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

1.10. Resolucions

Resolució 648/X del Parlament de Catalunya, so-
bre les obres de perllongament i soterrament de les vies de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya al pas per diverses 
pobla cions del Vallès Occidental
Tram. 250-00694/10
Adopció p. 9

Resolució 649/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la carretera BV-2041 al pas per Begues
Tram. 250-00950/10
Adopció p. 9

Resolució 650/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el desdoblament de la carretera B-224 al pas pel terme mu-
nicipal de Sant Esteve Sesrovires
Tram. 250-00978/10
Adopció p. 9

Resolució 651/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el compliment dels cabals de manteniment dels rius de les 
conques internes i l’aprovació dels plans de gestió dels es-
pais fluvials
Tram. 250-00986/10
Adopció p. 10

Resolució 652/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la carretera C-31 al pas pel Penedès
Tram. 250-00993/10
Adopció p. 10

Resolució 653/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la prioritat en l’execució de les obres de millorament 
de l’evacuació i l’accessibilitat de l’estació Ciutadella - Vila 
Olímpica de la línia 4 del metro
Tram. 250-01001/10
Adopció p. 11

Resolució 654/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la prioritat en l’execució de les obres de millorament de 
l’evacuació i l’accessibilitat de l’estació Poblenou de la línia 
4 del metro
Tram. 250-01002/10
Adopció p. 11

Resolució 655/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la inclusió de criteris de qualitat i proximitat en la contracta-
ció pública de productes agroalimentaris
Tram. 250-00859/10
Adopció p. 12

Resolució 656/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la constitució d’un ens de planificació i gestió de la candida-
tura del Priorat a patrimoni mundial de la UNESCO
Tram. 250-00982/10
Adopció p. 12

1.15. Mocions

Moció 108/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
persones en situació de dependència
Tram. 302-00154/10
Aprovació p. 13

Moció 109/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
reorientació i l’impuls de la cooperació catalana
Tram. 302-00157/10
Aprovació p. 13

Moció 110/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el Fons de foment del Programa de barris i àrees urbanes 
d’atenció especial
Tram. 302-00158/10
Aprovació p. 15

Moció 111/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’economia social i solidària
Tram. 302-00159/10
Aprovació p. 15

Moció 112/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
política industrial
Tram. 302-00160/10
Aprovació p. 16

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la situació dels cen-
tres penitenciaris i les polítiques de personal amb relació a 
l’obertura de nous centres penitenciaris
Tram. 300-00168/10
Substanciació p. 17

Interpel·lació al Govern sobre el desenvolupament 
rural
Tram. 300-00169/10
Substanciació p. 17

Interpel·lació al Govern sobre la política tributària i 
econòmica del Govern de l’Estat
Tram. 300-00170/10
Substanciació p. 17

Interpel·lació al Govern sobre la justícia i el model 
penitenciari
Tram. 300-00171/10
Substanciació p. 18

Interpel·lació al Govern sobre l’estat dels centres pe-
nitenciaris
Tram. 300-00172/10
Substanciació p. 18

Interpel·lació al Govern sobre l’escola inclusiva
Tram. 300-00173/10
Substanciació p. 18
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1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió 
Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell relatiu al Codi de visats de la Unió
Tram. 295-00162/10
Coneixement de la proposta p. 18

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el soterrament de les 
vies dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya entre 
Sant Quirze del Vallès i Sabadell
Tram. 250-00799/10
Retirada p. 18

Proposta de resolució sobre la composició de la 
Junta Rectora del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes 
i el Baix Ter
Tram. 250-00905/10
Rebuig p. 18

Proposta de resolució sobre l’aplicació del Pla quin-
quennal per a la implantació de xarxes protectores contra 
les pedregades
Tram. 250-00961/10
Rebuig p. 18

Proposta de resolució sobre el pagament dels ajuts 
dels plans de millora pendents
Tram. 250-00962/10
Rebuig p. 18

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis de les oficines del Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural d’Almacelles i 
Alcarràs
Tram. 250-00963/10
Rebuig p. 19

Proposta de resolució de rebuig del fet que el port 
de Tarragona torni a acollir vaixells de guerra
Tram. 250-00976/10
Rebuig p. 19

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el nou model d’ordre públic
Tram. 302-00155/10
Rebuig p. 19

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les competències de la Generalitat en matèria de relacions 
internacionals
Tram. 302-00156/10
Rebuig p. 19

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 200-00006/10
Ponència per a elaborar l’Informe p. 19
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 19

Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 200-00007/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 20

Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afa-
vorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació
Tram. 200-00017/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 20

Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, 
del 7 de juliol, del cinema
Tram. 200-00019/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 20

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei del protectorat respecte de les 
fundacions i les associacions d’utilitat pública
Tram. 202-00033/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 20

Proposició de llei de drets de les persones gais, les-
bianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homo-
fòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 202-00035/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 20

Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 202-00037/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 20

Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 202-00050/10
Debat de totalitat p. 21
Rebuig de les esmenes a la totalitat presentades pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans i pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya p. 21
Tramesa a la Comissió p. 21
Termini per a proposar compareixences p. 21

Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes
Tram. 202-00052/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 21

Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2000, 
del 29 de desembre, de l’impost sobre grans establiments 
comercials
Tram. 202-00053/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 21

Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la 
Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 202-00054/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 21
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de re
solucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el restabliment del ser-
vei d’ecografia al CAP Sant Sadurní d’Anoia
Tram. 250-00987/10
Esmenes presentades p. 21

Proposta de resolució de suport a la Comissió In-
ternacional de Verificació del Procés de Pau al País Basc
Tram. 250-00996/10
Esmenes presentades p. 22

Proposta de resolució sobre la creació d’una co-
missió interdepartamental de foment de l’economia circular
Tram. 250-01005/10
Esmenes presentades p. 22

Propostes de resolució sobre unes declaracions del 
col·lectiu Mossos per la Independència
Tram. 250-01006/10
Esmenes presentades p. 22

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
per al pagament del deute amb els ajuntaments pels projec-
tes d’intervenció integral de barris
Tram. 250-01007/10
Esmenes presentades p. 22

Proposta de resolució sobre la reobertura de la 
consulta del Servei d’Al·lergologia de l’Hospital de la Vall 
d’Hebron, de Barcelona
Tram. 250-01011/10
Esmenes presentades p. 23

Proposta de resolució sobre el compte de Twitter del 
col·lectiu Mossos per la Independència
Tram. 250-01014/10
Esmenes presentades p. 23

Proposta de resolució sobre les investiga cions in-
ternes i els protocols d’actuació dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01019/10
Esmenes presentades p. 23

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’un ter-
cer rail a la línia 11 de rodalia entre Figueres i Portbou i el mi-
llorament de la connectivitat transfronterera
Tram. 250-01020/10
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre els esllavissaments a 
la carretera C-13 entre Llavorsí i Rialp
Tram. 250-01028/10
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre la implantació del títol 
de transport T-10 entre Lleida i Vielha, la Seu d’Urgell, Sort, 
el Pont de Suert, Tremp i Solsona
Tram. 250-01029/10
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre l’aplicació de fórmules 
d’adquisició, contractació i gestió conjunta entre administra-
cions i l’optimació del funcionament de les administracions
Tram. 250-01030/10
Esmenes presentades p. 25

Proposta de resolució sobre els cartells que com-
paren l’alcalde de Badalona amb el dictador Franco
Tram. 250-01031/10
Esmenes presentades p. 25

Proposta de resolució de rebuig de les expressions 
de menysteniment dels Mossos d’Esquadra utilitzades en 
una carrossa del Carnestoltes de Mataró
Tram. 250-01032/10
Esmenes presentades p. 26

Proposta de resolució sobre les places del Cos de 
Mossos d’Esquadra en situació administrativa especial de 
segona activitat
Tram. 250-01033/10
Esmenes presentades p. 26

Proposta de resolució de solidaritat amb els dos 
ciutadans encausats per haver mostrat dues fotografies de 
preses polítiques al setembre del 2012
Tram. 250-01040/10
Esmenes presentades p. 27

Proposta de resolució sobre la presentació d’un in-
forme relatiu a l’import de les despeses en material antiava-
lots del 2013 i la previsió per al 2014
Tram. 250-01041/10
Esmenes presentades p. 27

Proposta de resolució sobre el trasllat del Labora-
tori Clínic Barcelonès Nord i Vallès Oriental del CAP Doctor 
Robert, de Badalona
Tram. 250-01084/10
Presentació p. 27

Proposta de resolució sobre la dotació dels mossos 
d’esquadra amb pistoles immobilitzadores Taser
Tram. 250-01085/10
Presentació p. 28

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’uns nous 
protocols per als operadors del Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112
Tram. 250-01086/10
Presentació p. 29

Proposta de resolució sobre la base de dades del 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 250-01087/10
Presentació p. 29

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
viabilitat de l’empresa Expafruit, de Sant Boi de Llobregat
Tram. 250-01088/10
Presentació p. 30

Proposta de resolució sobre el trasllat de la festa de 
la Comunitat Autònoma de Catalunya al 23 d’abril
Tram. 250-01089/10
Presentació p. 31

Proposta de resolució sobre el trasllat de la festa de 
la Comunitat Autònoma de Catalunya al 23 d’abril
Tram. 250-01090/10
Presentació p. 32

Proposta de resolució sobre la retirada d’una lito-
grafia de l’exposició «1714. Memòria gràfica d’una guerra» i 
sobre la destitució de la comissària d’aquesta exposició i del 
comissari dels actes del Tricentenari del 1714
Tram. 250-01091/10
Presentació p. 33

Proposta de resolució sobre la retirada d’una lito-
grafia de l’exposició «1714. Memòria gràfica d’una guerra» i 
sobre la destitució de la comissària d’aquesta exposició i del 
comissari dels actes del Tricentenari del 1714
Tram. 250-01092/10
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre les inversions a la re-
gió sanitària de Girona
Tram. 250-01093/10
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre la participació dels re-
presentants dels treballadors en el Consell d’Administració 
de l’Institut d’Assistència Sanitària
Tram. 250-01094/10
Presentació p. 36



12 de maig de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 315

SUMARI 4

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

Memòria i Compte de la Sindicatura de Comptes 
corresponent al 2013
Tram. 256-00030/10
Presentació p. 37
Termini per a demanar la presentació de la Memòria p. 37

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de 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
Esmenes a l’articulat p. 37

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les persones en situació de dependència
Tram. 302-00154/10
Esmenes presentades p. 57

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el nou model d’ordre públic
Tram. 302-00155/10
Esmenes presentades p. 59

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la reorientació i l’impuls de la cooperació catalana
Tram. 302-00157/10
Esmenes presentades p. 62

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’aplicació de la Llei de barris
Tram. 302-00158/10
Esmenes presentades p. 64

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’economia social i solidària
Tram. 302-00159/10
Esmenes presentades p. 64

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la política industrial
Tram. 302-00160/10
Esmenes presentades p. 68

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Resolució sobre la situació de compatibilitat d’una 
diputada
Tram. 234-00022/10
Adopció p. 71

Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu 
del Dia Internacional contra l’Homofòbia
Tram. 401-00014/10
Lectura en el Ple p. 71

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost
Tram. 410-00002/10
Substitució de diputats p. 72

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament 
o per lleis

Composició de la Comissió de Peticions
Tram. 412-00002/10
Substitució de diputats p. 72

Composició de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 412-00006/10
Substitució de diputats p. 72

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi de la Reforma 
Horària
Tram. 406-00005/10
Designació de la presidència p. 72
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya; Grup Mixt; Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari de 
Ciutadans p. 73

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 309/X, so-
bre el servei d’assistència jurídica gratuïta i el servei d’orien-
tació jurídica penitenciària
Tram. 290-00265/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 73

Control del compliment de la Resolució 466/X, so-
bre les peces d’uniformitat dels agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra
Tram. 290-00418/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 74

Control del compliment de la Resolució 467/X, sobre 
l’allotjament dels mossos d’esquadra destinats a Aran
Tram. 290-00419/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 74

Control del compliment de la Resolució 469/X, de 
condemna d’una agressió racista a l’estació de tren de Ma-
taró
Tram. 290-00421/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 74

Control del compliment de la Resolució 470/X, so-
bre l’elaboració de criteris, d’acord amb els sindicats, per a 
exercir el dret de manifestació en jornades de vaga general
Tram. 290-00422/10
Sol·licitud de pròrroga p. 75
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 75

Control del compliment de la Resolució 471/X, de 
condemna de l’assassinat de Guillem Agulló per membres 
d’extrema dreta i de l’apologia del terrorisme feta pel regidor 
de Plataforma per Catalunya a l’Ajuntament de Santa Coloma 
de Gramenet
Tram. 290-00423/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 75

Control del compliment de la Resolució 472/X, so-
bre el Cos de Bombers
Tram. 290-00424/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 76

Control del compliment de la Resolució 474/X, so-
bre la guerra de Síria
Tram. 290-00426/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 76
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Control del compliment de la Resolució 601/X, so-
bre l’atenció a les demandes de la plataforma «Cap escola 
es tanca»
Tram. 290-00541/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 77

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 65/X, sobre po-
lítiques de seguretat pública
Tram. 390-00065/10
Sol·licitud de pròrroga p. 77
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 77

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural sobre l’estratègia per a promoure l’aprofi-
tament energètic de la biomassa forestal i agrícola
Tram. 354-00253/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència so-
bre el procés d’autorització del lloguer de llicències de Canal 
Català al Grup El Punt Avui
Tram. 354-00284/10
Sol·licitud i tramitació p. 78

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Medi Natural davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè expliqui les polí-
tiques de boscos, gestió forestal, parcs naturals i protecció 
del medi natural i la biodiversitat
Tram. 356-00586/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença de la secretària ge-
neral del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi 
sobre l’ordre que prohibeix als agents rurals de denunciar ir-
regularitats urbanístiques fora dels espais naturals protegits
Tram. 356-00600/10
Rebuig de la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença d’Ismael Blanco Fillola, 
investigador Ramón y Cajal de l’Institut de Govern i Polítiques 
Públiques i professor del Departament de Ciència Política i 
Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona, perquè 
expliqui les conclusions del projecte «Barris desafavorits da-
vant la crisi: segregació urbana, innovació social i capacitat 
cívica»
Tram. 356-00655/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Infraes-
tructures i Mobilitat davant la Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat perquè informi sobre el procés d’implantació de la T-
Mobilitat
Tram. 356-00670/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Plataforma Trens Dignes de les Terres de l’Ebre davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre 
la situació ferroviària de les Terres de l’Ebre
Tram. 356-00675/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Ma-
llarach davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè 
informi sobre la Declaració a favor del patrimoni natural de 
Catalunya
Tram. 356-00679/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença de Jaume Grau davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre 
la Declaració a favor del patrimoni natural de Catalunya
Tram. 356-00680/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença de Virgínia Domingo 
i Reig davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè 
informi sobre la Declaració a favor del patrimoni natural de 
Catalunya
Tram. 356-00681/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

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

Compareixença de Boris Gehring, conseller dele-
gat de la Divisió de Serveis de la Indústria i responsable de 
l’Àrea de Seguretat Industrial del Grup TÜV Süd, amb rela-
ció al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a 
la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i 
els productes
Tram. 353-00365/10
Decaïment p. 79

Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació de Distribuïdors de Gasoil de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 353-00370/10
Decaïment p. 79

Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 353-00373/10
Substanciació p. 80

Compareixença d’una representació del Col·legi 
Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la se-
guretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 353-00374/10
Substanciació p. 80

Compareixença d’una representació de Foment del 
Treball Nacional amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establi-
ments, les instal·lacions i els productes
Tram. 353-00375/10
Substanciació p. 80

Compareixença d’una representació de Pimec amb 
relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 353-00376/10
Substanciació p. 80

Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors amb relació al Projecte de llei que re-
gula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 353-00377/10
Substanciació p. 80
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Compareixença d’una representació de Comissi-
ons Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 353-00378/10
Substanciació p. 80

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat in-
dustrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 353-00379/10
Canvi de tramitació p. 80

Compareixença d’una representació de la Federació 
de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 353-00380/10
Canvi de tramitació p. 80

Compareixença de Carlos Padrós Reig, professor 
titular de dret administratiu de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i expert en seguretat industrial, amb relació al 
Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la se-
guretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 353-00381/10
Substanciació p. 81

Compareixença d’una representació de l’Entitat 
Avaluadora de Riscos EAR - Universitat Rovira i Virgili amb 
relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 353-00382/10
Substanciació p. 81

Compareixença d’Antonio Muñoz Muñoz, expresi-
dent d’ENAC i ex-sotsdirector general de Qualitat i Seguretat 
Industrial, del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, amb 
relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i 
els productes
Tram. 353-00384/10
Decaïment p. 81

Compareixença d’una representació del Depar-
tament d’Enginyeria Química de l’Institut Químic de Sarrià 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic apli-
cable a la seguretat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes
Tram. 353-00385/10
Substanciació p. 81

Compareixença d’Anna Terrón i Cusí, de l’Institut 
per a la Globalització, la Cultura i la Mobilitat de la Universi-
tat de les Nacions Unides, amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00393/10
Decaïment p. 81

Compareixença de Ferran Tarradellas, director de 
la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00397/10
Canvi de tramitació p. 81

Compareixença de Maria Àngels Prats Mora, jurista 
especialitzada en acció exterior, amb relació al Projecte de 
llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00398/10
Substanciació p. 81

Compareixença de Victòria Abellán Honrubia, cate-
dràtica de relacions internacionals de la Universitat de Bar-

celona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 353-00399/10
Decaïment p. 81

Compareixença de Caterina Garcia Segura, cate-
dràtica de relacions internacionals de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 353-00401/10
Substanciació p. 82

Compareixença d’Àlex Calvo, professor de dret in-
ternacional de la European University, amb relació al Projec-
te de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00402/10
Decaïment p. 82

Compareixença de Manuel Manonelles, professor 
de relacions internacionals de Blanquerna - Universitat Ra-
mon Llull, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya
Tram. 353-00403/10
Substanciació p. 82

Compareixença de Francesc Morata, catedràtic de 
ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Cata-
lunya
Tram. 353-00404/10
Substanciació p. 82

Compareixença de Santiago Castellà i Surribas, 
professor de dret de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació 
al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00406/10
Substanciació p. 82

Compareixença de Blanca Vilà Costa, professora 
de dret de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb rela-
ció al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00407/10
Decaïment p. 82

Compareixença de Pere Vilanova, catedràtic de ci-
ència política i de l’Administració de la Universitat de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 353-00408/10
Decaïment p. 82

Compareixença d’Ana Mar Fernández Pasarín, pro-
fessora de ciència política i de l’Administració de la Univer-
sitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció 
exterior de Catalunya
Tram. 353-00409/10
Substanciació p. 82

Compareixença d’una representació d’Amnistia In-
ternacional amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya
Tram. 353-00410/10
Decaïment p. 83

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció Catalana d’ONG per al Desenvolupament amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00411/10
Substanciació p. 83

Compareixença d’una representació d’Ecologistes 
en Acció amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 353-00412/10
Substanciació p. 83
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Compareixença d’una representació de la Jove 
Cambra Internacional de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00413/10
Substanciació p. 83

Compareixença d’una representació de la Platafor-
ma Pro Seleccions Esportives Catalanes amb relació al Pro-
jecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00414/10
Substanciació p. 83

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Pro-
jecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00416/10
Decaïment p. 83

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00417/10
Decaïment p. 83

Compareixença del director general d’Energia, Mi-
nes i Seguretat Industrial davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació per a informar sobre el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial i la necessitat d’adaptar-lo a la normati-
va de la Unió Europea
Tram. 357-00584/10
Substanciació p. 83

Compareixença del secretari d’Empresa i Competi-
tivitat davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a infor-
mar sobre el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial i 
la necessitat d’adaptar-lo a la normativa de la Unió Europea
Tram. 357-00585/10
Substanciació p. 84

Compareixença d’Ismael Blanco Fillola, investiga-
dor Ramón y Cajal de l’Institut de Govern i Polítiques Pú-
bliques i professor del Departament de Ciència Política i 
Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona, per 
a explicar les conclusions del projecte «Barris desafavorits 
davant la crisi: segregació urbana, innovació social i capa-
citat cívica»
Tram. 357-00639/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença del secretari d’Infraestructures i 
Mobilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a 
informar sobre el procés d’implantació de la T-Mobilitat
Tram. 357-00640/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença d’una representació de la Platafor-
ma Trens Dignes de les Terres de l’Ebre davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la situació 
ferroviària de les Terres de l’Ebre
Tram. 357-00641/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença de Josep Maria Mallarach davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la 
Declaració a favor del patrimoni natural de Catalunya
Tram. 357-00642/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença de Jaume Grau davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la Declaració 
a favor del patrimoni natural de Catalunya
Tram. 357-00643/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença de Virgínia Domingo i Reig davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la 
Declaració a favor del patrimoni natural de Catalunya
Tram. 357-00644/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació amb el president de l’Institut Ca-
talà Internacional per la Pau per a presentar l’informe de les 
activitats del 2013
Tram. 359-00014/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 85

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

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i 
encàrrecs de despatx

Encàrrec del despatx de la consellera d’Ensenya-
ment al conseller de Cultura
Tram. 330-00054/10
Presentació p. 85

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

Informe de les activitats de l’Institut Català Interna-
cional per la Pau corresponent al 2013
Tram. 334-00068/10
Presentació p. 85

Pla estratègic de seguretat viària 2014-2016
Tram. 334-00069/10
Presentació p. 86
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 648/X del Parlament de Catalunya, 
sobre les obres de perllongament i soterra
ment de les vies de Ferrocarrils de la Gene
ralitat de Catalunya al pas per diverses pobla
cions del Vallès Occidental
Tram. 250-00694/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 21, 30.04.2014, DSPC-C 404

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 30 d’abril de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre les obres de perllongament 
i soterrament de les vies de Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya al pas per diverses poblacions del 
Vallès Occidental (tram. 250-00694/10), presenta-
da pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 40490).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Establir un calendari d’execució de l’obra de per-
llongament del servei de Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya al pas per Sabadell (Vallès Occidental), 
que n’expliciti detalladament les actuacions.

b) Garantir el soterrament de les vies ferroviàries entre 
les estacions de Sant Quirze i Sabadell Estació per a 
evitar la divisió geogràfica d’aquesta zona de Sabadell.

c) Estudiar la viabilitat tècnica i econòmica del per-
llongament de la línia fins a Castellar del Vallès (Va-
llès Occidental).

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 649/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la carretera BV2041 al pas per Begues
Tram. 250-00950/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 21, 30.04.2014, DSPC-C 404

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 30 d’abril de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la carretera de Begues 
BV-2041 (tram. 250-00950/10), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Posar els mitjans materials necessaris per a millorar 
la seguretat del usuaris i la circulació dels vehicles pe-
sants a la carretera BV-2041 per a reduir les obstrucci-
ons de trànsit i assegurar una circulació segura i fluida 
dels veïns de Begues (Baix Llobregat).

b) Establir un calendari d’inversió i un programa de 
manteniment regular de la carretera BV-2041.

c) Millorar la senyalització vertical i horitzontal de 
la carretera BV-2041, i posar una atenció especial als 
trams d’alta densitat de ciclistes (de BTT i de carretera).

d) Fer una inspecció de seguretat viària independent al 
tram de la carretera BV-2041 a l’accés a Begues, i im-
pulsar la redacció d’una auditoria de la seguretat vià-
ria de les actuacions en trams de la xarxa de carreteres 
de la Generalitat de Catalunya que inclogui l’àmbit de 
la carretera BV-2041 al Baix Llobregat.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 650/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el desdoblament de la carretera B224 
al pas pel terme municipal de Sant Esteve 
Sesrovires
Tram. 250-00978/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 21, 30.04.2014, DSPC-C 404

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 30 d’abril de 2014, ha debatut el text de la 
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Proposta de resolució sobre el desdoblament de la car-
retera B-224 al pas pel terme municipal de Sant Es-
teve Sesrovires (tram. 250-00978/10), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Finir, al llarg del 2014, la redacció del projecte de 
desdoblament de la carretera B-224 al terme munici-
pal de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat).

b) Iniciar l’execució del projecte al més aviat possible, 
en funció de les disponibilitats pressupostàries.

c) Implementar de manera immediata mesures de se-
guretat provisionals fins a l’execució del projecte.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 651/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el compliment dels cabals de manteni
ment dels rius de les conques internes i l’apro
vació dels plans de gestió dels espais fluvials
Tram. 250-00986/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 21, 30.04.2014, DSPC-C 404

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 30 d’abril de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el manteniment dels ca-
bals ambientals dels rius de les conques internes 
(tram. 250-00986/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a complir 
els cabals de manteniment dels rius de les conques in-
ternes de Catalunya establerts pel Pla sectorial de ca-
bals de manteniment i, amb aquest objectiu, aprovar els 
plans zonals d’implantació de cabals de manteniment 
corresponents i executar les mesures que se’n derivin 
atenent al fet que els cabals ecològics no es consideren 
un ús més, sinó una restricció prèvia que s’imposa amb 
caràcter general als sistemes d’explotació.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dema-
nar al Govern de l’Estat que, en el marc de la immi-
nent aprovació del Pla hidrològic de la conca de l’Ebre, 
respecti el cabal ecològic al tram català del riu Ebre i 
implementi totes les mesures aprovades pel Consorci 
per a la Protecció Integral del Delta de l’Ebre.

3. El Parlament de Catalunya, amb relació als plans de 
gestió dels espais fluvials, insta el Govern a: 

a) Aprovar durant la desena legislatura els plans de 
gestió dels espais fluvials que s’havien d’aprovar el 
2010 i el 2012 i que disposen dels estudis tècnics o de 
base, per la qual cosa només resta pendent iniciar-ne la 
tramitació: baix Llobregat, Anoia, Tordera, Francolí, 
Ridaura i Calonge, Muga, Fluvià, Gaià, Foix i Besòs.

b) Reiniciar la tramitació del pla del baix Ter, que dis-
posa de tota la documentació tècnica.

c) Reiniciar el període d’informació pública del pla de 
la Tordera.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 652/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la carretera C31 al pas pel Penedès
Tram. 250-00993/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 21, 30.04.2014, DSPC-C 404

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 30 d’abril de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la carretera C-31 al pas pel 
Penedès (tram. 250-00993/10), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Adoptar mesures de pacificació del trànsit de la car-
retera C-31 que tinguin en compte obligatòriament el 
transvasament de trànsit cap a l’autopista C-32 (auto-
pista Pau Casals), i evitar qualsevol obra que incre-
menti la capacitat de la carretera C-31 per a absorbir 
més trànsit de pas o intern en un recorregut de més de 
cinc quilòmetres.

b) Catalogar el tram de la carretera C-31 entre el Ven-
drell (punt quilomètric 135,150 aproximadament) i 
Sant Pere de Ribes (punt quilomètric 157,800 apro-
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ximadament) com a carretera de la xarxa comarcal, i 
el tram entre Sitges (punt quilomètric 163,200 aproxi-
madament) i les Botigues de Sitges (punt quilomètric 
176,500 aproximadament) com a carretera de la xarxa 
local (amb la menció especial de via escènica i d’in-
terès turístic natural), i com a conseqüència d’aquests 
canvis, reanomenar les carreteres perquè n’indiquin la 
nova categoria.

c) Garantir que la descatalogació dels trams de la car-
retera C-31 de la xarxa bàsica de carreteres no impli-
qui, en cap cas, cap reducció pressupostària en el man-
teniment i l’explotació d’aquests trams.

d) Estudiar les obres necessàries, i també el finança-
ment, per a convertir els trams descatalogats de la car-
retera C-31 de la xarxa bàsica en eixos cívics i comer-
cials, en el cas de les travessies actuals, i en carreteres 
aptes per a tot tipus de transport terrestre, en el cas de 
les connexions internes de la resta de trams.

e) Incloure en els diversos plans territorials i sectorials 
que afecten el territori la referència al fet que l’actual 
carretera C-31 ha d’esdevenir l’eix cívic del litoral pe-
nedesenc, i que l’actual carretera C-32 ha d’ésser la via 
de pas del trànsit pel litoral del Penedès, ja sigui trànsit 
amb origen o destinació dins del litoral penedesenc, en 
un recorregut de més de cinc quilòmetres, com només 
trànsit de pas.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 653/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la prioritat en l’execució de les obres 
de millorament de l’evacuació i l’accessibili
tat de l’estació Ciutadella  Vila Olímpica de 
la línia 4 del metro
Tram. 250-01001/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 21, 30.04.2014, DSPC-C 404

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 30 d’abril de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la prioritat en l’execució 
de les obres per al millorament de l’evacuació i l’ac-
cessibilitat de l’estació Ciutadella - Vila Olímpica de 
la línia 4 del metro (tram. 250-01001/10), presentada 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a prioritzar 
l’execució de les obres de millorament de l’evacua ció i 
de l’accessibilitat de l’estació de Ciutadella - Vila Olím-
pica de la línia 4 del metro, a Barcelona, amb l’aprova-
ció, al llarg del 2014, del projecte i la posterior conti-
nuació dels tràmits per a executar-lo.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 654/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la prioritat en l’execució de les obres 
de millorament de l’evacuació i l’accessibilitat 
de l’estació Poblenou de la línia 4 del metro
Tram. 250-01002/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 21, 30.04.2014, DSPC-C 404

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 30 d’abril de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la prioritat en l’execució 
de les obres per al millorament de l’evacuació i l’ac-
cessibilitat de l’estació Poblenou de la línia 4 del metro 
(tram. 250-01002/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a prioritzar 
les obres de millorament de l’evacuació i de l’accessi-
bilitat de l’estació de Poblenou de la línia 4 del metro, 
a Barcelona, i fer els tràmits necessaris per a poder 
portar a terme, al llarg del 2014, la licitació i l’inici de 
les obres.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona
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Resolució 655/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la inclusió de criteris de qualitat i proxi
mitat en la contractació pública de productes 
agroalimentaris
Tram. 250-00859/10

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sessió núm. 11, 30.04.2014, DSPC-C 406

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

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió tinguda el 30 
d’abril de 2014, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre la incorporació d’aliments de proxi-
mitat en les compres de l’Administració i sobre l’ela-
boració d’un pla de contractació pública alimentària 
(tram. 250-00859/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 54808).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Impulsar que l’Administració de la Generalitat i les 
entitats del sector públic adquireixin productes agro-
alimentaris de proximitat.

b) Incloure en els expedients de contractació pública 
criteris de valoració de les ofertes contractuals basats 
en la qualitat, les característiques mediambientals i els 
costos del cicle de vida dels productes, i també condi-
cions especials d’execució dels contractes, amb la fi-
nalitat d’afavorir l’adquisició d’aliments de proximitat.

c) Incloure en els expedients de contractació pública, 
com a criteris de valoració de la qualitat, els aliments 
de temporada, la frescor i el temps entre el procés de 
recol·lecció, sacrifici o elaboració i el consum, i també 
les denominacions d’origen protegides (DOP), les in-
dicacions geogràfiques protegides (IGP), les marques 
oficials de qualitat –entre aquestes, la Marca Q– i al-
tres possibles identificacions.

d) Incloure en els expedients de contractació pública, 
com a criteris de valoració de les característiques me-
diambientals i de costos del cicle de vida, la producció 
agrària ecològica (PAE), la producció integrada (PI) i 
la venda de proximitat.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2014

El secretari de la Comissió  
en funcions El president de la Comissió 
Joan Morell i Comas Pere Regull i Riba

Resolució 656/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la constitució d’un ens de planificació 
i gestió de la candidatura del Priorat a patri
moni mundial de la UNESCO
Tram. 250-00982/10

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sessió núm. 11, 30.04.2014, DSPC-C 406

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

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió tinguda el 30 
d’abril de 2014, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre la constitució d’un ens de planificació 
i gestió per a preservar el paisatge del Priorat (tram. 
250-00982/10), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 61696).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a consti-
tuir un ens de planificació i gestió de la candidatura 
a patrimoni mundial de la UNESCO del Priorat com 
a paisatge cultural agrícola de la muntanya mediter-
rània –junta rectora, consell rector, patronat, mesa o 
un organisme similar–, integrat per representants dels 
departaments del Govern afectats, dels ajuntaments, 
del Consell Comarcal, del teixit empresarial, de la so-
cietat civil prioratina i de personalitats de reconegut 
prestigi, per tal d’actuar de manera coordinada i co-
responsable.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2014

El secretari de la Comissió  
en funcions El president de la Comissió 
Joan Morell i Comas Pere Regull i Riba
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1.15. MOCIONS

Moció 108/X del Parlament de Catalunya, so
bre les persones en situació de dependència
Tram. 302-00154/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 32, 07.05.2014, DSPC-P 60

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 7 de maig 
de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les persones en situació de dependència 
(tram. 302-00154/10), presentada per la diputada Eva 
Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialis-
ta, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 66148), pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66155) i pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 66174).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya constata que la Llei 
12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials, aprova-
da per unanimitat, en la disposició addicional cinque-
na sobre el Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la 
Dependència, estableix que, en el marc del sistema pú-
blic de serveis socials, es configura una xarxa d’aten-
ció a la dependència i la vida autònoma que comprèn 
el conjunt de recursos, equipaments, projectes, progra-
mes, activitats i prestacions de serveis, econòmiques 
i tecnològiques en aquest àmbit d’atenció i protecció, 
com a Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la De-
pendència, als efectes del desplegament i l’aplicació a 
Catalunya del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la 
Dependència, creat amb caràcter general per la Llei de 
l’Estat 39/2006, del 14 de desembre, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situa-
ció de dependència. Així mateix, disposa que la xarxa 
pública per a l’autonomia i l’atenció a la dependència 
es vincula a la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pú-
blica.

2. El Parlament de Catalunya, davant la necessitat de 
garantir la seguretat en l’exercici dels drets de les per-
sones en situació de dependència, insta el Govern a: 

a) Convocar la comissió de seguiment del Sistema per 
a l’Autonomia i Atenció a la Dependència en el termi-
ni d’un mes.

b) Complir la Moció 52/X, sobre la sostenibilitat del 
Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependèn-

cia, convocant els agents socials –entitats socials, pa-
tronals i sindicats– i els representants del món local.

c) Treballar per un pacte per la sostenibilitat del Siste-
ma sobre la base de la proposta del Govern i les apor-
tacions dels grups parlamentaris.

d) Elaborar i presentar, tan aviat com sigui possible, 
la nova programació territorial dels recursos d’atenció 
social especialitzada i domiciliària a Catalunya amb 
relació al Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la 
Dependència.

e) Publicar les obligacions reconegudes del 2013 pen-
dents de pagament dels serveis d’atenció a les persones 
en situació de dependència.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a em-
prendre les accions necessàries perquè el Govern de 
l’Estat compleixi la Llei 39/2006, del 14 de desembre, 
de promoció de l’autonomia personal i atenció a les 
persones en situació de dependència, que estableix que 
el finançament del Sistema per a l’Autonomia i Aten-
ció a la Dependència ha d’ésser a parts iguals entre 
la comunitat autònoma i l’Administració General de 
l’Estat.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a recla-
mar al Govern de l’Estat la retirada del Reial decret 
llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures per a garantir 
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competi-
tivitat, pel que fa a la Llei 39/2006, del 14 de desem-
bre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a 
les persones en situació de dependència, atès que des-
virtua totalment el model preexistent i, per damunt de 
tot, perjudica greument els drets de les persones de-
pendents.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2014

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

Moció 109/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la reorientació i l’impuls de la coope
ració catalana
Tram. 302-00157/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 32, 08.05.2014, DSPC-P 61

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 8 de maig 
de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la reorientació i l’impuls de la coopera-
ció catalana (tram. 302-00157/10), presentada per la 
diputada Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamen-
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tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 66138), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
66151), pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66161) 
i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
66176).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya reconeix la política cata-
lana de cooperació al desenvolupament i el foment de 
la pau com una política d’estat que ha d’esdevenir mar-
ca d’identitat del país.

2. El Parlament de Catalunya reconeix el paper de 
Catalunya com a actor internacional garant de la pro-
tecció dels drets humans, del dret d’autodeterminació 
dels pobles, dels valors de la democràcia i la igualtat 
entre dones i homes, i també de la solidaritat i de la 
pau. Així mateix, el Parlament constata que, en un 
món globalitzat, les polítiques i les decisions imple-
mentades per la Generalitat han d’obeir a una respon-
sabilitat social i ambiental, ja que influeixen positiva-
ment o negativament en la situació de països tercers.

3. El Parlament de Catalunya constata la tradició soli-
dària de la societat civil catalana i la importància de la 
cooperació municipal com a tret distintiu de país, i re-
coneix l’esforç de reconversió del sector en els últims 
anys a causa de la disminució dels recursos destinats a 
la cooperació al desenvolupament i a la promoció dels 
drets humans i la pau.

4. El Parlament de Catalunya reconeix la necessitat de 
trobar el consens polític per a redefinir i impulsar la 
política pública de cooperació al desenvolupament i de 
promoció dels drets humans, la pau i la solidaritat, per 
a adaptar-la al nou context.

5. El Parlament de Catalunya reconeix l’Acord nacio-
nal d’acció exterior i també la futura Llei d’acció ex-
terior com a eines per a definir els principis i els eixos 
que han de guiar la política exterior de Catalunya i re-
forçar la política exterior basada en la solidaritat.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Obrir un procés de participació liderat per la Di-
recció General de Cooperació al Desenvolupament i 
coordinat amb el Consell de Cooperació, amb tots els 
agents, per a definir el model de cooperació catalana, 
identificar l’especificitat d’aquesta cooperació i el va-
lor afegit i l’expertesa que es pot aportar com a país, 
per a definir i planificar el nou Pla director de coope-
ració al desenvolupament 2015-2018, que, necessària-
ment, ha d’ésser operatiu, viable i de qualitat.

b) Vetllar perquè la proposta de nou pla director per 
al període 2015-2018 contingui un escenari econòmic 

que permeti disposar de recursos suficients per a com-
plir-lo de manera efectiva, a fi de fer viable una polí-
tica pública de cooperació catalana avançada i estra-
tègica, compromesa amb la governança democràtica i 
dels drets, i que alhora afavoreixi processos de desen-
volupament sostenible.

c) Complir l’article 17.3 de la Llei 26/2001, del 31 de 
desembre, de cooperació al desenvolupament, i pre-
sentar abans de la fi del 2014, davant la Comissió d’Ac-
ció Exterior, Unió Europea i Cooperació, el Pla direc-
tor de cooperació al desenvolupament 2015 - 2018 per 
a aprovar-lo.

d) Potenciar les eines per a afavorir el treball en xarxa, 
la incorporació de nous actors socials i la gestió con-
certada entre els diferents actors, com les ONG, els 
sindicats, els agents empresarials, el Govern, els ens 
locals i les universitats, per a dur a terme accions in-
tegrades i enfortir l’eficàcia i l’eficiència de la coope-
ració catalana.

e) Impulsar la coherència entre les polítiques d’acció 
exterior i les polítiques de cooperació al desenvolupa-
ment, sobretot als països tercers en situació de conflic-
te armat i en el marc de la Comissió Interdepartamen-
tal de Cooperació al Desenvolupament.

f) Situar l’Agència Catalana de Cooperació al Desen-
volupament i la Direcció General de Cooperació al 
Desenvolupament com a espais de coordinació i lide-
ratge de la política pública de cooperació del Govern 
català, i també de la desenvolupada des dels diversos 
departaments per a garantir l’alineació amb els objec-
tius comuns i la coherència.

g) Posar l’Agència Catalana de Cooperació al Desen-
volupament al servei dels actors de la societat civil en 
iniciatives de formació, d’acompanyament, d’assesso-
rament, d’educació per al desenvolupament i d’enforti-
ment de capacitats.

h) Mantenir i impulsar la sinergia i la complicitat en-
tre l’acció exterior i la cooperació pel que fa a les es-
tratègies i les prioritats, amb l’objectiu de garantir la 
coherència.

i) Fomentar la participació de Catalunya com a actor 
internacional en l’àmbit multilateral en els òrgans regi-
onals i internacionals de cooperació, a fi de contribu-
ir decididament als nous reptes del desenvolupament, 
a millorar la governança mundial i l’entesa solidària 
amb tots els pobles del món.

j) Impulsar l’equilibri territorial de la base social so-
lidària de Catalunya per mitjà de la inclusió de dinà-
miques territorials al si del conjunt de la cooperació 
catalana.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2014

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català
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Moció 110/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el Fons de foment del Programa de 
barris i àrees urbanes d’atenció especial
Tram. 302-00158/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 32, 08.05.2014, DSPC-P 61

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 8 de maig 
de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’aplicació de la Llei de barris (tram. 302-
00158/10), presentada per la diputada Carina Mejías 
Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 65965) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 66153).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Informar el Parlament de l’import total destinat per 
la Generalitat al Fons de foment del Programa de bar-
ris i àrees urbanes d’atenció especial des que es va cre-
ar, desglossat per anys.

b) Redactar i presentar al Parlament un informe que 
inclogui una relació de tots els projectes finançats pel 
Fons, des que es va crear i fins l’actualitat, i l’estat 
d’execució de cada actuació.

c) Redactar i presentar al Parlament un informe so-
bre tots els projectes finançats pel Fons que estiguin 
pendents d’execució en data d’abril de 2014, i que in-
clogui els objectius fixats en cada actuació finançable 
i la durada prevista fins a la finalització de cadascuna 
d’aquestes actuacions.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2014

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

Moció 111/X del Parlament de Catalunya, so
bre l’economia social i solidària
Tram. 302-00159/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 32, 08.05.2014, DSPC-P 61

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 8 de maig 
de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’economia social i solidària (tram. 302-
00159/10), presentada pel diputat David Fernàndez i 
Ramos, del Grup Mixt, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66136), pel Grup 
Parlamentari Socialista (reg. 66149), pel Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
66160) i pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 66172).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Promoure la creació de noves cooperatives i socie-
tats laborals, especialment per part de joves, persones 
aturades i, sobretot, persones més grans de cinquanta 
anys, per mitjà del foment de deduccions en els tri-
buts autonòmics i municipals durant els primers tres 
anys d’activitat de la cooperativa, que poden arribar a 
l’exempció en els projectes de reconversió cap a nous 
models productius més sostenibles o en els projectes 
d’emprenedoria social; facilitar el procés de constitu-
ció i l’accés a eines de finançament, i l’assessorament 
relatiu a l’estudi del projecte empresarial i de viabili-
tat, i garantir, durant el primer any de vida de la coo-
perativa, un servei d’acompanyament i suport destinat 
a consolidar el projecte.

b) Formalitzar, assegurar i desenvolupar jurídicament 
la col·laboració entre els poders públics i l’economia 
social i solidària, la qual cosa implica garantir a llarg 
termini i de manera estable recursos suficients al sec-
tor o que els plans de recuperació econòmica es reo-
rientin vers la potenciació de l’economia social i so-
lidària.

c) Garantir que el nou Pla que s’aprovi per al dret a 
l’habitatge inclogui noves fórmules d’accés a l’habitat-
ge assequible, com les tinences intermèdies.

d) Situar l’economia social i solidària com al motor 
primer de desenvolupament local perquè es convertei-
xi en productora de territori, en el sentit de tenir capa-
citat per a construir sistemes locals a partir dels pro-
tagonistes d’activitats solidàries i sostenibles, la qual 
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cosa implica, entre altres, potenciar les relacions a 
llarg termini amb les entitats de l’economia social i 
solidària mitjançant convenis amb la Generalitat, els 
municipis i les comarques; modificar el marc de con-
tractació per a incorporar-hi la valoració de les clàu-
sules de caràcter social i ambiental i continuar impul-
sant, davant el Govern de l’Estat, els canvis normatius 
que les promocionin, i destinar un percentatge dels 
plans d’ocupació a desenvolupar tasques en l’econo-
mia social i solidària.

e) Introduir els mòduls i accions de sensibilització i de 
formació en economia social i solidària a tots els cur-
rículums d’ensenyament obligatori, i també en l’àmbit 
universitari, quan facin referència a temes d’economia 
o de relacions laborals.

f) Crear un fons per a donar suport a la creació de no-
ves cooperatives, dotat amb el fons de reserva obli-
gatòria de les cooperatives en procés de liquidació o 
transformació jurídica. Aquest fons ha d’ésser gesti-
onat per les estructures representatives del moviment 
cooperatiu i sota la supervisió del departament de la 
Generalitat competent en matèria d’economia social i 
cooperativa.

g) Garantir, assegurar i controlar que, com a mínim, el 
deu per cent dels excedents anuals de les cooperatives 
es destini prioritàriament a potenciar l’economia coo-
perativa i a lluitar contra l’exclusió social (Fons d’edu-
cació i promoció de cooperatives).

h) Potenciar el Consell Superior de la Cooperació com 
a ens dinamitzador del desenvolupament cooperatiu, 
que faci estudis sobre els factors i les eines de creixe-
ment de les cooperatives a Catalunya, i sobre les for-
mes de suport a les noves iniciatives, i elabori un in-
forme anual sobre el progrés del cooperativisme i els 
reptes que cal afrontar.

i) Establir, complementàriament, una línia de suport 
per a subvencionar els interessos dels préstecs que els 
socis treballadors de les cooperatives afronten quan 
fan la capitalització de la cooperativa.

j) Establir els mecanismes per a facilitar la transmissió 
i la reapropiació de les empreses per part dels treballa-
dors sota el paraigua d’una cooperativa.

k) Impulsar els canvis normatius per a assolir que 
s’atorgui als treballadors el dret d’informació abans 
de qualsevol cessió i, com recullen diferents legislaci-
ons de l’entorn europeu, en cas que optin per recuperar 
l’empresa no hagin d’aportar, d’entrada, més del 30% 
del valor atorgat a l’empresa liquidada.

l) Impulsar al llarg d’aquest any 2014 un pla de govern 
per a l’economia social, que incorpori tots els agents 
del sector, amb l’objectiu d’arribar a un acord global 
per a planificar i desenvolupar les mesures que per-
metin una visualització del sector i l’increment de la 
presència de l’economia social en el conjunt de l’eco-

nomia com un dels elements clau per a la recuperació 
econòmica i els canvis en el model productiu.

m) Facilitar als ens locals l’assessorament i la forma-
ció adequades perquè les estructures tècniques de pro-
moció econòmica i desenvolupament local puguin és-
ser agents prescriptors pel que fa al foment de creació 
de noves cooperatives, com ja succeeix en diversos 
municipis.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2014

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

Moció 112/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la política industrial
Tram. 302-00160/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 32, 08.05.2014, DSPC-P 61

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 8 de maig 
de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política industrial (tram. 302-00160/10), 
presentada pel diputat Marc Vidal i Pou, del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 66150), pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 66159), pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya (reg. 66162) i pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 66173).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat 
d’assolir el compromís econòmic, social i institucional 
de treballar per a una reindustrialització de Catalunya 
que aposti per les indústries productives amb criteris 
econòmics, de sostenibilitat, de cerca del benefici so-
cial i de foment del reequilibrament territorial, i insta 
el Govern a incloure aquests principis com a prioritats 
en els seus plans de desenvolupament industrial.

2. El Parlament de Catalunya manifesta el rebuig de 
les propostes de desenvolupament econòmic basades 
en comportaments especulatius, que no aporten bene-
ficis socials en forma de béns i serveis i que dificulten 
el procés cap a un canvi de model productiu més sos-
tenible i equitatiu, i insta el Govern a no fomentar cap 
d’aquestes propostes ni donar-los suport institucional.
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3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Incentivar mesures de millorament de la gestió del 
temps del treball en les empreses i desenvolupar pro-
jectes d’organització i gestió del temps de treball desti-
nats al teixit productiu català, que permetin consolidar 
l’organització del temps com a valor corporatiu i factor 
d’eficiència i competitivitat empresarial.

b) Treballar per a assegurar la viabilitat de les empre-
ses de components ferroviaris –entre altres, l’empresa 
Alstom– i aplicar mesures per a la implantació d’in-
dústries que treballin en components per a la mobilitat 
sostenible, com ara, entre altres, desplegar les mesures 
recollides en l’estratègia d’impuls del vehicle elèctric a 
Catalunya, Ivecat 2010-2015.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar-li, en el termini de sis mesos, l’avaluació de les se-
güents actuacions de suport a la indústria: 

a) Desplegar l’estratègia industrial i les polítiques de 
reindustrialització del territori sobre la base dels con-
tinguts de l’Acord pel diàleg social permanent, subs-
crit pel Govern i els agents econòmics i socials el dia 
3 d’abril d’aquest 2014 i tenint en compte les propostes 
del Pacte +Indústria i els documents de foment de l’ac-
tivitat industrial que han elaborat altres entitats i orga-
nismes de la societat de Catalunya.

b) Establir els mecanismes pertinents per a la detecció 
anticipada de situacions de risc empresarial per tal de 
dur a terme actuacions encaminades al manteniment 
de l’activitat productiva i l’ocupació.

c) Posar en marxa els mecanismes necessaris dins del 
Consell Català de Formació Professional per a facili-
tar una actualització dinàmica i permanent del mapa 
d’accions formatives amb relació a les noves oportuni-
tats industrials al territori.

d) Afavorir el diàleg entre les administracions locals, 
d’una banda, i els parcs científics i tecnològics i els 
centres Tecnio i CERCA, de l’altra, per a facilitar la 
implicació local en la difusió de la innovació al seu 
àmbit territorial.

e) Difondre la xarxa de clústers industrials de Catalu-
nya per tal d’afavorir que les empreses del conjunt de 
Catalunya els coneguin i s’hi puguin incorporar.

f) Impulsar la creació de cooperatives mitjançant el 
programa Aracoop i les empreses d’economia social i 
cooperativa com a eina per als processos de reconver-
sió empresarial.

g) Vetllar per la participació dels treballadors en els 
processos de reconversió industrial i de reindustrialit-
zació.

h) Aprofitar les possibilitats dels nous fons estructu-
rals i socials de la Unió Europea per a consolidar i po-
tenciar projectes industrials que afavoreixin la implan-
tació d’una economia verda.

i) Avaluar la situació dels polígons industrials en ma-
tèria de subministrament energètic, connectivitat amb 
banda ampla, accés amb transport públic i índexs 
d’ocupació, entre altes, amb l’objectiu d’optimar les 
seves potencialitats de captació d’inversió i suport al 
desenvolupament industrial.

j) Continuar impulsant les línies de finançament de què 
disposa l’Institut Català de Finances per a desplegar 
mecanismes de suport a les indústries de Catalunya.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2014

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

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la situació dels 
centres penitenciaris i les polítiques de per
sonal amb relació a l’obertura de nous cen
tres penitenciaris
Tram. 300-00168/10

Substanciació

Sessió núm. 32, tinguda el 07.05.2014, DSPC-P 60.

Interpel·lació al Govern sobre el desenvolu
pament rural
Tram. 300-00169/10

Substanciació

Sessió núm. 32, tinguda el 07.05.2014, DSPC-P 60.

Interpel·lació al Govern sobre la política tri
butària i econòmica del Govern de l’Estat
Tram. 300-00170/10

Substanciació

Sessió núm. 32, tinguda el 07.05.2014, DSPC-P 60.
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Interpel·lació al Govern sobre la justícia i el 
model penitenciari
Tram. 300-00171/10

Substanciació

Sessió núm. 32, tinguda el 07.05.2014, DSPC-P 60.

Interpel·lació al Govern sobre l’estat dels cen
tres penitenciaris
Tram. 300-00172/10

Substanciació

Sessió núm. 32, tinguda el 07.05.2014, DSPC-P 60.

Interpel·lació al Govern sobre l’escola inclusiva
Tram. 300-00173/10

Substanciació

Sessió núm. 32, tinguda el 07.05.2014, DSPC-P 60.

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

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb re
lació a la Proposta de reglament del Parla
ment Europeu i del Consell relatiu al Codi de 
visats de la Unió
Tram. 295-00162/10

Coneixement de la proposta

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

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

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el soterrament 
de les vies dels Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya entre Sant Quirze del Vallès i 
Sabadell
Tram. 250-00799/10

Retirada

Retirada en la sessió núm. 21 de la Comissió de Territo-
ri i Sostenibilitat, tinguda el 30.04.2014, DSPC-C 404.

Proposta de resolució sobre la composi
ció de la Junta Rectora del Parc Natural del 
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
Tram. 250-00905/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 
11, tinguda el 30.04.2014, DSPC-C 406.

Proposta de resolució sobre l’aplicació del 
Pla quinquennal per a la implantació de xar
xes protectores contra les pedregades
Tram. 250-00961/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 
11, tinguda el 30.04.2014, DSPC-C 406.

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels ajuts dels plans de millora pendents
Tram. 250-00962/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 
11, tinguda el 30.04.2014, DSPC-C 406.
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels serveis de les oficines del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta
ció i Medi Natural d’Almacelles i Alcarràs
Tram. 250-00963/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 
11, tinguda el 30.04.2014, DSPC-C 406.

Proposta de resolució de rebuig del fet que 
el port de Tarragona torni a acollir vaixells de 
guerra
Tram. 250-00976/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió núm. 21, tinguda el 30.04.2014, DSPC-C 404.

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el nou model d’ordre públic
Tram. 302-00155/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 32, 
tinguda el 07.05.2014, DSPC-P 60.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les competències de la Generalitat en 
matèria de relacions internacionals
Tram. 302-00156/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 32, 
tinguda el 08.05.2014, DSPC-P 61.

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

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

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en sessió tinguda el 
30 d’abril de 2014, ha nomenat la ponència que ha d’ela-
borar l’Informe sobre el Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels es-
tabliments, les instal·lacions i els productes (tram. 200-
00006/10) i les esmenes presentades, d’acord amb l’arti-
cle 109.1 i els concordants del Reglament del Parlament. 
La Ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Montserrat Ribera i Puig

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Oriol Amorós i March

Grup Parlamentari Socialista
Montserrat Capdevila i Tatché

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Santi Rodríguez i Serra

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

Grup Parlamentari de Ciutadans
Carlos Carrizosa Torres

Grup Mixt
Isabel Vallet Sànchez

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2014

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

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 66164).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 4 
dies hàbils (del 16.05.2014 al 21.05.2014).
Finiment del termini: 22.05.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 07.05.2014.
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Projecte de llei de governs locals de Cata
lunya
Tram. 200-00007/10

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (reg. 65231; 65955).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.05.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 06.05.2014.

Projecte de llei pel qual es modifiquen diver
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per a afavorir la transparència i 
la sostenibilitat del sector de la comunicació
Tram. 200-00017/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 66165).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 09.05.2014 al 13.05.2014).
Finiment del termini: 14.05.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 07.05.2014.

Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del 7 de juliol, del cinema
Tram. 200-00019/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 66166).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.05.2014 al 21.05.2014).
Finiment del termini: 22.05.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 07.05.2014.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 66167).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 26.05.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 07.05.2014.

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

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 66167).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 19.05.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 07.05.2014.

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

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 66168).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 09.05.2014 al 13.05.2014).
Finiment del termini: 14.05.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 07.05.2014.
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Proposició de llei de modificació de l’article 6 
del text refós de la Llei de protecció dels ani
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 202-00050/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 32, tinguda el 07.05.2014, DSPC-P 60.

Rebuig de les esmenes a la totalitat presentades 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans i pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Rebutjades pel Ple del Parlament en la sessió núm. 32, 
tinguda el 07.05.2014, DSPC-P 60.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.11.2013.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 13.05.2014 al 19.05.2014).
Finiment del termini: 20.05.2014; 09:30 h.

Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 202-00052/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 66169).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 20.05.2014 al 26.05.2014).
Finiment del termini: 27.05.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 07.05.2014.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
16/2000, del 29 de desembre, de l’impost so
bre grans establiments comercials
Tram. 202-00053/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 66170).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.05.2014 al 21.05.2014).
Finiment del termini: 22.05.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 07.05.2014.

Proposició de llei de modificació de l’arti
cle 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, 
del patrimoni cultural català
Tram. 202-00054/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 66171).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.05.2014 al 21.05.2014).
Finiment del termini: 22.05.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 07.05.2014.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el restabliment 
del servei d’ecografia al CAP Sant Sadurní 
d’Anoia
Tram. 250-00987/10

Esmenes presentades
Reg. 63539; 63573 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 07.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 63539)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya a prioritzar la dotació a l’ABS Sant 
Sadurní d’Anoia d’un ecògraf adient per a la resolució 
de problemes de salut d’atenció primària i ASSIR.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 63573)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prioritzar la dotació d’un ecògraf adient al 
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CAP de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès) per garan-
tir el servei d’ecografia, segons les necessitats del mu-
nicipi, tan aviat com les disponibilitats pressupostàries 
ho permetin.»

Proposta de resolució de suport a la Comis
sió Internacional de Verificació del Procés 
de Pau al País Basc
Tram. 250-00996/10

Esmenes presentades
Reg. 61392 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 06.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 61392)

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

Modificació del punt 1 

«1. Expressa el seu suport al procés de pau del País Basc 
i a les iniciatives que tendeixin al desarmament d’ETA, 
a la verificació rigorosa d’aquest, i a la dissolució 
d’aquesta organització, així com exhorta a totes les 
parts implicades a convenir els mecanismes i actors 
encarregats de la verificació d’aquest desarmament.»

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
comissió interdepartamental de foment de 
l’economia circular
Tram. 250-01005/10

Esmenes presentades
Reg. 65422 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 06.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 65422)

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

De tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a aprofitar l’existència del GTI en Economia 
Verda, així com l’existència d’altres comissions de te-
màtiques vinculades amb l’economia circular per de-
batre, estudiar i presentar propostes sobre les oportu-
nitats que aquest nou model econòmic pot tenir per al 
nostre país.»

Propostes de resolució sobre unes declaraci
ons del col·lectiu Mossos per la Independència
Tram. 250-01006/10

Esmenes presentades
Reg. 65241 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 05.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 65241)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

D’un nou punt

«Garantir, en tot moment, la neutralitat política i im-
parcialitat del Cos dels Mossos d’Esquadra i, en con-
seqüència, assegurar que només onejaran les banderes 
oficials, d’acord amb la legislació vigent, en les depen-
dències del Cos de Mossos d’Esquadra i del Cos de 
Bombers i, en cap cas, banderes estelades.»

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

D’un nou punt

«Com a expressió de la neutralitat política i imparci-
alitat del Cos dels Mossos d’Esquadra, no permetre la 
utilització del nom dels Mossos d’Esquadra i de la se-
va imatge als agents per defensar la independència de 
Catalunya o qualsevol altre ideari polític, en aplicació 
de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la 
Generalitat–Mossos d’Esquadra.»

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un 
pla per al pagament del deute amb els ajun
taments pels projectes d’intervenció integral 
de barris
Tram. 250-01007/10

Esmenes presentades
Reg. 65434 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 06.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 65434)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a reduir el deute amb els Ajuntaments en la 
major brevetat possible, ateses les dotacions pressu-
postàries disponibles.»
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Proposta de resolució sobre la reobertura 
de la consulta del Servei d’Al·lergologia de 
l’Hospital de la Vall d’Hebron, de Barcelona
Tram. 250-01011/10

Esmenes presentades
Reg. 65342; 65430 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 07.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 65342)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern a mante-
nir durant les hores necessàries la consulta del Servei 
d’Al·lèrgia a pacients amb intoleràncies a medicaments 
de l’hospital Vall d’Hebron, de manera que no s’incre-
mentin les llistes d’espera.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 65430)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern a mante-
nir la consulta del Servei d’Al·lèrgia a pacients amb in-
tolerància a medicaments de l’hospital Vall d’Hebron.»

Proposta de resolució sobre el compte de Twit
ter del col·lectiu Mossos per la Independència
Tram. 250-01014/10

Esmenes presentades
Reg. 65240 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 05.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 65240)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

D’un nou punt

«Com a expressió de la neutralitat política i imparci-
alitat del Cos dels Mossos d’Esquadra, no permetre la 
utilització del nom dels Mossos d’Esquadra i de la se-
va imatge als agents per defensar la independència de 
Catalunya o qualsevol altre ideari polític, en aplicació 
de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la 
Generalitat–Mossos d’Esquadra.»

Proposta de resolució sobre les investiga
cions internes i els protocols d’actuació dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01019/10

Esmenes presentades
Reg. 65405; 65413 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 05.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 65405)

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

Del punt 1

«El Parlament insta el Govern a: 

1. Que el Departament d’interior acordi l’inici immedi-
at d’investigacions internes com a diligències informa-
tives quan es donin actuacions policials on es produei-
xin resultats lesius cap als ciutadans, a fi de promoure 
la màxima transparència i vetllar pel correcte funci-
onament del servei així com per garantir la seguretat 
jurídica dels propis agents.»

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

Al punt 2

«Revisar a fons els procediments i protocols d’actua-
ció del Cos de Mossos d’esquadra establerts en el cas 
de detencions i immobilitzacions al carrer per acon-
seguir les màximes garanties de seguretat i de salva-
guarda dels drets de les persones, especialment en els 
casos on s’actua davant de persones amb problemes de 
salut mental o de consum de drogues.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 65413)

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

Del punt 1

«1. Investigar quan sigui necessari l’existència o no 
d’una altre tipus de responsabilitat de les actuacions 
policials.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Revisar a fons els procediments i protocols d’actua-
ció del cos de Mossos d’Esquadra quan es produeixin 
situacions que ho aconsellin.»

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
d’un tercer rail a la línia 11 de rodalia entre 
Figueres i Portbou i el millorament de la con
nectivitat transfronterera
Tram. 250-01020/10

Esmenes presentades
Reg. 65421 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 06.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 65421)

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

Del punt 2

«2. Continuar amb els treballs per establir acords de 
col·laboració que permetin millorar la comunicació 
transfronterera a Portbou i valorar la millora dels ser-
veis existents en funció de la demanda existent i de la 
seva rendibilitat econòmica i social.»

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

Al punt 3

«3. Instar el Govern de l’Estat a presentar en el termi-
ni de tres mesos un estudi que defineixi les accions, el 
calendari i les inversions necessàries per potenciar la 
zona logística de Portbou.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Convergència i Unió (3)

Al punt 4

«4. Instar el Govern de l’Estat a presentar al llarg de 
2014 una proposta d’incentius per fomentar el pas de 
mercaderies per Portbou com a via prioritària, allibe-
rant la via del TAV i Pertús del trànsit de mercaderies.»

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

Del punt 5

«5. Requerir a ADIF per tal que mantingui l’activitat 
ferroviària a Portbou.»

Proposta de resolució sobre els esllavissa
ments a la carretera C13 entre Llavorsí i Rialp
Tram. 250-01028/10

Esmenes presentades
Reg. 65427 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 06.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 65427)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar amb les obres d’emergència d’es-
tabilització dels talussos de la C-13 entre Rialp i Lla-
vorsí, de manera que les reparacions siguin adequades 
i definitives pel funcionament normal dels talussos.»

Proposta de resolució sobre la implantació 
del títol de transport T10 entre Lleida i Vielha, 
la Seu d’Urgell, Sort, el Pont de Suert, Tremp 
i Solsona
Tram. 250-01029/10

Esmenes presentades
Reg. 65412 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 06.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 65412)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar desenvolupant la millora tarifà-
ria en els serveis de transport que comuniquen Lleida 
amb les comarques del Pirineu i Solsona amb abona-
ments T-10 que introdueixen bonificacions en favor 
dels usua ris que facin un ús recurrent dels serveis.»



12 de maig de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 315

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 25

Proposta de resolució sobre l’aplicació de 
fórmules d’adquisició, contractació i gestió 
conjunta entre administracions i l’optimació 
del funcionament de les administracions
Tram. 250-01030/10

Esmenes presentades
Reg. 65428 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 06.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 65428)

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

Del punt 2

«2. Promoure la coordinació entre administracions i 
millorar l’atenció als ciutadans i a les empreses, mit-
jançant l’intercanvi d’informació i l’agilització de la 
gestió, creant bases de dades comunes i registres inte-
grats, en la mesura que les disponibilitats pressuposta-
ries actuals ho permetin.» 

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

Del punt 3

«3. Millorar la prestació dels serveis públics, de manera 
que es garanteixi una igual o millor qualitat a un me-
nor cost, aprofitant les possibilitats que ofereix la col-
laboració entre administracions.»

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

Del punt 4

«4. Avançar en l’eficiència administrativa, de manera que 
es garanteixi la coherència en el desenvolupament de les 
funcions administratives i la prestació de serveis, evitant 
la superposició d’estructures i procediments i reforçant 
els mecanismes de cooperació entre administracions.»

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

Del punt 5

«5. Prioritzar l’austeritat, aplicant, en l’exercici de les 
seves facultats d’autoorganització, les fórmules que 
els permetin reduir la mida o el cost dels seus aparells 
administratius mitjançant el redimensionament, la su-
pressió o la racionalització d’organismes, o mitjançant 
l’adopció de mesures alternatives que aconsegueixin un 
efecte equivalent.»

5 Esmena núm. 5
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió (5)

Del punt 6

«6. Continuar garantint la prestació de serveis als ciu-
tadans i a les empreses, amb mesures concretes de sim-
plificació administrativa, i amb el desenvolupament de 
l’Administració Electrònica, en la mesura que les dis-
ponibilitats pressupostaries actuals, ho permetin.»

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP de Convergència i Unió (6)

D’un nou punt 7

«7. Assolir nous objectius de simplificació i raciona-
lització d’acord amb els principis generals d’eficàcia, 
eficiència i sostenibilitat en què s’ha de basar la gestió 
dels recursos del sector públic.»

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP de Convergència i Unió (7)

D’un nou punt 8

«8. Plantejar al Govern de l’Estat la retirada de totes 
les mesures proposades dins del Projecte de reforma de 
les Administracions públiques que impulsa en l’actua-
litat (Informe CORA) que impacten negativament so-
bre l’autogovern, pel fet de concretar-se en una limi-
tació de les seves competències i institucions, així com 
la necessitat d’impulsar la reforma de les Administra-
cions públiques sota el principi de la col·laboració i el 
consens institucional i la conveniència que sigui l’Ad-
ministració de l’Estat qui redueixi les duplicitats orga-
nitzatives i funcionals que ha generat respecte de l’or-
ganització i l’activitat de les comunitats autònomes.»

Proposta de resolució sobre els cartells que 
comparen l’alcalde de Badalona amb el dic
tador Franco
Tram. 250-01031/10

Esmenes presentades
Reg. 62705; 65406 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 06.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 62705)

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

El Parlament de Catalunya manifesta a totes les forces 
polítiques la conveniència de no banalitzar qualsevol 
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règim totalitari, antidemocràtic i negador de les lliber-
tats, equiparant-lo amb qualsevol força política demo-
cràtica o llurs representants institucionals o polítics.

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 65406)

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

«El Parlament de Catalunya rebutja els atacs de caràc-
ter vexatori i ofensiu contra ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya, contra el poble català i contra entitats cata-
lanes, en què se’ls equipara a règims totalitaris única-
ment pel fet d’aspirar a la seva sobirania. El Parlament 
manifesta la necessitat de no banalitzar el feixisme i el 
nazisme i recomana als diputats i diputades que s’abs-
tinguin de realitzar declaracions que puguin fomentar 
l’odi i la xenofòbia, en compliment de la Decisió Marc 
2008/913/JAI del Consell de la Unió Europea pel que fa 
a la prohibició de les actituds de negació o trivialitza-
ció de crims contra la humanitat o del feixisme.»

Proposta de resolució de rebuig de les expres
sions de menysteniment dels Mossos d’Es
quadra utilitzades en una carrossa del Carnes
toltes de Mataró
Tram. 250-01032/10

Esmenes presentades
Reg. 65415 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 05.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 65415)

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

Del primer paràgraf de la part dispositiva de la proposta

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a expressar el seu rebuig a les expressions uti-
litzades en una de es carrosses del Carnestoltes de Ma-
taró, el passat 28 de febrer de 2014, on es podia llegir 
“Policia, Gossos d’Esquadra” o www.gossos.pum, per 
l’insult i el menysteniment que suposa als agents i al 
propi Cos dels Mossos d’Esquadra en l’exercici de les 
funcions que la societat els hem encomanat com a ga-
rants dels drets i la seguretat dels ciutadans.

Vetllar pel bon nom dels Cos dels Mossos d’Esqua-
dra, la professionalitat dels seus agents en l’exercici de 
les seves funcions, la dignitat de la professió policial i 
el reconeixement de l’autoritat policial, actuant de for-

ma immediata quan es produeixi una agressió, insult 
o menys teniment al Cos de Mossos d’Esquadra o als 
seus agents en l’exercici de les seves funcions.»

Proposta de resolució sobre les places del 
Cos de Mossos d’Esquadra en situació ad
ministrativa especial de segona activitat
Tram. 250-01033/10

Esmenes presentades
Reg. 65414 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 05.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 65414)

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

Del punt 1

«1. Definir un catàleg de llocs de treball per ser ocupat 
per agents del cos de Mossos d’Esquadra en la situació 
administrativa especial de segona activitat.» 

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

Del punt 2

«2. Actualitzar i identificar de nou els llocs de treball 
susceptibles de ser ocupats en segona activitat, per des-
tinacions i categories, amb caràcter previ a la convo-
catòria del concurs general per a la provisió definitiva 
dels llocs de treball de segona activitat del cos de Mos-
sos d’Esquadra.»
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Proposta de resolució de solidaritat amb els 
dos ciutadans encausats per haver mostrat 
dues fotografies de preses polítiques al se
tembre del 2012
Tram. 250-01040/10

Esmenes presentades
Reg. 65432 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 06.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 65432)

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

Del primer paràgraf

«El Parlament expressa el desig del ràpid esclariment 
dels fets, solidaritzant-nos amb els dos ciutadans de 
Gràcia, perquè el procés judicial s’efectuï amb rigoro-
sitat, de la manera més justa i atenent els drets indivi-
duals front la justícia.»

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un informe relatiu a l’import de les despe
ses en material antiavalots del 2013 i la pre
visió per al 2014
Tram. 250-01041/10

Esmenes presentades
Reg. 62534; 65437 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 05.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 62534)

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

Modificació del punt 2

«2. A prioritzar les inversions en material, equipament, 
vehicles i manteniment d’infraestructura que garantei-
xin la seguretat dels agents en el desenvolupament de 
les seves tasques i la prevenció de riscos laborals, ateses 
les deficiències detectades en el parc mòbil del Cos de 
Mossos d’Esquadra i dels Bombers, en la seva uniformi-
tat pel que fa a la disponibilitat de roba i calçat d’hivern 
i d’estiu, guants antitall, o armilles lleugeres, o cascs 
per a les patrulles en moto, pel que fa al CME, o pel que 
fa a la renovació i manteniment de les eines usades pel 
Cos de Bombers, o pel que fa a la roba per a intervenció 
forestal d’aquest mateix Cos, així com respecte a l’estat 
de manteniment de les instal·lacions de diverses Àrees 
Bàsiques Policials i Parcs de Bombers de Catalunya.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 65437)

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

Del punt 1

«A garantir que les partides pressupostàries aprovades 
corresponents al Departament d’Interior s’adeqüin al 
criteri de prioritzar el servei i atenció a persones amb 
especial vulnerabilitat social.»

Proposta de resolució sobre el trasllat del La
boratori Clínic Barcelonès Nord i Vallès Orien
tal del CAP Doctor Robert, de Badalona
Tram. 250-01084/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 65122 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 06.05.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Salut.

Exposició de motius

El Servei d’Anàlisi Clínics de l’ICS, ubicat al CAP 
Dr. Robert de Badalona, aten amb demostrada eficà-
cia una població de 840.000 habitants, un nombre avui 
encara incrementat fins prop del milió d’habitants per 
la incorporació als territoris del Barcelonès Nord i del 
Vallès Oriental als quals ja donava servei, de localitats 
del Vallès Occidental com Ripollet, Cerdanyola i d’al-
tres. Tot això representa una mitjana de més de 2.000 
proves al dia.

El Departament ha posat en coneixement del perso-
nal treballador del centre la voluntat de l’ICS, via Ge-
rència de la Regió Metropolitana Nord, de procedir al 
tancament i trasllat del servei en el primer trimestre 
de 2015. Aquest trasllat representarà indefectiblement 
una nova i important despesa que fora perfectament 
evitable i difícil de comprendre en uns temps especial-
ment durs de retallades i insuficiències pressupostàri-
es en tota la sanitat pública.

El servei està oferint una sèrie de prestacions de bona 
praxis generades pels equips del centre incentivats per 
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la voluntat de servei públic: Seroteca que permet am-
pliar determinacions durant un mes posterior a l’extra-
cció, algoritmes i criteris d’alerta en el cas de resultats 
anòmals o alterats, ajust a mínims pel que fa a extra-
ccions en nombre i quantitat. Aquesta bateria d’actua-
cions autoinstaurades dona resultats de rapidesa diag-
nòstica, reducció de temps d’espera, estalvi econòmic 
i sobretot millora de tractament i resultats.

En la Memòria pública de l’ICS de 2012 i publicada 
el 2013 es reconeix i reafirma l’esmentat laboratori de 
Dr. Robert com de referència pública a Catalunya tot 
confirmant i argumentant el caràcter excepcional de 
«un sol servei– dos espais físics», un d’hospitalari a 
Can Ruti, i un altre al territori de primària al Barce-
lonès Nord– Dr. Robert, a diferencia de la pràctica ara 
usual de polítiques de fusions.

En aquest sentit, s’han realitzat una sèrie d’obres d’ade-
quació i modernització, amb la conseqüent inversió 
econòmica.

No s’entén, per tant, el canvi sobtat de criteris respecte 
allò ja fixat per l’ICS en la Memòria de 2012 i la inver-
sió feta a posteriori, que no quedaria en absolut amor-
titzada en cas de desmantellament d’aquest laboratori.

D’altra banda, es tem que el trasllat pot suposar la in-
troducció de canvis en l’estatus contractual i en les 
condicions de treball actuals del personal d’aquest la-
boratori, en detriment de les treballadores i treballa-
dors i a la fi dels usuaris. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

Aturar de forma immediata els plans de trasllat i des-
mantellament del Laboratori clínic del CAP Dr. Ro-
bert de Badalona.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2014

Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la dotació dels 
mossos d’esquadra amb pistoles immobilit
zadores Taser
Tram. 250-01085/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 65237 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 06.05.2014

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

Els Mossos d’Esquadra es troben en situacions que 
han d’immobilitzar i reduir un ciutadà que presenta un 
alt estat d’alteració alt, fora del normal; que no atenen 
a les indicacions dels agents; que es resisteix i actua de 
forma violenta, arribant a lesionar els agents o autole-
sionar-se; i que a vegades a pogut consumir begudes 
alcohòliques o altres substancies que comporta que no 
percebi la força que se’l sotmet.

En aquests casos, les tècniques d’immobilització, més 
eficaces i segures tant pel ciutadà com per l’agent, 
comporta que diversos agents actuïn per immobilit-
zar-lo, evitar que s’autolesioni i lesioni als agents.

En els casos més lamentables i extrems, l’estat d’exci-
tació de la persona per tots aquests factors, la situació 
d’estrès, l’absència de sensació de dolor i altres fac-
tors inherents a la persona com determinades patologi-
es que pugui patir ha comportat que la persona morís.

En aquests supòsits, és important que l’actuació d’im-
mobilització de la persona es pugui fer en el temps 
més curt possible per intentar evitar al màxim les si-
tuacions d’alteració i estrès que pot patir la persona.

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

Proposta de resolució

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

Dotar al Cos de Mossos d’Esquadra de pistoles immobi-
litzadores, tipus Taser, perquè puguin utilitzar-se en aque-
lles situacions que es necessari immobilitzar una persona 
amb un alt grau d’alteració per tal de garantir la seguretat 
de la mateixa persona i dels propis agents actuants.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 
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Proposta de resolució sobre l’aprovació d’uns 
nous protocols per als operadors del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 250-01086/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 65238 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 06.05.2014

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El servei d’atenció de trucades d’urgència, 112, és un 
servei bàsic per garantir la seguretat i la integritat dels 
ciutadans. És un servei de missió crítica i exigeix una 
constant avaluació del seu funcionament.

En la gestió de les emergències, el temps transcorregut 
i l’eficàcia en la mobilització de recursos és fonamental 
per salvar vides i minimitzar al màxim els danys que 
puguin patir un ciutadà en una situació d’emergència.

L’Associació de Teloperadors i Telegestors de Catalu-
nya manifesta que l’actual servei de gestió d’emergèn-
cies 112 treballa com un simple recol·lector de dades 
de la persona que truca. Constaten que no es gestio-
na l’emergència en si mateixa sinó que simplement re-
cullen dades i en donen trasllat als cossos operatius. 
Aquests han de fer un nou contacte amb la persona que 
pateix l’emergència o al testimoni d’aquesta, i només en 
els casos més greus s’envien els recursos ràpidament.

L’Associació assenyala que la gestió de les trucades 
del 112 cada vegada més s’assimila a la gestió comer-
cial de trucades, emprant tècniques fonamentalment 
de telemàrqueting i trobant a faltar una gestió més efi-
caç i concreta de l’emergència. Els criteris de valora-
ció del servei i de la seva qualitat es basen, segons els 
propis treballadors, amb indicadors de gestió comerci-
al de trucades.

Els treballadors del Centre 112 constaten que la res-
posta que han de donar només consta en notes escrites 
i exposades a la intranet, a les que s’han d’afegir les 
indicacions orals que reben i que al llarg del temps po-
den ser contradictòries.

Per exemple, una persona ferida en una baralla i ha tru-
cat al 112, l’operador no li pot passar immediatament al 
servei sanitari per què li doni indicacions mentre arriba 
l’ambulància sinó que, en primer lloc, ho han de comu-
nicar a la policia.

Els treballadors del centre reclamen l’aprovació de pro-
tocols d’actuació, degudament formalitzats i validats 
en l’àmbit de les emergències. Denuncien una demora 
en l’atenció al ciutadà i manca de concreció en la re-
solució de l’emergència; repetició inútil d’informació; 
contestadors automàtics que retarden l’atenció; demo-
res artificials en el servei d’atenció al ciutadà remeten 
la trucada d’un gestor a un altre...

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

Proposta de resolució

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

Aprovar uns nous protocols que han de seguir els ope-
radors del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència 112 de Catalunya que permeti una gestió més 
eficaç de l’emergència i no només un trasllat de dades 
als cossos operatius. En aquest sentit, es revisaran les 
notes escrites, exposades a la intranet, i les indicacions 
orals adreçades als operadors avaluant la seva eficàcia 
en la gestió de l’emergència.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014

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

Proposta de resolució sobre la base de dades 
del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur
gència 112
Tram. 250-01087/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 65239 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 06.05.2014

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

L’Associació de Teleoperadors i Telegestors de Catalu-
nya explicita que la vessant tecnològica del servei 112 
de Catalunya resulta anticuada, lenta, ineficaç i que 
poc aporta a les necessitats reals del servei.

Recentment, s’ha actualitzat la base de dades del Sene-
ca que és el programa de gestió d’emergències amb el 
que treballen. Aquesta darrera actualització ha resultat 
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ser una base de dades antiga amb noms de carrers que 
ja no existeixen, amb carrers que no apareixen i amb 
criteris d’introducció de noms de carrers diferents. Tot 
això comporta greus problemes en la gestió de l’emer-
gència i retarda greument la resolució d’aquesta.

Altres centres utilitzen aquesta base de dades però 
disposen d’actualitzacions molt més avançades que el 
Centre 112 de Catalunya.

Tanmateix, manifesten que l’esquema creat per tipifi-
car cada incidència, arbre de tipificacions, genera un 
gran nombre de claus que la fan inoperativa.

Alhora, els gestors de trucades disposen de contesta-
dors per trucades que no són d’emergència que deri-
ven al trucant a un missatge gravat que el deriva a un 
telèfon d’atenció telefònica. El problema sorgeix quan 
aquesta derivació és fa en un horari on aquests telèfons 
no són operatius. En aquests casos, els contestadors re-
meten al trucant a la no resposta.

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

Proposta de resolució

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

1. Garantir que el Centre d’Atenció i Gestió de Truca-
des d’Urgència 112 de Catalunya disposi d’una base de 
dades, és a dir, un programa de gestió de les trucades 
que permeti una gestió eficaç de la trucada d’emergèn-
cia, especialment pel que fa a l’actualització dels car-
rers de Catalunya.

2. Es revisi l’esquema creat per tipificar cada incidèn-
cia, arbre de tipificacions, simplificant el gran nombre 
de claus per tal que sigui operativa.

3. Garantir quan es derivi un trucada que no és d’emer-
gència, mitjançant un contestador, a un servei d’aten-
ció telefònica on se li pot proporcionar la informació 
demandada aquest servei estigui en funcionament.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014

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

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la viabilitat de l’empresa Expafruit, de 
Sant Boi de Llobregat
Tram. 250-01088/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista, Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 65261 i 65408 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 06.05.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, Dolors Camats i Luis, portaveu del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Montserrat Capdevila 
Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Soci-
alista, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

L’empresa Expafruit SA va iniciar la seva activitat a Sant 
Boi l’any 1973 i està consolidada com una de les princi-
pals empreses del sud d’Europa fabricants de preparats 
de fruita i altres productes alimentaris per a la indústria 
làctica. Té una important planta de producció a Sant Boi 
de Llobregat (Barcelona) en la qual hi treballen unes 100 
persones, moltes d’elles santboians i santboianes.

El seu principal client, la multinacional francesa d’ori-
gen català Grup Danone, que comercialitza productes 
làctics processats per Expafruit SA i que suposa el 80 
% de la seva activitat, ha anunciat que el proper 30 de 
novembre de 2014 deixarà de comprar els seus pro-
ductes i donarà per acabada la seva relació mercantil. 
Aquesta decisió arriba just després de la realització de 
noves inversions a la planta de producció en la línia de 
donar viabilitat i continuïtat a la planta.

Els treballadors i treballadores d’Expafruit SA actu-
alment es troben en una situació de suspensió de con-
tractes mitjançant un expedient de regulació temporal 
per tal d’evitar l’acomiadament de persones de la plan-
ta. La resposta davant de l’actual amenaça del Grup 
Danone podria suposar el plantejament de nous Expe-
dients de Regulació d’Ocupació que afectaria al 80 % 
de la plantilla en properes dates.

Davant aquesta situació, els treballadors i treballado-
res posen de manifest que no hi ha un interlocutor clar 
per part del Grup Danone amb qui exposar les seves 
demandes.

Per aquests motius, presenta la següent: 
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1) Davant la importància de l’empresa Expafruit SA 
quant als llocs de treball que representa per a Sant Boi 
de Llobregat i per al conjunt de la comarca del Baix 
Llobregat i davant la situació d’incertesa respecte del 
seu futur, dóna suport a les accions engegades pels tre-
balladors i les treballadores d’Expafruit SA de Sant 
Boi de Llobregat en la defensa d’uns llocs de treball 
de qualitat.

2) Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a exer-
cir tots els mecanismes possibles d’intercessió i me-
diació amb les direccions de l’empresa Expafruit SA 
i Grup Danone amb l’objectiu de garantir la viabilitat 
de la planta i el manteniment de tots els llocs de treball 
en condicions de qualitat.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Do-
lors Camats i Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Montser-
rat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del GP SOC; 
Marc Vidal i Pou, diputat GP ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el trasllat de la 
festa de la Comunitat Autònoma de Catalunya 
al 23 d’abril
Tram. 250-01089/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 65262 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 06.05.2014

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenta la 
proposta de resolució següent per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

Antecedents

Actualment celebrem la festa grossa o dia de la nos-
tra Comunitat Autònoma la data de l’11 de setembre. 
Incomprensiblement, l’11 de setembre continua essent 
utilitzat com a festa de la Comunitat pel Govern de la 
Generalitat, tot partint d’una tradició romàntica i ide-
ològica a la que li manca una base històrica veritable.

Argumentació

Realment, el 1714 no fou més que una derrota de la 
ciutat de Barcelona en plena guerra de Successió per la 

corona d’Espanya, ciutat que defensava com a legítim 
Rei espanyol a l’Arxiduc Carles d’Àustria i no a Felip 
d’Anjou, ja què tots dos simultàniament es trobaven 
en possessió de la mateixa corona d’Espanya. Aques-
ta realitat i aquest sentiment de pertinença a Espanya 
queden perfectament patents al bàndol de la crida a 
la defensa de la ciutat de Barcelona l’11 de setembre 
de 1714 a tots els habitants «á fi de derramar glorio-
sament sa sanch y vida, per son Rey [l’Arxiduc Car-
les d’Àustria, conegut com el primer Carles III d’Es-
panya], per son honor, per la patria y per la llibertat de 
tota España».

Aquesta errada, que ara coneixem gràcies als moderns 
mitjans d’anàlisi històrica, arqueològics, socials i ci-
entífics, no pot condicionar la data de celebració de la 
festa grossa de tots els catalans. A més, aquesta data 
porta més de tres dècades instrumentalitzada per a fi-
nalitats polítiques sobiranistes quan ha de ser una fes-
ta popular i apolítica que mostri l’orgull que tenim de 
la nostra terra, rica en identitats, llengües i cultures, 
en definitiva, tot plegat, de la nostra catalanitat, però 
sense cap mena d’intencionalitat partidista perquè és 
la festa de tots.

Tanmateix la figura de Sant Jordi i el dia de la seva ce-
lebració ens semblen força més adient com a festivitat 
de Catalunya per quatre motius ben senzills: 

– Per representativitat: avui dia la festa de Sant Jordi 
té aquest esperit festiu, entenedor i de conciliació, re-
presenta el tarannà dels catalans, i és una festa de tots, 
independentment de la seva ideologia, una festa culta 
com els llibres que es regalen i delicada com les roses 
que s’entreguen en penyora d’amor.

– Perquè és el patró de Catalunya: això respon a la rea-
litat històrica del nostre antic regne, el de la Corona 
d’Aragó, i la celebració del dia Sant Jordi, encara avui 
és festa grossa de la Comunitat Autònoma de l’Aragó. 
Sant Jordi és el patró de diversos territoris i nacions, 
entre els quals hi ha Catalunya, l’Aragó, Portugal, An-
glaterra, Djibouti, etc. Així mateix el sant és protector 
de les ciutats d’Alcoi, Càceres, Gènova, Venècia, Ferra-
ra, Nàpols, Hannover, Amersfoort, Istanbul, Beirut, etc.

– Per antiguitat: A Catalunya les llegendes sobre Sant 
Jordi són antigues i el situen fictíciament ja en batalles 
al costat dels comtes catalans com Borrell II i Jaume I, 
i també amb els almogàvers enmig de les lluites. Se-
gons el Costumari Català de Joan Amades, Sant Jordi 
es el patró dels cavallers de la Corona d’Aragó, el nos-
tre antic regne, després que el rei Pere I l’invoqués el 
1096 i guanyés la batalla d’Alcoraz, reconquerint Osca 
dels sarraïns, i agraïment el rei va nomenar-lo patró de 
la cavalleria i de la noblesa de la Corona d’Aragó.

– Per tradició: Perquè a Catalunya, la festa de Sant Jor-
di el seu patronatge de Catalunya ja s’esmenta a co-
mençament del mateix segle xv i les Corts de Barce-
lona ja a 1454 estableixen la festivitat de Sant Jordi al 
Principat.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a adoptar les mesures pertinents per tal que, a 
partir de 2015 la data del 23 d’abril, dia de Sant Jordi, 
sigui la escollida per celebrar col·lectivament la festa 
de tots els catalans, és a dir, el dia de la Comunitat 
Autònoma de Catalunya, amb els actes institucionals 
propis d’aquesta celebració.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2014

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Proposta de resolució sobre el trasllat de la 
festa de la Comunitat Autònoma de Catalu
nya al 23 d’abril
Tram. 250-01090/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 65263 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 06.05.2014

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senta la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

Antecedents

Actualment celebrem la festa grossa o dia de la nos-
tra Comunitat Autònoma la data de l’11 de setembre. 
Incomprensiblement, l’11 de setembre continua essent 
utilitzat com a festa de la Comunitat pel Govern de la 
Generalitat, tot partint d’una tradició romàntica i ide-
ològica a la que li manca una base històrica veritable.

Argumentació

Realment, el 1714 no fou més que una derrota de la 
ciutat de Barcelona en plena guerra de Successió per la 
corona d’Espanya, ciutat que defensava com a legítim 
Rei espanyol a l’Arxiduc Carles d’Àustria i no a Felip 
d’Anjou, ja què tots dos simultàniament es trobaven 
en possessió de la mateixa corona d’Espanya. Aques-
ta realitat i aquest sentiment de pertinença a Espanya 
queden perfectament patents al bàndol de la crida a 
la defensa de la ciutat de Barcelona l’11 de setembre 
de 1714 a tots els habitants «á fi de derramar glorio-

sament sa sanch y vida, per son Rey [l’Arxiduc Car-
les d’Àustria, conegut com el primer Carles III d’Es-
panya], per son honor, per la patria y per la llibertat de 
tota España».

Aquesta errada, que ara coneixem gràcies als moderns 
mitjans d’anàlisi històrica, arqueològics, socials i cien-
tífics, no pot condicionar la data de celebració de la 
festa grossa de tots els catalans. A més, aquesta data 
porta més de tres dècades instrumentalitzada per a fi-
nalitats polítiques sobiranistes quan ha de ser una fes-
ta popular i apolítica que mostri l’orgull que tenim de 
la nostra terra, rica en identitats, llengües i cultures, 
en definitiva, tot plegat, de la nostra catalanitat, però 
sense cap mena d’intencionalitat partidista perquè és 
la festa de tots.

Tanmateix la figura de Sant Jordi i el dia de la seva ce-
lebració ens semblen força més adient com a festivitat 
de Catalunya per quatre motius ben senzills: 

– Per representativitat: avui dia la festa de Sant Jordi 
té aquest esperit festiu, entenedor i de conciliació, re-
presenta el tarannà dels catalans, i és una festa de tots, 
independentment de la seva ideologia, una festa culta 
com els llibres que es regalen i delicada com les roses 
que s’entreguen en penyora d’amor.

– Perquè és el patró de Catalunya: això respon a la re-
alitat històrica del nostre antic regne, el de la Corona 
d’Aragó, i la celebració del dia Sant Jordi, encara avui 
és festa grossa de la Comunitat Autònoma de l’Aragó. 
Sant Jordi és el patró de diversos territoris i nacions, 
entre els quals hi ha Catalunya, l’Aragó, Portugal, An-
glaterra, Djibouti, etc. Així mateix el sant és protector 
de les ciutats d’Alcoi, Càceres, Gènova, Venècia, Ferra-
ra, Nàpols, Hannover, Amersfoort, Istanbul, Beirut, etc.

– Per antiguitat: A Catalunya les llegendes sobre Sant 
Jordi són antigues i el situen fictíciament ja en batalles 
al costat dels comtes catalans com Borrell II i Jaume 
I, i també amb els almogàvers enmig de les lluites. Se-
gons el Costumari Català de Joan Amades, Sant Jordi 
es el patró dels cavallers de la Corona d’Aragó, el nos-
tre antic regne, després que el rei Pere I l’invoqués el 
1096 i guanyés la batalla d’Alcoraz, reconquerint Osca 
dels sarraïns, i agraïment el rei va nomenar-lo patró de 
la cavalleria i de la noblesa de la Corona d’Aragó.

– Per tradició: Perquè a Catalunya, la festa de Sant Jor-
di el seu patronatge de Catalunya ja s’esmenta a co-
mençament del mateix segle xv i les Corts de Barce-
lona ja a 1454 estableixen la festivitat de Sant Jordi al 
Principat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a adoptar les mesures pertinents per tal que, a 
partir de 2015 la data del 23 d’abril, dia de Sant Jordi, 
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sigui la escollida per celebrar col·lectivament la festa 
de tots els catalans, és a dir, el dia de la Comunitat 
Autònoma de Catalunya, amb els actes institucionals 
propis d’aquesta celebració.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2014

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Proposta de resolució sobre la retirada d’una 
litografia de l’exposició «1714. Memòria grà
fica d’una guerra» i sobre la destitució de la 
comissària d’aquesta exposició i del comis
sari dels actes del Tricentenari del 1714
Tram. 250-01091/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 65264 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 06.05.2014

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenta la 
proposta de resolució següent per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

Antecedents

El 6 de febrer de 2014 es va inaugurar l’exposició «1714. 
Memoria gráfica de una guerra» al Centro Cultural 
Blanquerna de la Generalitat de Catalunya que es tro-
ba al carrer Alcalá núm. 44, de Madrid. Aquesta ex-
posició forma part dels Actes del Tricentenari orga-
nitzats per la Generalitat. La Sra. Mercè Morales és 
la comissària de l’exposició i el Sr. Miquel Calçada és 
el comissari dels Actes del Tricentenari i consegüent-
ment els costos d’aquesta exposició s’han pagat amb 
diners públics de la Generalitat de Catalunya.

S’ha fet servir una litografia com a imatge de l’exposi-
ció malintencionadament manipulada, amb una finali-
tat política concreta, litografia falsament acolorida tot 
canviant el pavelló original holandès dels vaixells que 
posen setge el 1714 a la ciutat de Barcelona pel pave-
lló espanyol, la qual cosa és del tot impossible perquè 
la senyera espanyola que mostra la litografia no existí 
fins el 1785.

Argumentació

No podem acceptar que és un error per tres motius: 

1) No és un error fruit de que existeixin diverses ver-
sions d’aquesta litografia. Les litografies es feien a 

l’època amb un sistema d’impressió en què la imatge a 
imprimir era reproduïda sobre una pedra o una planxa 
metàl·lica prèviament preparada, és a dir, amb una sola 
tinta i per tant mai a color. Al acolorir-la per a l’expo-
sició s’ha manipulat intencionadament i s’ha aplicat un 
criteri ideològic, la qual cosa és del tot inacceptable, 
tractant-se d’un acte institucional.

2) Amb la victòria a la Guerra de Successió espanyola 
(1700-1725) de la Casa de Borbó, es va substituir la se-
nyera anterior per una altra de fons blanc, color propi 
de la Casa de Borbó, i que també es feia servir el segle 
xviii per les altres cases reals dels Borbons a França, 
Nàpols, la Toscana, Parma o Sicília, a més d’Espanya, 
per la qual cosa el rei Carles III decidí canviar el pave-
lló nacional espanyol per diferenciar-se de la resta de 
nacions i va promulgà el 1785 una Ordenança Gene-
ral on descrivia i ordenava l’ús del nou pavelló al trac-
tat IV, títol I: «Para evitar los inconvenientes y perju-
icios que ha hecho ver la experiencia puede ocasionar 
la Bandera Nacional de que usa Mi Armada Naval y 
demás Embarcaciones Españolas, equivocándose a lar-
gas distancias ó con vientos calmosos con la de otras 
Naciones, he resuelto que en adelante usen mis Buques 
de guerra de Bandera dividida a lo largo en tres listas, 
de las cuales la alta y la baja sean encarnadas y del 
ancho cada una de la cuarta parte del total, y la de en-
medio, amarilla, colocándose en ésta el Escudo de mis 
Reales Armas, reducido a los dos quarteles de Castilla 
y León, con la Corona Real encima […] Señalado de 
mano de S. M. Carlos III en Aranjuez, a veinte y ocho 
de mayo de mil setecientos ochenta y cinco».

3) Que el bàndol de la crida a la defensa de la ciutat de 
Barcelona, partidària en aquell moment de l’Arxiduc 
Carles d’Àustria, a qui consideren rei legítim d’Espa-
nya (i no pas a Felip V), fou «donat en la casa de la Ex-
cma. Ciutat, residint en lo Portal de S. Antoni, present 
los dits senyors Excms. y personas associades, á 11 de 
Setembre, á las 3 de la tarda, de 1714», i recull clara-
ment que «atés que la deplorable infelicitat de esta ciu-
tat, en que avuy resideix la llibertat de tot lo Principat 
y de tota España [...] feta séria reflexió del estat en que 
los enemics del Rey N. S., de nostra llibertad y patria, 
estant apostats ocupant totas las bretxas, cortaduras, 
baluarts del Portal Nou, Sta. Clara, Llevant y Sta. Eu-
lalia...» criden a les armes a tots els habitants «á fi de 
derramar gloriosament sa sanch y vida, per son Rey, 
per son honor, per la patria y per la llibertat de tota Es-
paña», la qual cosa fa del tot impossible que vaixells 
amb pavelló espanyol (que tampoc no existia el 1714, 
recordem que no va existir fins el 1785) ataquessin la 
seva pròpia ciutat.

Així, trobem del tot inacceptable que l’exposició «1714. 
Memoria gráfica de una guerra», organitzada per la 
Generalitat i pagada amb diners públics, manipuli els 
aconteixements històrics doncs, com demostra l’ús 
d’aquest gravat, no és tracta de donar a conèixer la his-
tòria sinó de divulgar amb interessos partidistes el re-
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lat nacionalista mancat a més de la més mínima cer-
tesa històrica.

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

Proposta de resolució

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

1. Retirar de forma efectiva i immediata la litografia 
malintencionadament manipulada amb finalitats polí-
tiques.

2. Cessar de forma immediata la Sra. Mercè Morales, 
comissària de l’exposició.

3. Cessar de forma immediata el Sr. Miquel Calçada, 
comissari dels Actes del Tricentenari del que forma 
part l’anomenada exposició.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2014

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Proposta de resolució sobre la retirada d’una 
litografia de l’exposició «1714. Memòria grà
fica d’una guerra» i sobre la destitució de la 
comissària d’aquesta exposició i del comis
sari dels actes del Tricentenari del 1714
Tram. 250-01092/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 65265 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 06.05.2014

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senta la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

Antecedents

El 6 de febrer de 2014 es va inaugurar l’exposició «1714. 
Memoria gráfica de una guerra» al Centro Cultural 
Blanquerna de la Generalitat de Catalunya que es tro-
ba al carrer Alcalá núm. 44, de Madrid. Aquesta ex-
posició forma part dels Actes del Tricentenari orga-
nitzats per la Generalitat. La Sra. Mercè Morales és 
la comissària de l’exposició i el Sr. Miquel Calçada és 
el comissari dels Actes del Tricentenari i consegüent-
ment els costos d’aquesta exposició s’han pagat amb 
diners públics de la Generalitat de Catalunya.

S’ha fet servir una litografia com a imatge de l’exposi-
ció malintencionadament manipulada, amb una finali-
tat política concreta, litografia falsament acolorida tot 
canviant el pavelló original holandès dels vaixells que 
posen setge el 1714 a la ciutat de Barcelona pel pave-
lló espanyol, la qual cosa és del tot impossible perquè 
la senyera espanyola que mostra la litografia no existí 
fins el 1785.

Argumentació

No podem acceptar que és un error per tres motius: 

1) No és un error fruit de que existeixin diverses ver-
sions d’aquesta litografia. Les litografies es feien a 
l’època amb un sistema d’impressió en què la imatge a 
imprimir era reproduïda sobre una pedra o una planxa 
metàl·lica prèviament preparada, és a dir, amb una sola 
tinta i per tant mai a color. Al acolorir-la per a l’expo-
sició s’ha manipulat intencionadament i s’ha aplicat un 
criteri ideològic, la qual cosa és del tot inacceptable, 
tractant-se d’un acte institucional.

2) Amb la victòria a la Guerra de Successió espanyola 
(1700-1725) de la Casa de Borbó, es va substituir la se-
nyera anterior per una altra de fons blanc, color propi 
de la Casa de Borbó, i que també es feia servir el segle 
xviii per les altres cases reals dels Borbons a França, 
Nàpols, la Toscana, Parma o Sicília, a més d’Espanya, 
per la qual cosa el rei Carles III decidí canviar el pave-
lló nacional espanyol per diferenciar-se de la resta de 
nacions i va promulgà el 1785 una Ordenança Gene-
ral on descrivia i ordenava l’ús del nou pavelló al trac-
tat IV, títol I: «Para evitar los inconvenientes y perju-
icios que ha hecho ver la experiencia puede ocasionar 
la Bandera Nacional de que usa Mi Armada Naval y 
demás Embarcaciones Españolas, equivocándose a lar-
gas distancias ó con vientos calmosos con la de otras 
Naciones, he resuelto que en adelante usen mis Buques 
de guerra de Bandera dividida a lo largo en tres listas, 
de las cuales la alta y la baja sean encarnadas y del 
ancho cada una de la cuarta parte del total, y la de en-
medio, amarilla, colocándose en ésta el Escudo de mis 
Reales Armas, reducido a los dos quarteles de Castilla 
y León, con la Corona Real encima […] Señalado de 
mano de S. M. Carlos III en Aranjuez, a veinte y ocho 
de mayo de mil setecientos ochenta y cinco».

3) Que el bàndol de la crida a la defensa de la ciutat 
de Barcelona, partidària en aquell moment de l’Arxiduc 
Carles d’Àustria, a qui consideren rei legítim d’Espanya 
(i no pas a Felip V), fou «donat en la casa de la Excma. 
Ciutat, residint en lo Portal de S. Antoni, present los dits 
senyors Excms. y personas associades, á 11 de Setem-
bre, á las 3 de la tarda, de 1714», i recull clarament que 
«atés que la deplorable infelicitat de esta ciutat, en que 
avuy resideix la llibertat de tot lo Principat y de tota Es-
paña [...] feta séria reflexió del estat en que los enemics 
del Rey N. S., de nostra llibertad y patria, estant apos-
tats ocupant totas las bretxas, cortaduras, baluarts del 
Portal Nou, Sta. Clara, Llevant y Sta. Eulalia...» criden 
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a les armes a tots els habitants «á fi de derramar glori-
osament sa sanch y vida, per son Rey, per son honor, 
per la patria y per la llibertat de tota España», la qual 
cosa fa del tot impossible que vaixells amb pavelló es-
panyol (que tampoc no existia el 1714, recordem que no 
va existir fins el 1785) ataquessin la seva pròpia ciutat.

Així, trobem del tot inacceptable que l’exposició «1714. 
Memoria gráfica de una guerra», organitzada per la 
Generalitat i pagada amb diners públics, manipuli els 
aconteixements històrics doncs, com demostra l’ús 
d’aquest gravat, no és tracta de donar a conèixer la his-
tòria sinó de divulgar amb interessos partidistes el re-
lat nacionalista mancat a més de la més mínima cer-
tesa històrica.

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

Proposta de resolució

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

1. Retirar de forma efectiva i immediata la litografia mal-
intencionadament manipulada amb finalitats polítiques.

2. Cessar de forma immediata la Sra. Mercè Morales, 
comissària de l’exposició.

3. Cessar de forma immediata el Sr. Miquel Calçada, 
comissari dels Actes del Tricentenari del que forma 
part l’anomenada exposició.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2014

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Proposta de resolució sobre les inversions a 
la regió sanitària de Girona
Tram. 250-01093/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 65300 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 06.05.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Segú Fer-
ré, diputada, Juli Fernandez Iruela, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

La situació de les llistes d’espera a la regió sanitària de 
Girona requereixen, per part del Govern de la Genera-

litat, mesures pressupostàries i d’inversió, així com un 
pla de xoc per equiparar-les al 2010. L’increment del 
84,56% de les llistes espera per les 14 intervencions 
quirúrgiques amb temps garantit a la Regió Sanitària 
Girona en tres anys, 2010-2013, obliga el Departament 
de Salut a valorar la urgència d’un plec de mesures 
dràstiques de reacció.

A les comarques gironines hi ha 3.595 persones més 
en espera. De les 4.251 del 2010 s’ha passat a les 7.846 
de 2013. A Catalunya, les 56.670 persones que esta-
ven en llista d’espera s’han enfilat fins a 75.075 (18.405 
més) segons les dades de desembre de 2013. L’incre-
ment ha estat del 32,47% a Catalunya; a Girona han 
augmentat més del triple i representen gairebé el 20% 
de l’increment total de Catalunya.

Les dades confirmen que la Regió Sanitària de Girona 
és la que experimenta el major increment de pacients de 
tot Catalunya, amb un 84,56%. A les Terres de l’Ebre 
creix un 33,47%; al Camp de Tarragona un 32,55%; a 
Lleida un 45,75%; a la Catalunya Central un 12,9%; a 
Barcelona i la seva àrea metropolitana un 27,12% i no-
més a Pirineu-Aran les llistes milloren un 20%.

Si comparem l’increment de la quantitat de persones 
en temps espera per tota la cirurgia programada, a la 
Regió Sanitària de Girona passem de 9.310 persones 
a 15.212 (5.902 persones més), una xifra que represen-
ta un creixement del 63,39%. A Catalunya, en canvi, 
és d’un 20,79% (de 150.308 persones a 181.559, 31.251 
més). L’increment gironí també suposa gairebé un 20%.

Tots els hospitals públics de Girona experimenten in-
crements entre el 2010-2013. Als Hospitals de Blanes i 
Calella passen de tenir 1.410 persones el 2010 a 2.449 
el 2013. A l’Hospital de Figueres l’increment és de 798 
a 1.332; a l’Hospital de Palamós de 630 a 1.207; a San-
ta Caterina l’increment és de més de 500 persones i al 
Trueta la xifra es duplica pujant de 745 a 1.436.

Per patologies, la major part de les persones en espera 
a la regió es concentren en les operacions de catarac-
tes: el 2010 n’hi havia 14,27 i el 2013 ja eren 2.613. Les 
dades d’espera per a pròtesi de genoll també són deso-
ladores: de 573 a 1.310, amb una mitjana d’espera de 
9,23 mesos el 2013 (quan el 2010 era de 5,46 mesos).

En el debat de la Llei de pressupostos per al 2014 ja 
es va alertar que la demarcació de Girona era la pit-
jor tractada en pressupost sanitari. El pressupost del 
2010 era de 777 milions euros i en canvi el 2013 ha-
via disminuït a 671 (106 milions menys en tres anys). 
La despesa sanitària del 2013 - 2014 és de 796 euros 
per persona i any, un 27% menys que la de Catalunya 
de 1.095 euros per persona any. Fa tres anys la Regió 
Sanitària de Girona era de les què menys temps s’es-
peraven els pacients i ara és tot el contrari, és de les 
que ha empitjorat més. Les retallades lineals són les 
responsables de la situació de més precarietat laboral 
i menys accessibilitat al sistema públic de salut a les 
comarques gironines.
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El pressupost de la Regió Sanitària Girona representa 
el 8,09% del total del Departament de Salut del 2014 
malgrat que la població fixa és l’11,15% del conjunt de 
Catalunya i que suporta un gran augment estacional. 
El Grup parlamentari Socialista va reclamar un front 
gironí per compensar i trobar, com a mínim, una cer-
ta equitat, però CiU i ERC varen tombar les esmenes i 
també l’elaboració del projecte del nou Trueta per en-
guany.

El debat del nou Trueta-Campus de Salut és una de les 
qüestions estratègiques pendents de la Regió Sanitària 
de Girona. De fet, els Grups Socialista Municipal a 
Girona ciutat i al Parlament de Catalunya han propo-
sat (i aprovat) repetides vegades mocions i resolucions 
que instaven el govern i l’Ajuntament a decidir i oferir 
solars a la zona del nord de Girona si es desestimava 
l’actual emplaçament. En aquest mateix sentit, el PSC 
també ha reclamat la redacció del projecte definitiu del 
Nou Trueta l’any 2014, després de tres anys perduts.

De nou, reclamem que el Govern respongui amb con-
creció sobre el solar, el projecte i el calendari del nou 
Trueta; i que elabori un pla de xoc 2014-2016 per a la 
Regió Sanitària de Girona per a la millora de l’accessi-
bilitat i la resolució. Si no hi ha fets podrem constatar 
la nul·la voluntat política del Govern. L’Hospital Trueta 
s’està deteriorant arquitectònicament i necessita inver-
sions urgents en espera del nou edifici.

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

Proposta de resolució

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

1. Aplicar mesures pressupostàries justes, en funció de 
la despesa per càpita, per la regió sanitària de Girona 
en el període 2014-2016, atès que la regió disposa d’un 
27% menys de recursos econòmics del sistema sanita-
ri públic per persona i any que la resta de Catalunya.

2. Encarregar aquest any 2014 el nou projecte de l’Hos-
pital Josep Trueta a la zona nord de la ciutat de Girona.

3. Elaborar un pla d’inversions de manteniment a 
l’Hospital Josep Trueta pel període 2014-2016.

4. Fer un pla de xoc de llistes d’espera 2014-2016, en 
el marc d’un pla d’accessibilitat i resolució, tant pel di-
agnòstic com pel tractament, que garanteixi temps ra-
onables d’espera i un màxim de sis mesos de demora 
en intervencions quirúrgiques.

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Segú Ferré, 
Juli Fernandez Iruela, diputats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre la participació 
dels representants dels treballadors en el 
Consell d’Administració de l’Institut d’Assis
tència Sanitària
Tram. 250-01094/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 65366 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 06.05.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Salut.

Exposició de motius

L’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) de Girona és 
una empresa pública que forma part de la xarxa sani-
tària i social de cobertura pública de la Generalitat de 
Catalunya, a través de la concertació amb el Departa-
ment de Salut i el Departament de Benestar i Família 
de la Generalitat de Catalunya.

Des de l’any 2011, l’IAS i l’Institut Català de la Sa-
lut a Girona (ICS Girona) estan en procés d’unificació 
per gestionar els hospitals Josep Trueta de l’ICS i el 
de Santa Caterina de l’IAS a través del projecte CIMS 
(Créixer, Innovar i Millorar en Salut) d’unificació dels 
dos centres, i que va començar amb una gerència de 
l’IAS i de l’ICS Girona compartida.

El procés està ple d’incògnites pels treballadors i tre-
balladores d’ambdós hospitals, que a hores d’ara no 
saben quin serà el seu futur professional en el marc 
d’aquesta fusió. Aquest neguit de treballadors, treba-
lladores i caps de serveis ha estat traslladat en diverses 
ocasions a la gerència compartida de l’IAS, obtenint 
una resposta poc clara a l’hora d’explicar al conjunt 
de professionals el futur de les plantilles, provocant un 
augment en la seva preocupació sobre el resultat de la 
fusió, com quedaran els serveis, si s’unificaran, quins 
desapareixeran i quines seran les possibles repercussi-
ons pels usuaris i usuàries. També preocupa saber com 
quedarà el servei de salut mental i quin serà el futur 
de l’atenció primària gestionats pel l’IAS en un futur 
immediat.

El passat 22 de febrer, el Govern ha aprovat el nome-
nament dels nous membres del Consell d’Administra-
ció de l’empresa pública IAS, i ha incorporat profes-
sionals experts del sector sanitari i empresarial. La 
representació dels treballadors i treballadores de l’IAS 
ha sol·licitat en diverses ocasions la seva incorporació 



12 de maig de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 315

3.10.60. TRAMITACIONS EN CURS 37

com a membres del Consell d’Administració sense ob-
tenir una resposta positiva.

Un procés d’unificació de serveis d’aquesta mena neces-
sita el suport i la participació dels treballadors i treballa-
dores, de la seva capacitat de donar valor a la institució, 
de la seva implicació, cercant les sinergies de totes les 
parts per la definició d’una línia d’actuació comuna.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Considerar la necessitat i els beneficis de la parti-
cipació dels representants dels treballadors i treba-
lladores en el Consell d’Administració i a garantir la 
presència d’una representació dels treballadors i treba-
lladores al Consell d’Administració de l’Institut d’As-
sistència Sanitària (IAS).

2) Incorporar de forma immediata al Consell d’Admi-
nistració de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) als 
representants dels treballadors i treballadores, i a in-
formar-los de les decisions ja aprovades.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2014

Dolors Camats i Luis Marc Vidal i Pou
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA 
MEMÒRIA ANUAL I A ALTRES INFORMES 
DE LA SINDICATURA DE COMPTES

Memòria i Compte de la Sindicatura de 
Comptes corresponent al 2013
Tram. 256-00030/10

Presentació
Síndic Major, de la Sindicatura de 

Comptes de Catalunya

Reg. 65282 / Admissió a tràmit i tramesa a 

la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 06.05.2014

A la Presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

En compliment del que preveu l’article 57 de la Llei 
18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, 
em complau trametre-us, adjunts, tres exemplars en 
format paper i un exemplar en suport informàtic de la 
Memòria d’activitats de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya, exercici 2013, i del seu annex, el Compte 

de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, referit al 
mateix exercici.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 30 d’abril de 2014

Jaume Amat i Reyero 
Síndic Major 

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica 
d’aquest BOPC.

Termini per a demanar la presentació de la Me-
mòria

Termini per a sol·licitar la compareixença del síndic 
major i els altres membres de la Sindicatura perquè 
presentin la Memòria i el Compte davant la Comissió, 
d’acord amb l’article 167 del Reglament del Parlament: 
15 dies hàbils (del 13.05.2014 al 02.06.2014).
Finiment del termini: 03.06.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 06.05.2014.

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

Esmenes a l’articulat
Reg. 62628; 63701 i 63780; 65165; 65204; 65214; 

65216 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

de Justícia i Drets Humans, 29.04.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
62628)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Solso-
na, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 107 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la Llei or-
gànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, 
per la qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fis-
cal (tram. 270-00005/10).
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1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

A l’article 4, apartat 2 d’un incís al final del paràgraf

«Article 4. Modificació de l’article 231 de la Llei orgà-
nica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial 

Es modifica l’article 231 de la Llei orgànica 6/1985, 
d’1 de juliol, del poder judicial, que queda redactat de 
la manera següent: 

“Article 231

2. Les parts, els representants i els que els dirigeixin, 
com també els testimonis i els perits, poden utilitzar 
qualsevol de les llengües oficials dins el territori on 
tinguin lloc les actuacions, tant en manifestacions 
orals com escrites. També podran utilitzar qualsevol 
de les llengües oficials del territori on hagin tingut lloc 
els fets o s’hagin produït els actes objecte del procedi-
ment, quan per raons d’ordre jurisdiccional, les actua-
cions judicials de que es tracti tinguin lloc, en tot o en 
part, davant de Tribunals quina seu estigui ubicada en 
d’altres àmbits territorials que no tinguin com oficial 
alguna de les llengües que ho siguin en el d’origen.”»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

A l’article 8, d’un incís al segon paràgraf

«Article 8. D’addició d’un segon paràgraf a l’article 
315 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder 
judicial

S’addiciona un segon paràgraf segon a l’article 315 de 
la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judici-
al, que queda redactat de la manera següent: 

“Article 315

Les oposicions i els concursos [...] el que disposa aques-
ta Llei.

En tot cas, en els concursos per proveir vacants en el 
territori de les comunitats autònomes amb llengua prò-
pia i en el seu cas també de dret propi, el coneixement 
d’aquests s’exigirà com a requisit de participació.”»

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014

Dolors Camats i Luis Salvador Milà i Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 63701 i 63780)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Carmen de Rivera i Pla, 
diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 107 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la Llei or-
gànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, 
per la qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fis-
cal (tram. 270-00005/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Ciutadans

D’un nou article

Totes les resolucions emeses pels tribunals de la Co-
munitat Autònoma de Catalunya hauran de ser traduï-
des al català i al castellà, independentment de la llen-
gua emprada per a la seva redacció. En el cas de la 
Vall d’Aran, totes les resolucions emeses hauran de ser 
traduïdes al català, al castellà i a l’aranès.

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix l’article 1 de la Proposta.

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP de Ciutadans

De supressió a l’article 2 de la Proposta

Article 2. Modificació de l’apartat 3 de l’article 201 de 
la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judici-
al, al qual s’afegeix un nou paràgraf 

Es modifica l’apartat 3 de l’article 201 de la Llei or-
gànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, al qual 
s’afegeix un nou paràgraf, que queda redactat de la 
manera següent: 

3. Tenen preferència els que han exercit funcions judi-
cials o de secretaris judicials o de substitució en la car-
rera fiscal, amb aptitud demostrada o que han exercit 
professions jurídiques docents, sempre que aquestes 
circumstàncies no estiguin desvirtuades per altres que 
comportin la seva falta d’idoneïtat. El nomenament en 
cap cas no pot recaure en qui exerceixi les professions 
d’advocat o procurador.

A les comunitats autònomes amb llengua i dret propis, 
el coneixement suficient d’aquests serà requisit pel no-
menament i adjudicació de les suplències
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4 Esmena núm. 4
De supressió
GP de Ciutadans

A l’article 3 de la Proposta

Article 3. Modificació de l’apartat 2 de l’article 216 
bis.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del po-
der judicial 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 216 bis.3 de la Llei 
orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, que 
queda redactat de la manera següent: 

«2. En el cas que hi hagi diversos peticionaris per a l’ator-
gament de la mateixa comissió de servei, la sala de go-
vern corresponent, en proposar amb preferència aquell 
que consideri més idoni, ha de valorar les circumstàn-
cies següents: 

a) Pertinença del jutge o magistrat sol·licitant al mateix 
ordre jurisdiccional en què estigui integrat el jutge o el 
tribunal a reforçar.

b) El lloc i la distància de la destinació del peticionari.

c) La situació de l’òrgan del qual és titular.

d) En les comunitats autònomes amb llengua i dret pro-
pis, el coneixement adequat i suficient d’aquests és re-
quisit per a la comissió.

En tots els casos en què la comissió s’hagi de proposar 
amb relleu de funcions, és requisit previ per atorgar-la 
que, a judici del Consell General del Poder Judicial, 
amb l’informe previ de la sala de govern del Tribunal 
Superior de Justícia sota la jurisdicció del qual estigui 
l’òrgan de procedència, l’absència del jutge o del ma-
gistrat a qui afecta s’hagi de cobrir, en el moment de 
produir-se, d’una manera satisfactòria mitjançant una 
substitució o qualsevol altra de les fórmules que pre-
veu aquesta Llei.

D’aquestes apreciacions se n’ha de fer la menció opor-
tuna a la proposta de la sala de govern, que, a més, ha 
de reflectir l’acceptació del jutge o el magistrat que es 
proposa en comissió i expressar si aquest ha de quedar o 
no rellevat de les seves funcions en la seva destinació.» 

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP de Ciutadans

De supressió a l’article 4 de la proposta

Article 4. Modificació de l’article 231 de la Llei orgà-
nica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial 

Es modifica l’article 231 de la Llei orgànica 6/1985, 
d’1 de juliol, del poder judicial, que queda redactat de 
la manera següent: 

«Article 231 

1. En totes les actuacions judicials, tant en manifesta-
cions orals com escrites, els jutges, els magistrats, els 

fiscals, els secretaris judicials i la resta de funcionaris 
de jutjats i tribunals poden utilitzar qualsevol de les 
llengües oficials de la comunitat autònoma on prestin 
servei. No obstant això, amb independència de la llen-
gua emprada en les actuacions, les comunicacions dels 
òrgans judicials amb les autoritats, les administracions 
i els ciutadans han de fer-se en la llengua pròpia de la 
comunitat autònoma.

2. Les parts, els representants i els que els dirigeixin, 
com també els testimonis i els perits, poden utilitzar 
qualsevol de les llengües oficials dins el territori on tin-
guin lloc les actuacions, tant en manifestacions orals 
com escrites.

3. Les parts tenen dret a rebre les notificacions i les altres 
comunicacions oficials de l’Administració de justícia en 
la llengua oficial que vulguin i a ser-hi assabentades de 
tot allò que els afecti. L’al·legació de desconeixement de 
la llengua oficial emprada no pot significar en cap cas 
la dilació del procés. S’entén que no n’hi ha quan la tra-
ducció de les actuacions escrites es notifica en el termini 
màxim de cinc dies hàbils. Els advocats, els procuradors 
i les altres persones que professionalment intervinguin 
en les actuacions judicials no poden al·legar desconeixe-
ment de la llengua oficial i les traduccions que requerei-
xin, si es produeix

4. Quan les circumstàncies així ho requereixin, en les 
actuacions orals pot actuar d’intèrpret qualsevol funcio-
nari al servei de l’Administració de justícia que tingui 
suficients coneixements d’ambdues llengües oficials, un 
intèrpret jurat o qualsevol persona coneixedora de la 
llengua utilitzada.

5. Les actuacions judicials fetes i els documents pre-
sentats en l’idioma oficial d’una comunitat autònoma 
tenen, sense necessitat de traducció al castellà, plena 
validesa i eficàcia. Per als casos en què les actuaci-
ons judicials i els documents presentats en la llengua 
oficial pròpia d’una comunitat autònoma hagin de te-
nir efectes davant dels òrgans jurisdiccionals situats en 
una altra comunitat que no tingui la mateixa llengua 
pròpia o davant d’òrgans amb jurisdicció en tot el ter-
ritori de l’Estat, el Ministeri de Justícia o l’òrgan com-
petent de la comunitat autònoma on es trobi l’òrgan 
judicial receptor ha de preveure, si és necessari, els 
mecanismes per traduir-los.»

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix l’article 5 de la Proposta.

7 Esmena núm. 7
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix l’article 6 de la Proposta.
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8 Esmena núm. 8
De supressió
GP de Ciutadans

De supressió a l’article 7 de la Proposta

Article 7. D’addició d’un segon paràgraf a l’apartat 1 
i un segon paràgraf a l’apartat 2 de l’article 313 de la 
Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial 

Es modifica l’article 313 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 
de juliol, del poder judicial, concretament s’afegeix un se-
gon paràgraf a l’apartat 1 i un segon paràgraf a l’apartat 2, 
quedant aquests apartats redactats de la manera següent: 

«1. El Consell General del Poder Judicial, alhora que 
convoca els concursos de mèrits a què es refereix l’article 
311, aprova les bases a què s’hagi de subjectar la celebra-
ció d’aquests, en les quals es gradua la puntuació màxi-
ma d’acord amb el barem que estableix l’apartat següent.

En els concursos de mèrits als que es refereix l’article 
311, és determinant per obtenir una plaça al territori de 
la respectiva comunitat autònoma el coneixement su-
ficient pel compliment de les funcions judicials de la 
llengua, oral i escrita, i del dret propis de les comu-
nitats autònomes que disposin dels mateixos. Sense 
perjudici d’això, serà aplicable, en el seu cas, allò que 
disposa l’últim paràgraf de l’article 341 a aquells que 
obtinguin plaça en un òrgan ubicat en una comunitat 
autònoma amb llengua i dret propis.

2. El barem estableix la valoració dels mèrits següents: 

a) Títol de llicenciat en dret amb qualificació superior 
a aprovat, inclòs l’expedient acadèmic.

b) Títol de doctor en dret i qualificació assolida en ob-
tenir-lo, inclòs l’expedient acadèmic.

c) Anys d’exercici efectiu de l’advocacia davant els jut-
jats i tribunals, dictàmens emesos i assessoraments 
prestats.

d) Anys de servei efectiu com a catedràtics o com a 
professors titulars de disciplines jurídiques en univer-
sitats públiques o en categories similars en universitats 
privades, amb dedicació a temps complet.

e) Anys de servei com a funcionari de carrera en quals-
sevol altres cossos de les administracions públiques 
per a l’ingrés a les quals s’exigeixi expressament es-
tar en possessió del títol de doctor o llicenciat en dret 
i impliquin intervenció davant els tribunals de justícia, 
la carrera fiscal o el cos de secretaris judicials, desti-
nacions servides i funcions exercides en aquests.

f) Anys d’exercici efectiu de funcions judicials sense 
pertànyer a la carrera judicial i nombre de resolucions 
dictades, i a més es valora la qualitat d’aquestes.

g) Publicacions cientifico jurídiques.

h) Ponències i comunicacions en congressos i cursos 
d’interès jurídic rellevant.

i) Realització de cursos d’especialització jurídica de 
durada no inferior a tres-centes hores, així com l’ob-
tenció de la suficiència investigadora acreditada per 
l’Agència Nacional de la Qualitat i Acreditació.

j) Haver aprovat algun dels exercicis que integrin les 
proves d’accés pel torn lliure a la carrera judicial.

Per a la provisió de vacants radicades en el territori de 
les comunitats autònomes amb llengua i dret propis, el 
coneixement adequat i suficient d’aquests és requisit 
de participació en els concursos de mèrits.»

9 Esmena núm. 9
De supressió
GP de Ciutadans

De supressió a l’article 8 de la Proposta

Article 8. D’addició d’un segon paràgraf a l’article 315 de 
la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial 

S’addiciona un segon paràgraf segon a l’article 315 de 
la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judici-
al, que queda redactat de la manera següent: 

Article 315 

Les oposicions i els concursos per cobrir les vacants de 
la carrera judicial, del secretariat i de la resta del perso-
nal al servei de l’Administració de justícia són convoca-
des, a instància de la comunitat autònoma en l’àmbit ter-
ritorial de la qual es produeixin les vacants, per l’òrgan 
competent i d’acord amb el que disposa aquesta Llei.

En tot cas, en els concursos per proveir vacants en el 
territori de les comunitats autònomes amb llengua prò-
pia, el coneixement d’aquesta s’exigirà com a requisit 
de participació

10 Esmena núm. 10
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix l’article 9 de la Proposta.

11 Esmena núm. 11

De supressió
GP de Ciutadans

De supressió a l’article 10 de la Proposta

Article 10. Modificació de l’article 429 de la Llei or-
gànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial al qual 
s’afegeix un nou paràgraf 

Es modifica l’article 429 de la Llei orgànica 6/1985, 
d’1 de juliol, del poder judicial, al qual s’afegeix un 
nou paràgraf, quedant redactat de la manera següent: 

Article 429 

Les sales de govern dels tribunals superiors de justícia 
han de ponderar si els òrgans jurisdiccionals vacants 
poden ser servits adequadament mitjançant substitu-
ció, pròrrogues de jurisdicció o comissions de servei, 



12 de maig de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 315

3.10.65. TRAMITACIONS EN CURS 41

o si aquestes són insuficients per assegurar-ne el fun-
cionament regular. En aquest supòsit, han d’elevar al 
Consell General del Poder Judicial una relació dels 
jutjats que exigeixen la provisió temporal immediata, 
juntament amb un informe raonat que ho justifiqui.

En les comunitats autònomes amb llengua i dret propis, 
el coneixement suficient d’aquests serà requisit pel no-
menament i per l’adjudicació de les substitucions

12 Esmena núm. 12
De supressió
GP de Ciutadans

De supressió a l’article 11

Article 11. D’addició d’un segon paràgraf a l’apartat 1 
de l’article 431 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, 
del poder judicial i supressió de la lletra f de l’apartat 2

S’addiciona un segon paràgraf a l’apartat 1 de l’article 
431 i se suprimeix la lletra f de l’apartat 2 de la Llei 
orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, que 
queda redactat de la manera següent: 

«Article 431 

1. Quan s’autoritza aquest règim de provisió, la sala de 
govern del Tribunal Superior de Justícia ha d’anunciar 
el concurs de totes les vacants que s’han de cobrir per 
aquest mitjà dins de la comunitat autònoma, en el qual 
només poden prendre part els llicenciats en dret que 
sol·liciten una, unes quantes o totes les places convo-
cades i que reuneixen la resta de requisits exigits per a 
l’ingrés en la carrera judicial, excepte els derivats de la 
jubilació per edat. No pot ser proposat ni actuar com 
a jutge en règim de provisió temporal qui ha assolit 
l’edat de setanta-dos anys.

En tot cas, serà requisit per l’obtenció d’una plaça per 
aquest règim de provisió en el territori de la respectiva 
comunitat autònoma, el coneixement suficient pel com-
pliment de les funcions judicials de la llengua, oral i 
escrita, i del dret propis de les comunitats autònomes 
que en disposin.

2. Tenen preferència els qui reuneixen més mèrits d’acord 
amb el barem següent, sempre que no hi hagi altres cir-
cumstàncies que en comportin la falta d’idoneïtat: 

a) Els qui tenen el títol de doctor en dret.

b) Els qui han exercit funcions judicials, de secretaris 
judicials o de substitució en la carrera fiscal amb aptitud 
demostrada o han exercit altres professions jurídiques.

c) Els qui han aprovat oposicions per desenvolupar llocs 
de treball a qualsevol administració pública en què 
s’exigeix el títol de llicenciat en dret.

d) Els qui acrediten docència universitària de discipli-
na jurídica.

e) Els qui tenen millor expedient acadèmic.

Els mèrits anteriors han de ser valorats de manera que 
cap d’aquests, per si sol, pugui superar la valoració 
conjunta d’uns altres dos.

3. Dels nomenaments fets s’ha de donar compte al Con-
sell General, que els ha de deixar sense efecte si no 
s’ajusten a la llei.»

13 Esmena núm. 13
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix l’article 12 de la Proposta.

14 Esmena núm. 14
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix l’article 13 de la Proposta.

15 Esmena núm. 15
De supressió
GP de Ciutadans

De supressió a l’article 14 de la Proposta

Article 14. Modificació de l’apartat segon a l’article 
483 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del po-
der judicial 

Es modifica l’apartat segon a l’article 483 de la Llei 
orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial que 
queda redactat de la manera següent: 

«2. El contingut del temari, així com el contingut de 
les proves que han de fer, són únics per a cada cos a tot 
el territori de l’Estat, llevat de les proves que s’establei-
xin per a l’acreditació del coneixement de la llengua i 
del dret civil, foral o especial, propis de les comunitats 
autònomes amb competències assumides, que tenen 
caràcter obligatori per optar a una plaça en dites comu-
nitats i, són eliminatòries. Els aspirants podran optar 
per realitzar les proves en qualsevol de les llengües prò-
pies de qualsevol comunitat autònoma de l’Estat, llevat 
de les proves establertes per a l’acreditació del conei-
xement de la llengua, i del dret civil, foral o especial, 
propis de les comunitats autònomes amb competències 
assumides, que seran fetes en aquesta llengua pròpia»

16 Esmena núm. 16
De supressió
GP de Ciutadans

De supressió a l’article 15

Article 15. Modificació de l’article 521 en els seus 
apartats 3.b i 4 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, 
del poder judicial 

Es modifica l’article 521 de la Llei orgànica 6/1985, 
d’1 de juliol, del poder judicial, en els seus apartats 3.b 
i 4, que queda redactat de la manera següent: 
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«Article 521

1. L’ordenació del personal i la seva integració a les di-
ferents unitats que conformen l’estructura de les ofici-
nes judicials s’ha de fer mitjançant les relacions de llocs 
de treball que s’aprovin i que, en tot cas, són públiques.

2. Les relacions de llocs de treball han de contenir la 
dotació de tots els llocs de treball de les diferents uni-
tats que componen l’Oficina judicial, inclosos els que 
hagin de ser ocupats per secretaris judicials, i han d’in-
dicar la seva denominació, ubicació, els requisits exi-
gits per al seu desenvolupament, el complement gene-
ral de lloc i el complement específic.

3. Les relacions de llocs de treball han de contenir ne-
cessàriament les especificacions següents: 

a) Centre gestor. Centre de destí.

Als efectes de l’ordenació dels llocs de treball i de la 
seva ocupació pel personal funcionari, tenen la consi-
deració de centres gestors els òrgans competents del 
Ministeri de Justícia o l’òrgan competent de les comu-
nitats autònomes per a la gestió del personal, als quals 
correspon la formulació de la relació de llocs de tre-
ball en els seus àmbits territorials respectius.

S’entén per centre de destí: 

Cadascun dels serveis comuns processals.

El conjunt d’unitats processals de suport directe a òr-
gans judicials que radiquin en el mateix municipi.

El Registre Civil Central i els registres civils únics de 
cada localitat, on n’hi hagi.

Cadascuna de les fiscalies o adscripcions de fiscalies.

Als instituts de medicina legal, els que la seva norma 
de creació estableixi com a tals.

A l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, 
els que la seva norma de creació estableixi com a tals.

La Mutualitat General Judicial.

Cada Oficina judicial de suport directe a jutjats de pau 
de més de 7.000 habitants o de menys de 7.000 habi-
tants, dotats de plantilla funcionarial per raó de la seva 
càrrega de treball.

El Gabinet Tècnic d’Informació i Documentació del 
Tribunal Suprem.

Les secretaries de Govern.

b) Tipus de lloc. A aquests efectes els llocs es classifi-
quen en genèrics i singularitzats.

Són llocs genèrics els que no es diferencien dins l’es-
tructura orgànica i que impliquen l’execució de tas-
ques o funcions pròpies d’un cos, i per tant no tenen 
un contingut funcional individualitzat. Els llocs cor-
responents a les unitats processals de suport directe 
a òrgans judicials com a norma general són genèrics.

Són llocs singularitzats els diferenciats dins l’estructura 
orgànica i que impliquen l’execució de tasques o fun-
cions assignades de forma individualitzada. A aquests 
efectes, a les comunitats autònomes que posseeixin 
llengua pròpia, el coneixement oral i escrit d’aquesta 
només constitueix un element determinant de la natu-
ralesa singularitzada del lloc, essent el seu coneixement 
un requisit del lloc de treball.

c) Sistema de provisió. A efectes de les relacions de 
llocs de treball, es concreta la seva forma de provisió 
definitiva pel procediment de concurs o de lliure de-
signació.

d) Cos o cossos als quals s’adscriuen els llocs. Els llocs 
de treball s’adscriuen com a norma general a un sol 
cos. Això no obstant, podent existir llocs de treball en 
què la titulació no es consideri requisit essencial i la 
qualificació requerida es pugui determinar per factors 
aliens a la pertinença a un cos determinat, és possible 
l’adscripció d’un lloc de treball a dos cossos.

Els llocs de treball de les relacions de llocs de treball 
de les oficines judicials s’adscriuen amb caràcter ex-
clusiu als cossos al servei de l’Administració de justí-
cia per raó dels seus coneixements especialitzats.

4. A més dels requisits assenyalats anteriorment, les 
relacions de llocs de treball poden contenir: 

1r. Titulació acadèmica específica, a més de la genè-
rica corresponent al grup al qual s’ha adscrit el lloc, 
quan la seva necessitat es dedueixi objectivament de 
l’índole de les funcions que s’han d’exercir.

2n. Formació específica, quan de la naturalesa de les 
funcions del lloc es dedueixi la seva exigència i pugui 
ser acreditada documentalment.

3r. Coneixements informàtics quan siguin necessaris 
per a l’acompliment del lloc.

4t. Les altres condicions que es considerin rellevants 
en el contingut del lloc o el seu acompliment

17 Esmena núm. 17
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix l’article 16 de la Proposta.

18 Esmena núm. 18
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix l’article 17 de la Proposta.
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19 Esmena núm. 19
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix l’article 18 de la Proposta.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2014

Albert Rivera Díaz Carmen de Rivera i Pla
President del GP de C’s Diputada del GP de C’s 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 65165)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret i San-
tos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 107 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Propos-
ta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei orgàni-
ca 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).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix l’article 1.

2 Esmena núm. 2
Modificació
GP Socialista

Es modifica l’article 4, amb la redacció següent: 

Article 4. Modificació de l’article 231 de la Llei orgà-
nica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial

S’addiciona un apartat sisè a l’article 231 de la Llei 
orgànica 6/1985, d’1 de Juliol, del poder judicial, que 
queda redactat de la manera següent: 

«Article 231

[...]

6. En cap cas, es requerirà traducció dels poders gene-
rals per plets i altres documents que acrediten la repre-
sentació processal».

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un article 16 bis, amb la redacció següent: 

«Article 16 bis. Addició d’un apartat 15ª bis a l’apartat 
primer de l’article 560 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 
de juliol, del poder judicial

15ª bis. Vetllar i garantir el reconeixement i l’ús dels 
drets lingüístics [...]».

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un article 16 ter, amb la redacció següent: 

«Article 16 ter. Modificació de l’apartat primer de l’ar-
ticle 142 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudicia-
ment Civil

Article 142. Llengua oficial 

1. En totes les actuacions judicials, tant en manifestaci-
ons orals com escrites, els jutges, els magistrats, els fis-
cals, els secretaris judicials i la resta de funcionaris de 
jutjats i tribunals poden utilitzar qualsevol de les llen-
gües oficials de la comunitat autònoma on prestin servei.

[...]».

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’article 18, amb la redacció següent: 

«Article 18. Modificació de l’apartat 6 de l’article 36 
de la Llei 50/1981, de 30 de desembre, per la qual es 
regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal

Es modifica l’apartat 6 de l’article 36 de la Llei 
50/1981, de 30 de desembre, per la qual es regula l’Es-
tatut orgànic del Ministeri Fiscal, que queda redactat 
de la manera següent: 

“6. Per a la provisió de places a les fiscalies amb seu en 
comunitats autònomes amb idioma cooficial la llengua 
oficial pròpia i amb dret propi, el coneixement adequat 
i suficient d’aquests és requisit de participació.”»

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un article 18 bis, amb la redacció següent: 

«Article 18 bis. Modificació de l’article 2 de la Llei or-
gànica 5/1995, de 22 de maig, del Tribunal del Jurat

“Article 2. Composició del tribunal del jurat

1. El tribunal del jurat es compon de nou jurats i un 
magistrat integrant de l’audiència provincial, que el 
presideix.

Si per raó del fur de l’acusat, el judici del jurat s’ha de 
celebrar en l’àmbit del Tribunal Suprem o d’un Tribu-
nal Superior de Justícia, el magistrat president del tri-
bunal del jurat ha de ser un magistrat de la Sala Penal 
del Tribunal Suprem o de la sala civil i penal del Tribu-
nal Superior de Justícia, respectivament.

2. Si per raó del fur de l’acusat, el judici del jurat s’ha 
de celebrar en l’àmbit de la comunitat autònoma, els ju-
rats que componen el tribunal del jurat hauran d’acre-
ditar el coneixement bàsic de la llengua catalana.
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3. Al judici del jurat hi han d’assistir, a més, dos jurats 
suplents, als quals és aplicable el que preveuen els ar-
ticles 6 i 7.”»

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP Socialista

S’addiciona una disposició final, amb la redacció se-
güent: 

«Disposició final única

La present llei entra en vigor als dos anys de la seva 
publicació.»

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un paràgraf segon bis a l’exposició de mo-
tius, amb la redacció següent: 

«Exposició de motius

[...] resulta així mateix de l’article 102.1 i 4 de l’Estatut.

A més de l’Estatut d’autonomia cal referenciar l’im-
portant contribució de Catalunya en l’impuls de rati-
ficació de la Carta Europea de les Llengües regionals 
o minoritàries, ratificada per Espanya l’abril de 2001 
i entrà en vigor l’agost d’aquell mateix any, concreta-
ment cal fer referència a l’article 9 d’aquesta Conven-
ció el qual garanteix a l’acusat o al demandat, el dret 
d’expressar-se en la seva llengua regional o minori-
tària i/o assegurar que els requeriments i les proves, 
escrites o orals, no siguin considerades inadmissibles 
per l’únic motiu que siguin formulades en una llengua 
regional o minoritària. A més, s’afegeix la necessitat 
de no rebutjar els documents jurídics elaborats dins de 
l’Estat pel fet d’estar redactats en llengua minoritària.

[...]».

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2014

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 65204)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Gemma Calvet i Ba-
rot, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 107 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés 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’es-
tatut orgànic del ministeri fiscal (tram. 270-00005/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Com a segon paràgraf del punt I de l’Exposició de motius 

«Exposició de motius

I

Per fer efectius els drets lingüístics dels ciutadans cal 
que els servidors públics que presten serveis en una 
comunitat autònoma amb llengua pròpia acreditin 
el coneixement de l’idioma. Això no tan sols deriva 
del caràcter oficial de l’idioma, sinó també del prin-
cipi d’eficàcia de l’Administració, que, sens dubte, no 
pot desenvolupar correctament la seva activitat si des-
coneix una cosa tan imprescindible i elemental com 
l’idio ma propi del territori.

La garantia d’un servei de la justícia eficient ha d’in-
cloure de forma ineludible l’accés dels ciutadans a 
l’Administració en la llengua que li és pròpia. La ora-
litat i la immediatesa en l’activitat dels Jutjats i Tribu-
nals en la seva relació amb els ciutadans fan de la llen-
gua una eina essencial de servei públic. [...]»

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

Del primer paràgraf el punt II de l’Exposició de motius 

«Per aquest motiu, cal donar nova redacció als precep-
tes de la Llei orgànica 6/1985, de l’1 de juliol, del poder 
judicial, que fan referència al coneixement i a l’ús de 
les llengües oficials per part de jutges i magistrats, se-
cretaris judicials i del personal al servei de l’Adminis-
tració de justícia destinats a les comunitats autònomes 
amb llengua oficial pròpia. La modificació proposada 
abasta així mateix els membres del Ministeri Fiscal, 
en allò que fa referència a la provisió de places a les 
fiscalies amb seu en comunitats autònomes amb idio-
ma oficial propi, i per tant, cal també la modificació 
de l’article 36.6 de Llei 50/1981, de 30 de desembre, de 
l’Estatut orgànic del Ministeri Fiscal per tal com ara 
per ara en preveu la valoració només com a mèrit.»

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Com a dos últims paràgrafs de l’apartat II de l’Expo-
sició de motius 

«L’article 9 de la carta europea de llengües minorità-
ries estableix, entre d’altres, la obligació d’assegurar 
que els òrgans jurisdiccionals menin els procediments 
en la llengua oficial pròpia si ho demana qualsevol de 
les parts. 

Així mateix, el Consell de Ministres del Consell d’Eu-
ropa, amb base a un informe del comitè d’experts, va 
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emetre el 24 d’octubre de 2012 la Recomanació CM/
RecChL(2012)6 sobre l’aplicació de la Carta Europea 
de les Llengües Regionals o Minoritàries a Espanya, 
en què es detallen un conjunt de recomanacions a l’Es-
tat espanyol de cara al compliment de la Carta d’en-
tre les que destaca: 1) Que modifiqui el marc norma-
tiu per garantir que en els processos judicials, penals, 
civils i administratius es pugui atendre en les llengües 
cooficials a demanda d’una de les parts. 2) Que pren-
gui les mesures jurídiques i pràctiques necessàries per 
garantir que una proporció adequada del personal ju-
dicial de les comunitats autònomes tingui un domini 
suficient de les llengües d’aquella comunitat. 3) Que 
revisi l’organització de la selecció i de la formació del 
personal dels serveis de l’administració de l’Estat per 
tal de vetllar que una proporció adequada del personal 
de les comunitats autònomes tingui un domini suficient 
de les llengües de les llengües d’aquella comunitat. 4) 
Que asseguri la presència de totes les llengües regio-
nals o minoritàries en els serveis públics de l’Estat. 5) 
Que asseguri la presència de totes de totes les llengües 
regio nals o minoritàries en l’oferta dels serveis de sa-
nitat.»

4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del primer paràgraf del punt III de l’Exposició de motius

«Escau tanmateix completar la modificació instada de 
la Llei orgànica del poder judicial, amb la modificació 
l’Estatut orgànic del Ministeri Fiscal per tal com la re-
gulació actual preveu que als membres del Ministeri 
Fiscal se’ls valori només com a mèrit el coneixement 
de l’idioma oficial propi de les comunitats autònomes 
que en tenen.»

5 Esmena núm. 5
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 1

«Article 1. Modificació de l’article 560 de la Llei orgà-
nica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.

S’afegeix un apartat 25 al punt 1 de l’article 560 de la 
Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial: 

“25. Garantir el lliure exercici dels drets lingüístics 
dels ciutadans davant els òrgans jurisdiccionals.”»

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

De l’article 2

«Article 2. Modificació de l’apartat 3 de l’article 201 
de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judi-
cial, al qual s’afegeix un nou paràgraf

Es modifica l’apartat 3 de l’article 201 de la Llei or-
gànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, al qual 
s’afegeix un nou paràgraf, que queda redactat de la 
manera següent: 

“3. Tenen preferència els que han exercit funcions ju-
dicials o de secretaris judicials o de substitució en la 
carrera fiscal, amb aptitud demostrada o que han exer-
cit professions jurídiques docents, sempre que aques-
tes circumstàncies no estiguin desvirtuades per altres 
que comportin la seva falta d’idoneïtat. El nomena-
ment en cap cas no pot recaure en qui exerceixi les 
professions d’advocat o procurador.

A les comunitats autònomes amb llengua i dret propis, 
un nivell de coneixement adequat i suficient d’aquests 
serà requisit pel nomenament i adjudicació de les su-
plències.”»

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

De l’article 3

«Article 3. Modificació de l’apartat 2 de l’article 216 
bis.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del po-
der judicial

Es modifica l’apartat 2 de l’article 216 bis.3 de la Llei 
orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, que 
queda redactat de la manera següent: 

“2. En el cas que hi hagi diversos peticionaris per a 
l’atorgament de la mateixa comissió de servei, la sala 
de govern corresponent, en proposar amb preferència 
aquell que consideri més idoni, ha de valorar les cir-
cumstàncies següents: 

a) Pertinença del jutge o magistrat sol·licitant al mateix 
ordre jurisdiccional en què estigui integrat el jutge o el 
tribunal a reforçar.

b) El lloc i la distància de la destinació del peticionari.

c) La situació de l’òrgan del qual és titular.

d) En les comunitats autònomes amb llengua i dret pro-
pis, un nivell de coneixement adequat i suficient d’aquests 
és requisit per a la comissió.

En tots els casos en què la comissió s’hagi de proposar 
amb relleu de funcions, és requisit previ per atorgar-la 
que, a judici del Consell General del Poder Judicial, 
amb l’informe previ de la sala de govern del Tribunal 

Fascicle segon
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Superior de Justícia sota la jurisdicció del qual estigui 
l’òrgan de procedència, l’absència del jutge o del ma-
gistrat a qui afecta s’hagi de cobrir, en el moment de 
produir-se, d’una manera satisfactòria mitjançant una 
substitució o qualsevol altra de les fórmules que pre-
veu aquesta Llei.

D’aquestes apreciacions se n’ha de fer la menció opor-
tuna a la proposta de la sala de govern, que, a més, ha 
de reflectir l’acceptació del jutge o el magistrat que es 
proposa en comissió i expressar si aquest ha de quedar o 
no rellevat de les seves funcions en la seva destinació.”»

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

De l’article 4

«Article 4. Modificació de l’article 231 de la Llei orgà-
nica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial 

Es modifica l’article 231 de la Llei orgànica 6/1985, 
d’1 de juliol, del poder judicial, que queda redactat de 
la manera següent: 

“Article 231

1. En totes les actuacions judicials, tant en manifesta-
cions orals com escrites, els jutges, els magistrats, els 
fiscals, els secretaris judicials i la resta de funcionaris 
de jutjats i tribunals poden utilitzar qualsevol de les 
llengües oficials de la comunitat autònoma on prestin 
servei. No obstant això, amb independència de la llen-
gua emprada en les actuacions, les comunicacions dels 
òrgans judicials amb les autoritats, les administracions 
i els ciutadans han de fer-se en la llengua pròpia de la 
comunitat autònoma.

2. Les parts, els representants i els que els dirigeixin, 
com també els testimonis i els perits, poden utilitzar 
qualsevol de les llengües oficials dins el territori on 
tinguin lloc les actuacions, tant en manifestacions 
orals com escrites.

3. Les parts tenen dret a rebre les notificacions i les 
altres comunicacions oficials de l’Administració de 
justícia en la llengua oficial que vulguin i a ser-hi as-
sabentades de tot allò que els afecti. L’al·legació de 
desconeixement de la llengua oficial emprada no pot 
significar en cap cas la dilació del procés. S’entén que 
no n’hi ha quan la traducció de les actuacions escrites 
es notifica en el termini màxim de cinc dies hàbils. Els 
advocats, els procuradors i les altres persones que pro-
fessionalment intervinguin en les actuacions judicials 
no poden al·legar desconeixement de la llengua oficial 
i les traduccions que requereixin, si es produeix aquest 
desconeixement, han de ser a càrrec seu.

4. Quan les circumstàncies així ho requereixin, en les 
actuacions orals pot actuar d’intèrpret qualsevol fun-
cionari al servei de l’Administració de justícia que 
tingui suficients coneixements d’ambdues llengües 

ofi cials, un intèrpret jurat o qualsevol persona conei-
xedora de la llengua utilitzada.

5. Les actuacions judicials fetes i els documents pre-
sentats en l’idioma oficial d’una comunitat autònoma 
tenen, sense necessitat de traducció al castellà, plena 
validesa i eficàcia. Per als casos en què les actuaci-
ons judicials i els documents presentats en la llengua 
oficial pròpia d’una comunitat autònoma hagin de te-
nir efectes davant dels òrgans jurisdiccionals situats 
en una altra comunitat que no tingui la mateixa llen-
gua pròpia o davant d’òrgans amb jurisdicció en tot el 
territori de l’Estat, el Ministeri de Justícia o l’òrgan 
competent de la comunitat autònoma on es trobi l’òr-
gan judicial receptor ha de preveure, si és necessari, 
els mecanismes per traduir-los, a càrrec seu. En cap 
cas requeriran de traducció els poders generals per 
plets i altres documents que acreditin la representació 
processal si l’òrgan d’instància els ha considerat sufi-
cients, llevat que el motiu del recurs sigui la suficiència 
de la representació.”»

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

De l’article 5

«Article 5. Modificació de l’article 278, apartat 1 punt 
tercer, de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del po-
der judicial 

Es modifica l’article 278, apartat 1, punt tercer, de la 
Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, 
que queda redactat de la manera següent: 

“3r. Quan la comunicació que contingui la sol·licitud 
de cooperació no compleixi els requisits d’autenticitat 
suficient o estigui redactada en un idioma que no sigui 
el castellà o la llengua oficial pròpia de la comunitat 
autònoma on radica l’òrgan judicial al qual es demana 
la cooperació.”»

10 Esmena núm. 10
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 6

«Article 6. Modificació de l’últim paràgraf de l’article 
311, apartat 1, de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, 
del poder judicial 

Es modifica l’últim paràgraf de l’article 311, apartat 1, 
de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judi-
cial, que queda redactat de la manera següent: 

“A les comunitats autònomes on hi hagi més d’una 
llengua oficial o tinguin dret civil propi, les persones 
que cobreixin les vacants han de tenir un nivell de co-
neixement adequat i suficient de la llengua i el dret ci-
vil propi de les comunitats autònomes on s’hagin de 
cobrir les vacants.”»
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11 Esmena núm. 11

De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 7

«Article 7. D’addició d’un segon paràgraf a l’apartat 1 
i un segon paràgraf a l’apartat 2 de l’article 313 de la 
Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial 

Es modifica l’article 313 de la Llei orgànica 6/1985, 
d’1 de juliol, del poder judicial, concretament s’afegeix 
un segon paràgraf a l’apartat 1 i un segon paràgraf a 
l’apartat 2, quedant aquests apartats redactats de la 
manera següent: 

“1. El Consell General del Poder Judicial, alhora que 
convoca els concursos de mèrits a què es refereix l’ar-
ticle 311, aprova les bases a què s’hagi de subjectar la 
celebració d’aquests, en les quals es gradua la puntua-
ció màxima d’acord amb el barem que estableix l’apar-
tat següent.

En els concursos de mèrits als que es refereix l’arti-
cle 311, és determinant per obtenir una plaça al terri-
tori de la respectiva comunitat autònoma un nivell de 
coneixement adequat i suficient pel compliment de les 
funcions judicials de la llengua, oral i escrita, i del dret 
propis de les comunitats autònomes que disposin dels 
mateixos. Sense perjudici d’això, serà aplicable, en el 
seu cas, allò que disposa l’últim paràgraf de l’article 
341 a aquells que obtinguin plaça en un òrgan ubicat 
en una comunitat autònoma amb llengua i dret propis.

2. El barem estableix la valoració dels mèrits següents: 

a) Títol de llicenciat en dret amb qualificació superior 
a aprovat, inclòs l’expedient acadèmic.

b) Títol de doctor en dret i qualificació assolida en ob-
tenir-lo, inclòs l’expedient acadèmic.

c) Anys d’exercici efectiu de l’advocacia davant els jut-
jats i tribunals, dictàmens emesos i assessoraments 
prestats.

d) Anys de servei efectiu com a catedràtics o com a pro-
fessors titulars de disciplines jurídiques en universitats 
públiques o en categories similars en universitats pri-
vades, amb dedicació a temps complet.

e) Anys de servei com a funcionari de carrera en quals-
sevol altres cossos de les administracions públiques 
per a l’ingrés a les quals s’exigeixi expressament es-
tar en possessió del títol de doctor o llicenciat en dret 
i impliquin intervenció davant els tribunals de justícia, 
la carrera fiscal o el cos de secretaris judicials, desti-
nacions servides i funcions exercides en aquests.

f) Anys d’exercici efectiu de funcions judicials sense 
pertànyer a la carrera judicial i nombre de resolucions 
dictades, i a més es valora la qualitat d’aquestes.

g) Publicacions cientifico jurídiques.

h) Ponències i comunicacions en congressos i cursos 
d’interès jurídic rellevant.

i) Realització de cursos d’especialització jurídica de 
durada no inferior a tres-centes hores, així com l’ob-
tenció de la suficiència investigadora acreditada per 
l’Agència Nacional de la Qualitat i Acreditació.

j) Haver aprovat algun dels exercicis que integrin les 
proves d’accés pel torn lliure a la carrera judicial.

Per a la provisió de vacants radicades en el territori de 
les comunitats autònomes amb llengua i dret propis, el 
coneixement adequat i suficient d’aquests és requisit 
de participació en els concursos de mèrits.”»

12 Esmena núm. 12
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 8

«Article 8. D’addició d’un segon paràgraf a l’article 
315 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder 
judicial 

S’addiciona un segon paràgraf segon a l’article 315 de 
la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judici-
al, que queda redactat de la manera següent: 

“Article 315

Les oposicions i els concursos per cobrir les vacants de 
la carrera judicial, del secretariat i de la resta del perso-
nal al servei de l’Administració de justícia són convoca-
des, a instància de la comunitat autònoma en l’àmbit ter-
ritorial de la qual es produeixin les vacants, per l’òrgan 
competent i d’acord amb el que disposa aquesta Llei.

En tot cas, en els concursos per proveir vacants en el 
territori de les comunitats autònomes amb llengua prò-
pia, el nivell de coneixement adequat i suficient d’aques-
ta s’exigirà com a requisit de participació.”»

13 Esmena núm. 13
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 9

«Article 9. Modificació de l’article 341 de la Llei orgà-
nica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial 

Es modifica l’article 341 de la Llei orgànica 6/1985, 
d’1 de juliol, del poder judicial, que queda redactat de 
la manera següent: 

“Article 341

1. Per a la provisió de les places de president dels tri-
bunals superiors de justícia i de les audiències, en les 
comunitats autònomes que tenen dret propi, així com 
idioma oficial propi, el Consell General del Poder Ju-
dicial exigirà com a requisit l’especialització d’aquest 
dret, i un nivell de coneixement adequat i suficient de 
l’idioma propi de la comunitat autònoma.
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2. S’han de determinar reglamentàriament els criteris 
de valoració sobre el nivell de coneixement adequat i 
suficient de l’idioma i del dret de les comunitats au-
tònomes esmentades, als efectes de determinar si es 
compleixen els requisits a què es refereix l’apartat 1 
per poder concursar per a òrgans jurisdiccionals del 
seu territori.

3. El Consell General del Poder Judicial oferirà pro-
grames intensius sobre la llengua i dret propis per els 
Jutges i Magistrats que obtinguin plaça en les comuni-
tats autònomes citades.”»

14 Esmena núm. 14
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 10

«Article 10. Modificació de l’article 429 de la Llei or-
gànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial al qual 
s’afegeix un nou paràgraf

Es modifica l’article 429 de la Llei orgànica 6/1985, 
d’1 de juliol, del poder judicial, al qual s’afegeix un 
nou paràgraf, quedant redactat de la manera següent: 

“Article 429

Les sales de govern dels tribunals superiors de justícia 
han de ponderar si els òrgans jurisdiccionals vacants 
poden ser servits adequadament mitjançant substitu-
ció, pròrrogues de jurisdicció o comissions de servei, 
o si aquestes són insuficients per assegurar-ne el fun-
cionament regular. En aquest supòsit, han d’elevar al 
Consell General del Poder Judicial una relació dels 
jutjats que exigeixen la provisió temporal immediata, 
juntament amb un informe raonat que ho justifiqui.

En les comunitats autònomes amb llengua i dret propis, 
el nivell de coneixement adequat i suficient d’aquests 
per part de les persones nomenades serà requisit pel no-
menament i per l’adjudicació de les substitucions.”»

15 Esmena núm. 15
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 11

«Article 11. D’addició d’un segon paràgraf a l’apartat 1 
de l’article 431 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, 
del poder judicial i supressió de la lletra f de l’apartat 2

S’addiciona un segon paràgraf a l’apartat 1 de l’article 
431 i se suprimeix la lletra f de l’apartat 2 de la Llei 
orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, que 
queda redactat de la manera següent: 

“Article 431

1. Quan s’autoritza aquest règim de provisió, la sala de 
govern del Tribunal Superior de Justícia ha d’anunciar 
el concurs de totes les vacants que s’han de cobrir per 
aquest mitjà dins de la comunitat autònoma, en el qual 

només poden prendre part els llicenciats en dret que 
sol·liciten una, unes quantes o totes les places convo-
cades i que reuneixen la resta de requisits exigits per a 
l’ingrés en la carrera judicial, excepte els derivats de la 
jubilació per edat. No pot ser proposat ni actuar com 
a jutge en règim de provisió temporal qui ha assolit 
l’edat de setanta-dos anys.

En tot cas, serà requisit per l’obtenció d’una plaça per 
aquest règim de provisió en el territori de la respectiva 
comunitat autònoma, el nivell de coneixement adequat 
i suficient pel compliment de les funcions judicials de 
la llengua, oral i escrita, i del dret propis de les comu-
nitats autònomes que en disposin.

2. Tenen preferència els qui reuneixen més mèrits d’acord 
amb el barem següent, sempre que no hi hagi altres cir-
cumstàncies que en comportin la falta d’idoneïtat: 

a) Els qui tenen el títol de doctor en dret.

b) Els qui han exercit funcions judicials, de secretaris 
judicials o de substitució en la carrera fiscal amb ap-
titud demostrada o han exercit altres professions jurí-
diques.

c) Els qui han aprovat oposicions per desenvolupar llocs 
de treball a qualsevol administració pública en què 
s’exigeix el títol de llicenciat en dret.

d) Els qui acrediten docència universitària de discipli-
na jurídica.

e) Els qui tenen millor expedient acadèmic.

Els mèrits anteriors han de ser valorats de manera que 
cap d’aquests, per si sol, pugui superar la valoració 
conjunta d’uns altres dos.

3. Dels nomenaments fets s’ha de donar compte al 
Consell General, que els ha de deixar sense efecte si no 
s’ajusten a la llei.”»

16 Esmena núm. 16
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 12

«Article 12. Modificació de l’apartat 4 de l’article 450 
de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder ju-
dicial 

Es modifica l’apartat 4 de l’article 450 de la Llei orgà-
nica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, que queda 
redactat de la manera següent: 

“4. En les comunitats autònomes amb llengua i dret pro-
pis, el nivell de coneixement adequat i suficient d’aquests 
s’exigirà com a requisit.”»
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17 Esmena núm. 17
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 13

«Article 13. S’afegeix un article 467 bis a la Llei orgà-
nica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial 

S’afegeix un article 467 Bis a la Llei orgànica 6/1985, 
d’1 de juliol, del poder judicial, amb el següent redactat: 

“En aquelles comunitats autònomes que tinguin llen-
gua i dret propis, el nivell de coneixement adequat i 
suficient d’aquests s’exigirà com a requisit per a la de-
signació com a secretari de Govern o com a secretari 
coordinador.”»

18 Esmena núm. 18
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 14

«Article 14. Modificació de l’apartat segon a l’article 483 
de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial 

Es modifica l’apartat segon a l’article 483 de la Llei 
orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial que 
queda redactat de la manera següent: 

“2. El contingut del temari, així com el contingut de 
les proves que han de fer, són únics per a cada cos a 
tot el territori de l’Estat, llevat de les proves que s’es-
tableixin per a l’acreditació del nivell de coneixement 
adequat i suficient de la llengua i del dret civil, foral 
o especial, propis de les comunitats autònomes amb 
competències assumides, que tenen caràcter obligatori 
per optar a una plaça en dites comunitats i, són elimi-
natòries. Els aspirants podran optar per realitzar les 
proves en qualsevol de les llengües pròpies de qualse-
vol comunitat autònoma de l’Estat, llevat de les proves 
establertes per a l’acreditació del nivell de coneixement 
adequat i suficient de la llengua, i del dret civil, foral 
o especial, propis de les comunitats autònomes amb 
competències assumides, que seran fetes en aquesta 
llengua pròpia.”»

19 Esmena núm. 19
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 15

«Article 15. Modificació de l’article 521 en els seus 
apartats 3.b i 4 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, 
del poder judicial 

Es modifica l’article 521 de la Llei orgànica 6/1985, 
d’1 de juliol, del poder judicial, en els seus apartats 3.b 
i 4, que queda redactat de la manera següent: 

“Article 521

1. L’ordenació del personal i la seva integració a les di-
ferents unitats que conformen l’estructura de les ofici-
nes judicials s’ha de fer mitjançant les relacions de llocs 
de treball que s’aprovin i que, en tot cas, són públiques.

2. Les relacions de llocs de treball han de contenir la 
dotació de tots els llocs de treball de les diferents uni-
tats que componen l’Oficina judicial, inclosos els que 
hagin de ser ocupats per secretaris judicials, i han 
d’indicar la seva denominació, ubicació, els requisits 
exigits per al seu desenvolupament, el complement ge-
neral de lloc i el complement específic.

3. Les relacions de llocs de treball han de contenir ne-
cessàriament les especificacions següents: 

A) Centre gestor. Centre de destí.

Als efectes de l’ordenació dels llocs de treball i de la 
seva ocupació pel personal funcionari, tenen la consi-
deració de centres gestors els òrgans competents del 
Ministeri de Justícia o l’òrgan competent de les comu-
nitats autònomes per a la gestió del personal, als quals 
correspon la formulació de la relació de llocs de tre-
ball en els seus àmbits territorials respectius.

S’entén per centre de destí: 

Cadascun dels serveis comuns processals.

El conjunt d’unitats processals de suport directe a òr-
gans judicials que radiquin en el mateix municipi.

El Registre Civil Central i els registres civils únics de 
cada localitat, on n’hi hagi.

Cadascuna de les fiscalies o adscripcions de fiscalies.

Als instituts de medicina legal, els 466 que la seva nor-
ma de creació estableixi com a tals.

A l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, 
els que la seva norma de creació estableixi com a tals.

La Mutualitat General Judicial.

Cada Oficina judicial de suport directe a jutjats de pau 
de més de 7.000 habitants o de menys de 7.000 habi-
tants, dotats de plantilla funcionarial per raó de la seva 
càrrega de treball.

El Gabinet Tècnic d’Informació i Documentació del 
Tribunal Suprem.

Les secretaries de Govern.

B) Tipus de lloc. A aquests efectes els llocs es classifi-
quen en genèrics i singularitzats.

Són llocs genèrics els que no es diferencien dins l’es-
tructura orgànica i que impliquen l’execució de tas-
ques o funcions pròpies d’un cos, i per tant no tenen 
un contingut funcional individualitzat. Els llocs cor-
responents a les unitats processals de suport directe 
a òrgans judicials com a norma general són genèrics.
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Són llocs singularitzats els diferenciats dins l’estructura 
orgànica i que impliquen l’execució de tasques o fun-
cions assignades de forma individualitzada. A aquests 
efectes, a les comunitats autònomes que posseeixin 
llengua pròpia, el nivell de coneixement adequat i sufi-
cient d’aquesta és un requisit del lloc de treball.

C) Sistema de provisió. A efectes de les relacions de llocs 
de treball, es concreta la seva forma de provisió defini-
tiva pel procediment de concurs o de lliure designació.

D) Cos o cossos als quals s’adscriuen els llocs. Els llocs 
de treball s’adscriuen com a norma general a un sol 
cos. Això no obstant, podent existir llocs de treball en 
què la titulació no es consideri requisit essencial i la 
qualificació requerida es pugui determinar per factors 
aliens a la pertinença a un cos determinat, és possible 
l’adscripció d’un lloc de treball a dos cossos.

Els llocs de treball de les relacions de llocs de treball 
de les oficines judicials s’adscriuen amb caràcter ex-
clusiu als cossos al servei de l’Administració de justí-
cia per raó dels seus coneixements especialitzats.

4. A més dels requisits assenyalats anteriorment, les 
relacions de llocs de treball poden contenir: 

1r. Titulació acadèmica específica, a més de la genè-
rica corresponent al grup al qual s’ha adscrit el lloc, 
quan la seva necessitat es dedueixi objectivament de 
l’índole de les funcions que s’han d’exercir.

2n. Formació específica, quan de la naturalesa de les 
funcions del lloc es dedueixi la seva exigència i pugui 
ser acreditada documentalment.

3r. Coneixements informàtics quan siguin necessaris 
per a l’acompliment del lloc.

4t. Les altres condicions que es considerin rellevants 
en el contingut del lloc o el seu acompliment.”»

20 Esmena núm. 20
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 16

«Article 16. Modificació de l’article 530 de la Llei or-
gànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial 

Es modifica l’article 530 de la Llei orgànica 6/1985, 
d’1 de juliol, del poder judicial, que queda redactat de 
la manera següent: 

“Article 530

En les convocatòries per a llocs de treball de les comu-
nitats autònomes amb competències assumides la llen-
gua pròpia de les quals tingui caràcter oficial, el nivell 
de coneixement adequat i suficient d’aquesta s’exigirà 
com a requisit.”»

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 65214)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 107 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés 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’es-
tatut orgànic del ministeri fiscal (tram. 270-00005/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió

Al Preàmbul, entre el segon i el tercer paràgraf de l’apar-
tat i

«Els drets lingüístics són drets fonamentals i per tant 
no hauria de ser necessari dictar noves lleis o fer mo-
dificacions per a protegir-los, com passa amb els drets 
fonamentals recollits a la Constitució Espanyola.

La reforma, també és necessària, atenent a l’infor-
me del Comitè d’Experts del Consell d’Europa (2009-
2012) i la Recomanació de 24 octubre de 2012 del Con-
sell de Ministres del Consell d’Europa sobre aplicació 
Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàri-
es a l’Estat Espanyol, que contempla la necessitat de: 

– Que l’Estat espanyol modifiqui el marc normatiu que 
en els processos judicials, penals, civils i administrati-
us es pugui atendre en les llengües cooficials a la de-
manda d’una de les parts.

– Que prengui les mesures jurídiques i pràctiques ne-
cessàries per garantir que personal judicial de les co-
munitats autònomes tingui un domini suficient de les 
llegües d’aquella comunitat.

– Que revisi l’organització de la selecció i de la for-
mació del personal dels serveis de l’administració de 
l’estat per vetllar pel domini suficient de les llengües.

– Que asseguri la presència de totes les llengües regi-
onals i minoritàries en els serveis públics de l’Estat.»

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

D’un nou paràgraf a l’apartat 5 de l’article 4

«5. Les actuacions judicials fetes i els documents pre-
sentats en l’idioma oficial d’una comunitat autònoma 
tenen, sense necessitat de traducció al castellà, plena 
validesa i eficàcia. Per als casos en què les actuaci-
ons judicials i els documents presentats en la llengua 
oficial pròpia d’una comunitat autònoma hagin de te-
nir efectes davant dels òrgans jurisdiccionals situats en 
una altra comunitat que no tingui la mateixa llengua 
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pròpia o davant d’òrgans amb jurisdicció en tot el ter-
ritori de l’Estat, el Ministeri de Justícia o l’òrgan com-
petent de la comunitat autònoma on es trobi l’òrgan 
judicial receptor ha de preveure, si és necessari, els 
mecanismes per traduir-los.

En cap cas requeriran traducció els poders generals 
per plets i altres documents que acrediten la represen-
tació processal.»

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

De l’article 5

«Article 5. Modificació de l’article 278, apartat 1 punt 3 
de la Llei orgànica 6/1995, d’1 de juliol del poder judicial

Es modifica l’article 278, apartat 1, punt tercer, de la 
Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, 
que queda redactat de la manera següent: 

“3r. Quan la comunicació que contingui la sol·licitud 
de cooperació no compleixi els requisits d’autenticitat 
suficient o estigui redactada en un idioma que no sigui 
el castellà o la llengua oficial pròpia de la comunitat 
autònoma on radica l’òrgan judicial al qual es demana 
la cooperació.”»

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

A l’article 8

«Article 8. D’addició d’un segon paràgraf a l’article 315 
de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol del poder judicial

S’addiciona un segon paràgraf segon a l’article 315 de 
la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judici-
al, que queda redactat de la manera següent: 

“Article 315

Les oposicions i els concursos per cobrir les vacants 
de la carrera judicial, del secretariat i de la resta del 
personal al servei de l’Administració de justícia són 
convocades, a instància de la comunitat autònoma en 
l’àmbit territorial de la qual es produeixin les vacants, 
per l’òrgan competent i d’acord amb el que disposa 
aquesta Llei.

En tot cas, en els concursos per proveir vacants en el 
territori de les comunitats autònomes amb llengua prò-
pia, el coneixement d’aquesta s’exigirà com a requisit 
de participació.”»

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

A l’article 10

«Es modifica l’article 429 de la Llei orgànica 6/1985, 
d’1 de juliol, del poder judicial, al qual s’afegeix un 
nou paràgraf, quedant redactat de la manera següent: 

“Article 429

1. Les sales de govern dels tribunals superiors de jus-
tícia han de ponderar si els òrgans jurisdiccionals va-
cants poden ser servits adequadament mitjançant 
substitució, pròrrogues de jurisdicció o comissions de 
servei, o si aquestes són insuficients per assegurar-ne el 
funcionament regular. En aquest supòsit, han d’elevar 
al Consell General del Poder Judicial una relació dels 
jutjats que exigeixen la provisió temporal immediata, 
juntament amb un informe raonat que ho justifiqui.

2. En les comunitats autònomes amb llengua i dret pro-
pis, el coneixement suficient i adequat d’aquests per 
part de les persones nomenades serà requisit pel nome-
nament i per l’adjudicació de les substitucions.”»

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

A l’article 17

«Article 17. S’afegeix una disposició derogatòria a la 
Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial

S’afegeix una disposició derogatòria a la Llei orgànica 
6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, que queda re-
dactada de la manera següent: 

“Disposició derogatòria

Queden derogades les disposicions del mateix rang o 
inferior que s’oposin al que disposa la present.”

Article 18. Modificació de l’apartat 6 de l’article 36 de 
la llei 50/1981, de 30 de desembre, per la qual es regu-
la l’estatut orgànic del Ministeri Fiscal

Es modifica l’apartat 6 de l’article 36 de la Llei 50/1981, 
de 30 de desembre, per la qual es regula l’Estatut or-
gànic del Ministeri Fiscal, que queda redactat de la 
manera següent: 

“6. Per a la provisió de places a les fiscalies amb seu 
en comunitats autònomes amb llengua oficial i drets 
propis, el coneixement adequat i suficient d’aquests és 
requisit de participació.”»
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7 Esmena núm. 7
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’una disposició addicional

«Disposició addicional

Es procedirà a la modificació de l’art. 142 de la Llei 
d’Enjudiciament Civil per tal d’adequar-lo al nou re-
dactat de l’article 231 LOPJ aprovat per aquesta llei.»

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

A tot el text de la proposta

Per tal d’unificar conceptes a nivell tècnic i jurídic, 
amb caràcter general allà on es parla del «coneixe-
ment del català suficient i adequat» o «coneixements 
suficients», substituir pel text que resulta de l’Estatut 
i que és el següent «coneixement adequat i suficient».

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 65216)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Sergio Santama-
ría Santigosa, diputat del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 107 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés 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’es-
tatut orgànic del ministeri fiscal (tram. 270-00005/10).

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

Article 1

«Article 1. Modificació de la lletra h de l’apartat 2 de 
l’article 110 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del 
poder judicial 

Es modifica la lletra h de l’apartat 2 de l’article 110 de 
la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, 
que queda redactada de la manera següent: 

“h) Exigència com a requisit del coneixement adequat i 
suficient de la llengua i el dret propis de les comunitats 
autònomes, en la provisió de places judicials en el terri-
tori de la comunitat respectiva.”»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 2

«Article 2. Modificació de l’apartat 3 de l’article 201 
de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judi-
cial, al qual s’afegeix un nou paràgraf

Es modifica l’apartat 3 de l’article 201 de la Llei or-
gànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, al qual 
s’afegeix un nou paràgraf, que queda redactat de la 
manera següent: 

“3. Tenen preferència els que han exercit funcions ju-
dicials o de secretaris judicials o de substitució en la 
carrera fiscal, amb aptitud demostrada o que han exer-
cit professions jurídiques docents, sempre que aques-
tes circumstàncies no estiguin desvirtuades per altres 
que comportin la seva falta d’idoneïtat. El nomena-
ment en cap cas no pot recaure en qui exerceixi les 
professions d’advocat o procurador.

A les comunitats autònomes amb llengua oficial prò-
pia i dret civil foral o especial, el coneixement suficient 
d’aquests serà un mèrit pel nomenament i adjudicació 
de les suplències.”»

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 3

«Article 3. Modificació de l’apartat 2 de l’article 216 
bis.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder 
judicial

Es modifica l’apartat 2 de l’article 216 bis.3 de la Llei 
orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, que 
queda redactat de la manera següent: 

“2. En el cas que hi hagi diversos peticionaris per a 
l’atorgament de la mateixa comissió de servei, la sala 
de govern corresponent, en proposar amb preferència 
aquell que consideri més idoni, ha de valorar les cir-
cumstàncies següents: 

a) Pertinença del jutge o magistrat sol·licitant al mateix 
ordre jurisdiccional en què estigui integrat el jutge o el 
tribunal a reforçar.

b) El lloc i la distància de la destinació del peticionari.

c) La situació de l’òrgan del qual és titular.

d) En les comunitats autònomes amb llengua i dret pro-
pis, el coneixement adequat i suficient d’aquests és re-
quisit per a la comissió.

En tots els casos en què la comissió s’hagi de proposar 
amb relleu de funcions, és requisit previ per atorgar-la 
que, a judici del Consell General del Poder Judicial, 
amb l’informe previ de la sala de govern del Tribunal 
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Superior de Justícia sota la jurisdicció del qual estigui 
l’òrgan de procedència, l’absència del jutge o del ma-
gistrat a qui afecta s’hagi de cobrir, en el moment de 
produir-se, d’una manera satisfactòria mitjançant una 
substitució o qualsevol altra de les fórmules que preveu 
aquesta Llei.

D’aquestes apreciacions se n’ha de fer la menció opor-
tuna a la proposta de la sala de govern, que, a més, ha 
de reflectir l’acceptació del jutge o el magistrat que es 
proposa en comissió i expressar si aquest ha de quedar o 
no rellevat de les seves funcions en la seva destinació.”»

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 4

«Article 4. Modificació de l’article 231 de la Llei orgà-
nica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial 

Es modifica l’article 231 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 
de juliol, del poder judicial, que queda redactat de la 
manera següent: 

“Article 231

1. En totes les actuacions judicials, tant en manifestaci-
ons orals com escrites, els jutges, els magistrats, els fis-
cals, els secretaris judicials i la resta de funcionaris de 
jutjats i tribunals poden utilitzar qualsevol de les llen-
gües oficials de la comunitat autònoma on prestin ser-
vei. No obstant això, amb independència de la llengua 
emprada en les actuacions, les comunicacions dels òr-
gans judicials amb les autoritats, les administracions i 
els ciutadans han de fer-se en la llengua pròpia de la 
comunitat autònoma.

2. Les parts, els representants i els que els dirigeixin, 
com també els testimonis i els perits, poden utilitzar 
qualsevol de les llengües oficials dins el territori on tin-
guin lloc les actuacions, tant en manifestacions orals 
com escrites.

3. Les parts tenen dret a rebre les notificacions i les 
altres comunicacions oficials de l’Administració de 
justícia en la llengua oficial que vulguin i a ser-hi as-
sabentades de tot allò que els afecti. L’al·legació de des-
coneixement de la llengua oficial emprada no pot sig-
nificar en cap cas la dilació del procés. S’entén que no 
n’hi ha quan la traducció de les actuacions escrites es 
notifica en el termini màxim de cinc dies hàbils. Els 
advocats, els procuradors i les altres persones que pro-
fessionalment intervinguin en les actuacions judicials 
no poden al·legar desconeixement de la llengua oficial 
i les traduccions que requereixin, si es produeix aquest 
desconeixement, han de ser a càrrec seu.

4. Quan les circumstàncies així ho requereixin, en les 
actuacions orals pot actuar d’intèrpret qualsevol funci-
onari al servei de l’Administració de justícia que tingui 
suficients coneixements d’ambdues llengües oficials, 

un intèrpret jurat o qualsevol persona coneixedora de 
la llengua utilitzada.

5. Les actuacions judicials fetes i els documents presen-
tats en l’idioma oficial d’una comunitat autònoma tenen, 
sense necessitat de traducció al castellà, plena validesa 
i eficàcia. Per als casos en què les actuacions judicials 
i els documents presentats en la llengua oficial pròpia 
d’una comunitat autònoma hagin de tenir efectes davant 
dels òrgans jurisdiccionals situats en una altra comunitat 
que no tingui la mateixa llengua pròpia o davant d’òr-
gans amb jurisdicció en tot el territori de l’Estat, el Mi-
nisteri de Justícia o l’òrgan competent de la comunitat 
autònoma on es trobi l’òrgan judicial receptor ha de pre-
veure, si és necessari, els mecanismes per traduir-los.”»

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 5

«Article 5. Modificació de l’article 278, apartat 1 punt 
tercer, de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del po-
der judicial 

Es modifica l’article 278, apartat 1, punt tercer, de la 
Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, 
que queda redactat de la manera següent: 

“3r. Quan la comunicació que contingui la sol·licitud 
de cooperació no compleixi els requisits d’autenticitat 
suficient o estigui redactada en un idioma que no sigui 
qualsevol de les llengües pròpies de qualsevol comuni-
tat autònoma de l’Estat.”»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 6

«Article 6. Modificació de l’últim paràgraf de l’article 
311, apartat 1, de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, 
del poder judicial 

Es modifica l’últim paràgraf de l’article 311, apartat 1, 
de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judi-
cial, que queda redactat de la manera següent: 

“A les comunitats autònomes on hi hagi més d’una llen-
gua oficial o tinguin dret civil propi, el coneixement 
d’aquests serà considerat com a mèrit a les persones 
que cobreixin les vacants.”»

7 Esmena núm. 7
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 7

«Article 7. D’addició d’un segon paràgraf a l’apartat 1 i 
un segon paràgraf a l’apartat 2 de l’article 313 de la Llei 
orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial 
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Es modifica l’article 313 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 
de juliol, del poder judicial, concretament s’afegeix un 
segon paràgraf a l’apartat 1 i un segon paràgraf a l’apar-
tat 2, quedant aquests apartats redactats de la manera 
següent: 

“1. El Consell General del Poder Judicial, alhora que 
convoca els concursos de mèrits a què es refereix l’arti-
cle 311, aprova les bases a què s’hagi de subjectar la ce-
lebració d’aquests, en les quals es gradua la puntuació 
màxima d’acord amb el barem que estableix l’apartat 
següent.

En els concursos de mèrits als que es refereix l’article 
311, és determinant per obtenir una plaça al territori de 
la respectiva comunitat autònoma el coneixement su-
ficient pel compliment de les funcions judicials de la 
llengua, oral i escrita, i del dret propis de les comu-
nitats autònomes que disposin dels mateixos. Sense 
perjudici d’això, serà aplicable, en el seu cas, allò que 
disposa l’últim paràgraf de l’article 341 a aquells que 
obtinguin plaça en un òrgan ubicat en una comunitat 
autònoma amb llengua i dret propis.

2. El barem estableix la valoració dels mèrits següents: 

a) Títol de llicenciat en dret amb qualificació superior a 
aprovat, inclòs l’expedient acadèmic.

b) Títol de doctor en dret i qualificació assolida en obte-
nir-lo, inclòs l’expedient acadèmic.

c) Anys d’exercici efectiu de l’advocacia davant els jut-
jats i tribunals, dictàmens emesos i assessoraments 
prestats.

d) Anys de servei efectiu com a catedràtics o com a pro-
fessors titulars de disciplines jurídiques en universitats 
públiques o en categories similars en universitats priva-
des, amb dedicació a temps complet.

e) Anys de servei com a funcionari de carrera en quals-
sevol altres cossos de les administracions públiques per 
a l’ingrés a les quals s’exigeixi expressament estar en 
possessió del títol de doctor o llicenciat en dret i impli-
quin intervenció davant els tribunals de justícia, la car-
rera fiscal o el cos de secretaris judicials, destinacions 
servides i funcions exercides en aquests.

f) Anys d’exercici efectiu de funcions judicials sense 
pertànyer a la carrera judicial i nombre de resolucions 
dictades, i a més es valora la qualitat d’aquestes.

g) Publicacions cientifico jurídiques.

h) Ponències i comunicacions en congressos i cursos 
d’interès jurídic rellevant.

i) Realització de cursos d’especialització jurídica de du-
rada no inferior a tres-centes hores, així com l’obtenció 
de la suficiència investigadora acreditada per l’Agència 
Nacional de la Qualitat i Acreditació.

j) Haver aprovat algun dels exercicis que integrin les 
proves d’accés pel torn lliure a la carrera judicial.

Per a la provisió de vacants radicades en el territori de 
les comunitats autònomes amb llengua i dret propis, el 
coneixement adequat i suficient d’aquests és requisit de 
participació en els concursos de mèrits.”»

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 8

«Article 8. D’addició d’un segon paràgraf a l’article 315 
de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial 

S’addiciona un segon paràgraf segon a l’article 315 de 
la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judici-
al, que queda redactat de la manera següent: 

“Article 315

Les oposicions i els concursos per cobrir les vacants de 
la carrera judicial, del secretariat i de la resta del perso-
nal al servei de l’Administració de justícia són convoca-
des, a instància de la comunitat autònoma en l’àmbit ter-
ritorial de la qual es produeixin les vacants, per l’òrgan 
competent i d’acord amb el que disposa aquesta Llei.

En tot cas, en els concursos per proveir vacants en el 
territori de les comunitats autònomes amb llengua ofi-
cial pròpia, el coneixement d’aquesta serà considerat 
com a mèrit.”»

9 Esmena núm. 9
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 9

«Article 9. Modificació de l’article 341 de la Llei orgà-
nica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial 

Es modifica l’article 341 de la Llei orgànica 6/1985, 
d’1 de juliol, del poder judicial, que queda redactat de 
la manera següent: 

“Article 341

1. Per a la provisió de les places de president dels tribu-
nals superiors de justícia i de les audiències, en les comu-
nitats autònomes que tenen dret propi, així com idioma 
oficial propi, el Consell General del Poder Judicial exigi-
rà com a requisit l’especialització d’aquest dret, i el co-
neixement de l’idioma propi de la comunitat autònoma.

2. S’han de determinar reglamentàriament els criteris 
de valoració sobre el coneixement de l’idioma i del dret 
de les comunitats autònomes esmentades, als efectes de 
determinar si es compleixen els requisits a què es refe-
reix l’apartat 1 per poder concursar per a òrgans juris-
diccionals del seu territori.

3. El Consell General del Poder Judicial oferirà pro-
grames intensius sobre la llengua i dret propis per els 
Jutges i Magistrats que obtinguin plaça en les comuni-
tats autònomes citades.”»
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10 Esmena núm. 10
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 10

«Article 10. Modificació de l’article 429 de la Llei or-
gànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial al qual 
s’afegeix un nou paràgraf

Es modifica l’article 429 de la Llei orgànica 6/1985, 
d’1 de juliol, del poder judicial, al qual s’afegeix un 
nou paràgraf, quedant redactat de la manera següent: 

“Article 429

Les sales de govern dels tribunals superiors de justícia 
han de ponderar si els òrgans jurisdiccionals vacants 
poden ser servits adequadament mitjançant substitu-
ció, pròrrogues de jurisdicció o comissions de servei, 
o si aquestes són insuficients per assegurar-ne el fun-
cionament regular. En aquest supòsit, han d’elevar al 
Consell General del Poder Judicial una relació dels 
jutjats que exigeixen la provisió temporal immediata, 
juntament amb un informe raonat que ho justifiqui.

En les comunitats autònomes amb llengua oficial prò-
pia i dret civil foral o especial, el coneixement d’aquests 
serà un mèrit pel nomenament i per l’adjudicació de les 
substitucions.”»

11 Esmena núm. 11

De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 11

«Article 11. D’addició d’un segon paràgraf a l’apartat 1 
de l’article 431 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, 
del poder judicial i supressió de la lletra f de l’apartat 2

S’addiciona un segon paràgraf a l’apartat 1 de l’article 
431 i se suprimeix la lletra f de l’apartat 2 de la Llei or-
gànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, que que-
da redactat de la manera següent: 

“Article 431 

1. Quan s’autoritza aquest règim de provisió, la sala de 
govern del Tribunal Superior de Justícia ha d’anunciar 
el concurs de totes les vacants que s’han de cobrir per 
aquest mitjà dins de la comunitat autònoma, en el qual 
només poden prendre part els llicenciats en dret que sol-
liciten una, unes quantes o totes les places convocades i 
que reuneixen la resta de requisits exigits per a l’ingrés 
en la carrera judicial, excepte els derivats de la jubila-
ció per edat. No pot ser proposat ni actuar com a jutge 
en règim de provisió temporal qui ha assolit l’edat de 
setanta-dos anys.

En tot cas, serà requisit per l’obtenció d’una plaça per 
aquest règim de provisió en el territori de la respectiva 
comunitat autònoma, el coneixement suficient pel com-
pliment de les funcions judicials de la llengua, oral i 

escrita, i del dret propis de les comunitats autònomes 
que en disposin.

2. Tenen preferència els qui reuneixen més mèrits d’acord 
amb el barem següent, sempre que no hi hagi altres cir-
cumstàncies que en comportin la falta d’idoneïtat: 

a) Els qui tenen el títol de doctor en dret.

b) Els qui han exercit funcions judicials, de secretaris 
judicials o de substitució en la carrera fiscal amb aptitud 
demostrada o han exercit altres professions jurídiques.

c) Els qui han aprovat oposicions per desenvolupar llocs 
de treball a qualsevol administració pública en què 
s’exigeix el títol de llicenciat en dret.

d) Els qui acrediten docència universitària de discipli-
na jurídica.

e) Els qui tenen millor expedient acadèmic.

Els mèrits anteriors han de ser valorats de manera que 
cap d’aquests, per si sol, pugui superar la valoració con-
junta d’uns altres dos.

3. Dels nomenaments fets s’ha de donar compte al Con-
sell General, que els ha de deixar sense efecte si no 
s’ajusten a la llei.”»

12 Esmena núm. 12
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 12

«Article 12. Modificació de l’apartat 4 de l’article 450 de 
la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial 

Es modifica l’apartat 4 de l’article 450 de la Llei orgà-
nica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, que queda 
redactat de la manera següent: 

“4. En les comunitats autònomes amb llengua i dret pro-
pis, el coneixement adequat i suficient d’aquests s’exigi-
rà com a requisit.”»

13 Esmena núm. 13
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 13

«Article 13. S’afegeix un article 467 bis a la Llei orgà-
nica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial 

S’afegeix un article 467 Bis a la Llei orgànica 6/1985, 
d’1 de juliol, del poder judicial, amb el següent redactat: 

“En aquelles comunitats autònomes que tinguin llen-
gua oficial pròpia i dret civil foral o especial, el conei-
xement d’aquests es valorarà com a mèrit per a la de-
signació com a secretari de Govern o com a secretari 
coordinador.”»
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14 Esmena núm. 14
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 14

«Article 14. Modificació de l’apartat segon a l’article 483 
de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial 

Es modifica l’apartat segon a l’article 483 de la Llei or-
gànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial que que-
da redactat de la manera següent: 

«2. El contingut del temari, així com el contingut de les 
proves que han de fer, són únics per a cada cos a tot el 
territori de l’Estat, llevat de les proves que s’establei-
xin per a l’acreditació del coneixement de la llengua i 
del dret civil, foral o especial, propis de les comunitats 
autònomes amb competències assumides, que tenen ca-
ràcter obligatori per optar a una plaça en dites comuni-
tats i, són eliminatòries. Els aspirants podran optar per 
realitzar les proves en qualsevol de les llengües pròpi-
es de qualsevol comunitat autònoma de l’Estat, llevat 
de les proves establertes per a l’acreditació del conei-
xement de la llengua, i del dret civil, foral o especial, 
propis de les comunitats autònomes amb competències 
assumides, que seran fetes en aquesta llengua pròpia.”»

15 Esmena núm. 15
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 15

«Article 15. Modificació de l’article 521 en els seus 
apartats 3.b i 4 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, 
del poder judicial 

Es modifica l’article 521 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 
de juliol, del poder judicial, en els seus apartats 3.b i 4, 
que queda redactat de la manera següent: 

“Article 521

1. L’ordenació del personal i la seva integració a les di-
ferents unitats que conformen l’estructura de les ofici-
nes judicials s’ha de fer mitjançant les relacions de llocs 
de treball que s’aprovin i que, en tot cas, són públiques.

2. Les relacions de llocs de treball han de contenir la 
dotació de tots els llocs de treball de les diferents uni-
tats que componen l’Oficina judicial, inclosos els que 
hagin de ser ocupats per secretaris judicials, i han d’in-
dicar la seva denominació, ubicació, els requisits exi-
gits per al seu desenvolupament, el complement general 
de lloc i el complement específic.

3. Les relacions de llocs de treball han de contenir ne-
cessàriament les especificacions següents: 

A) Centre gestor. Centre de destí.

Als efectes de l’ordenació dels llocs de treball i de la se-
va ocupació pel personal funcionari, tenen la conside-
ració de centres gestors els òrgans competents del Mi-

nisteri de Justícia o l’òrgan competent de les comunitats 
autònomes per a la gestió del personal, als quals corres-
pon la formulació de la relació de llocs de treball en els 
seus àmbits territorials respectius.

S’entén per centre de destí: 

Cadascun dels serveis comuns processals.

El conjunt d’unitats processals de suport directe a òr-
gans judicials que radiquin en el mateix municipi.

El Registre Civil Central i els registres civils únics de 
cada localitat, on n’hi hagi.

Cadascuna de les fiscalies o adscripcions de fiscalies.

Als instituts de medicina legal, els466 que la seva nor-
ma de creació estableixi com a tals.

A l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, 
els que la seva norma de creació estableixi com a tals.

La Mutualitat General Judicial.

Cada Oficina judicial de suport directe a jutjats de pau 
de més de 7.000 habitants o de menys de 7.000 habi-
tants, dotats de plantilla funcionarial per raó de la seva 
càrrega de treball.

El Gabinet Tècnic d’Informació i Documentació del 
Tribunal Suprem.

Les secretaries de Govern.

b) Tipus de lloc. A aquests efectes els llocs es classifi-
quen en genèrics i singularitzats.

Són llocs genèrics els que no es diferencien dins l’es-
tructura orgànica i que impliquen l’execució de tasques 
o funcions pròpies d’un cos, i per tant no tenen un con-
tingut funcional individualitzat. Els llocs corresponents 
a les unitats processals de suport directe a òrgans judi-
cials com a norma general són genèrics.

Són llocs singularitzats els diferenciats dins l’estructura 
orgànica i que impliquen l’execució de tasques o fun-
cions assignades de forma individualitzada. A aquests 
efectes, a les comunitats autònomes que posseeixin 
llengua pròpia, el coneixement oral i escrit d’aquesta 
només constitueix un element determinant de la natu-
ralesa singularitzada del lloc, essent el seu coneixement 
un requisit del lloc de treball.

c) Sistema de provisió. A efectes de les relacions de llocs 
de treball, es concreta la seva forma de provisió defini-
tiva pel procediment de concurs o de lliure designació.

d) Cos o cossos als quals s’adscriuen els llocs. Els llocs 
de treball s’adscriuen com a norma general a un sol cos. 
Això no obstant, podent existir llocs de treball en què la 
titulació no es consideri requisit essencial i la qualifica-
ció requerida es pugui determinar per factors aliens a la 
pertinença a un cos determinat, és possible l’adscripció 
d’un lloc de treball a dos cossos.
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Els llocs de treball de les relacions de llocs de treball de 
les oficines judicials s’adscriuen amb caràcter exclusiu 
als cossos al servei de l’Administració de justícia per 
raó dels seus coneixements especialitzats.

4. A més dels requisits assenyalats anteriorment, les re-
lacions de llocs de treball poden contenir: 

1r. Titulació acadèmica específica, a més de la genèrica 
corresponent al grup al qual s’ha adscrit el lloc, quan la 
seva necessitat es dedueixi objectivament de l’índole de 
les funcions que s’han d’exercir.

2n. Formació específica, quan de la naturalesa de les 
funcions del lloc es dedueixi la seva exigència i pugui 
ser acreditada documentalment.

3r. Coneixements informàtics quan siguin necessaris 
per a l’acompliment del lloc.

4t. Les altres condicions que es considerin rellevants en 
el contingut del lloc o el seu acompliment.”»

16 Esmena núm. 16
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 16

«Article 16. Modificació de l’article 530 de la Llei orgà-
nica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial 

Es modifica l’article 530 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 
de juliol, del poder judicial, que queda redactat de la 
manera següent: 

“Article 530

En les convocatòries per a llocs de treball de les comuni-
tats autònomes amb competències assumides la llengua 
pròpia de les quals tingui caràcter oficial, el coneixement 
adequat i suficient d’aquesta s’exigirà com a requisit.”»

17 Esmena núm. 17
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 17

«Article 17. S’afegeix una disposició derogatòria a la 
Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial 

S’afegeix una disposició derogatòria a la Llei orgànica 
6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, que queda re-
dactada de la manera següent: 

“Disposició derogatòria

Queden derogades les disposicions del mateix rang o 
inferior que s’oposin al que disposa la present.”»

18 Esmena núm. 18
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 18

«Article 18. Modificació de l’apartat 6 de l’article 36 de 
la llei 50/1981, de 30 de desembre, per la qual es regula 
l’estatut orgànic del ministeri fiscal,

Es modifica l’apartat 6 de l’article 36 de la Llei 50/1981, 
de 30 de desembre, per la qual es regula l’Estatut orgà-
nic del Ministeri Fiscal, que queda redactat de la ma-
nera següent: 

“6. Per a la provisió de places a les fiscalies amb seu en 
comunitats autònomes amb idioma cooficial i amb dret 
propi, el coneixement adequat i suficient d’aquests és 
requisit de participació.”»

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Sergio Santamaría Santigosa
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre les persones en situació de de
pendència
Tram. 302-00154/10

Esmenes presentades
Reg. 66148; 66155; 66174 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 07.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 66148)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Bosch Cuenca, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les persones en situació de dependència 
(tram. 302-00154/10).

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

2.1. Davant la necessitat de garantir la seguretat en 
l’exercici dels drets de les persones en situació de de-
pendència, en el termini d’un mes, a convocar la Co-
missió de Seguiment del Sistema per a l’Autonomia i 
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Atenció a la Dependència per tal de donar compliment 
a la Moció 52/X i treballar per un pacte de sostenibili-
tat del sistema en base a les propostes que presentin el 
Govern i els grups parlamentaris.

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

2.3. Publicar les obligacions (o el conjunt d’obliga- 
cions) reconegudes del 2013 pendents de pagament 
dels serveis d’atenció a les persones en situació de de-
pendència.

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

De refosa dels punts 2.4.2. i 2.4.3

Restablir, tan aviat com sigui possible, les presta- 
cions econòmiques vinculades al servei d’atenció resi-
dencial i, mentre això no es produeixi i d’acord amb allò 
que preveu el punt 9.d de la proposta de resolució apro-
vada en el ple monogràfic de pobresa, les prestacions 
econòmiques vinculades al servei d’atenció residencial 
per a les famílies en situació d’especial vulnerabilitat.

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt

3. Emprendre les accions que siguin necessàries per tal 
que el Govern de l’Estat compleixi amb l’article 32.3 
de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de 
l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situ-
ació de dependència, el qual estableix que el finança-
ment del sistema haurà de ser a parts iguals entre la co-
munitat autònoma i l’administració general de l’Estat.

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt

4. Reclamar, al Govern de l’Estat Espanyol, la retira-
da de Decret/llei de 13 de juliol, de mesures anti dèfi-
cit en allò que fa referència a la Llei 39/2006, de 14 
de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i 
Atenció a les persones en situació de dependència do-
nat que aquest desvirtua totalment el model preexistent 
i, per damunt de tot, perjudica greument els drets de 
les persones dependents.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2014

Marta Rovira i Vergés Pere Bosch Cuenca
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
66155)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les perso-
nes en situació de dependència (tram. 302-00154/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Al punt 2

2.1.2. Que amb l’objectiu d’acordar el pacte de sosteni-
bilitat del Sistema per a l’Autonomia personal i Atenció 
a la dependència amb mesures i acords concrets, doni 
compliment al punt 1.b) de la Moció 52/X del Parla-
ment de Catalunya, sobre la sostenibilitat del Sistema 
per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, el text 
del qual és: 

«Convocar els agents socials –entitats socials, patro-
nals i sindicats– i els representants del món local.» 

2.1.3. Procedeixi de forma immediata a la regulació le-
gal de la figura de l’assistent personal, contemplada a 
la Llei d’autonomia personal i dependència, com a fac-
tor clau per a la sostenibilitat del sistema.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Un nou punt

3. Suspendre l’Acord de reducció de ràtios entre ICASS 
i les principals patronals de residències de gent gran.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Un nou punt

4. Revertir la mesura dirigida a incrementar el copa-
gament i comptabilitzar el patrimoni.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2014

Dolors Camats i Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 66174)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les persones en situació de de-
pendència (tram. 302-00154/10).

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

Del punt 2.2.

«2.2. Elaborar i presentar, tan aviat com sigui possible 
la nova programació territorial dels recursos d’atenció 
social especialitzada i domiciliària a Catalunya en re-
lació al Sistema Català d’Autonomia personal i atenció 
a la Dependència.»

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

Del punt 2.4.1

«2.4.1. Presentar, en un mes, un informe que justifiqui 
la suspensió de les Prestacions Econòmiques Vincula-
des al Servei de residència.» 

Palau del Parlament, 7 de maig de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre el nou model d’ordre públic
Tram. 302-00155/10

Esmenes presentades
Reg. 66135; 66139; 66152; 66154; 66175 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 07.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
66135)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el nou 
model d’ordre públic (tram. 302-00155/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

A l’apartat 1 d’un tercer paràgraf

«Paralitzar totes les inversions en la Brigada Mòbil 
fins que no s’hagi presentat l’informe a que fa referèn-
cia el primer apartat d’aquest punt, i fins que no s’hagi 
arribat a un acord amb els sindicats del Cos de mossos 
d’esquadra sobre les inversions pendents en material i 
mitjans tècnics de la resta de mossos d’esquadra.»

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

A l’apartat 2 d’un incís al final del paràgraf

«2. Lliurar, davant de la Comissió d’Interior del Parla-
ment de Catalunya, en un termini màxim d’un mes, el 
detall del grau de compliment de la Resolució 476/X 
del Parlament de Catalunya per la qual s’aproven les 
conclusions de l’Informe de la Comissió d’Estudi dels 
models de seguretat i ordre públic i de l’ús de material 
antiavalots en esdeveniments de masses, aprovada en la 
sessió del dia 18 de desembre de 2013 del Ple del Parla-
ment de Catalunya, i un calendari en que es fixi la pre-
visió d’aquelles propostes de la Resolució que encara no 
s’han acomplert, i de les propostes 47 i 48 relatives al 
rescabalament de les víctimes de bales de goma.»

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 4

«4. Prohibir de forma immediata l’ús per part del Cos 
de Mossos d’Esquadra dels projectils viscoelàstics que 
han substituït les bales de goma.»

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 5

«5. Iniciar un diàleg amb els sindicats del Cos de Mos-
sos d’Esquadra i les entitats i associacions que formen 
part del Consell de Seguretat de Catalunya per defi-
nir un model consensuat de celebració del Dia de les 
Esquadres que, amb l’objectiu d’enfortir la moral i el 
prestigi del Cos, comporti un replantejament dels actes 
que han tingut lloc aquest any 2014 i una modificació 
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de les característiques i enfocament del Premi Mosso 
de l’Any recentment atorgat.»

Palau del Parlament, 5 de maig de 2014

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 66139)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret i San-
tos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el nou 
model d’ordre públic (tram. 302-00155/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

Addició al punt 1

«[...] Tanmateix, es farà constar en l’informe l’eficièn-
cia de les eines i mitjans aportats, i de les eines i mit-
jans, l’ús dels quals s’estigui estudiant o valorant, així 
com el seu possible caràcter lesiu, tot indicant quines 
eines robustes s’han posat a disposició per garantir la 
distància entre les persones que exerceixen la violèn-
cia i els agents dels Mossos d’Esquadra.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

Addició al final del punt 2

«[...] De forma específica, es donarà compte de la pro-
posta 25 de la Resolució per la qual el Departament 
d’Interior, en el termini de quatre mesos, ha d’elabo-
rar el protocol de dotació i especificació dels mitjans 
tècnics i materials de la Brigada Mòbil (Brimo) i les 
Àrees Regionals de Recursos Operatius (ARRO), ac-
tualitzats i amb una regulació específica de llur ús.  
I la 41 per la que el Govern ha de presentar al Par-
lament, abans de tres mesos, un informe de l’Institut 
de Seguretat Pública de Catalunya sobre les reformes i 
millores introduïdes en la formació dels membres del 
Cos de Mossos d’Esquadra que puguin exercir funci-
ons d’antiavalots, tant si pertanyen a la Brimo com a 
les ARRO o a qualsevol altre unitat. També es donarà 
compte del grau de compliment de la resolució 14 per 
la qual el Govern, juntament amb el Col·legi de Peri-
odistes de Catalunya, ha de redactar el protocol d’ac-
tuació dels mitjans de comunicació que cobreixen in-
formativament desordres públics, garantint el dret dels 
ciutadans a la informació, l’exercici professional dels 
mitjans de comunicació, la integritat física dels ciuta-
dans, periodistes i agents de policia i una actuació efi-

caç dels cossos policials. La resolució 16 per la qual 
el Govern, juntament amb els ens locals amb policia 
local, ha de redactar un protocol d’actuació en què es 
defineixin clarament les funcions que ha de complir 
cada cos policial en les actuacions conjuntes en ma-
tèria d’ordre públic. I finalment, explicar, tal i com es 
demana a la resolució 22, com s’estan impulsant les 
polítiques de prevenció i resolució alternativa de con-
flictes a través de l’elaboració d’un procediment nor-
malitzat de treball (PNT) sobre la mediació policial co-
munitària.»

Palau del Parlament, 5 de maig de 2014

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 66152)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Matías Alonso Ruiz, 
diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el nou 
model d’ordre públic (tram. 302-00155/10).

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

Al punt 1

1. Presentar un informe, davant de la Comissió d’In-
terior del Parlament de Catalunya, en un termini mà-
xim d’un mes, de les eines i mitjans (increment nom-
bre d’agents, formació, etc.) que la Direcció General 
de la Policia ha posat a disposició de les unitats d’ordre 
públic (Brimo i ARRO) per mantenir assegurar l’ordre 
públic a partir de l’1 de maig d’enguany, data en que 
estaran prohibides les pilotes de goma a Catalunya, i 
de les que es preveuen dotar. Es farà constar el cost 
de la despesa ja realitzada de forma individualitzada i 
l’estimació de la que es preveu realitzar.

Tanmateix, es farà constar en l’informe l’eficiència 
l’eficàcia de les eines i mitjans aportats així com el seu 
possible caràcter lesiu, tot indicant quines eines robus-
tes s’han posat a disposició per garantir el manteniment 
de la distància entre les persones o grups organitzats 
que puguin exercir que exerceixen la vio-lència i els 
agents dels Mossos d’Esquadra encarregats del mante-
niment de la seguretat i dels drets de les persones.
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2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Ciutadans

Al punt 3

3. Dotar específicament a les unitats ARRO del ma-
teix vestuari, equipament i eines que disposa la Brimo 
per garantir la seguretat ciutadana i exercir les funci-
ons d’ordre públic.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2014

Albert Rivera Díaz Matías Alonso Ruiz
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 66154)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Gemma Calvet i Ba-
rot, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre el nou model d’ordre públic 
(tram. 302-00155/10).

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

Del punt 3

«3. Reforçar la dotació de recursos materials i opera-
tius al cos de Mossos d’Esquadra per tal de garantir 
l’eficàcia i seguretat del servei en els diferents àmbits 
de la seguretat pública.»

Palau del Parlament, 6 de maig de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 66175)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre el nou model d’ordre 
públic (tram. 302-00155/10).

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

Del punt 1

«1. Presentar un informe davant la Comissió d’interior 
del Parlament de Catalunya en un termini màxim d’un 
mes, de les eines i mitjans (increment nombre d’agents, 
formació, etc.) que la Direcció General de la Policia ha 
posat a disposició de les unitats d’ordre públic (Brimo i 
ARRO) per mantenir l’ordre públic a partir de l’1 de maig 
d’enguany, data en què estaran prohibides les pilotes de 
goma a Catalunya, i de les que es preveuen dotar. Es farà 
constar el cost de la despesa ja realitzada de forma indivi-
dualitzada i l’estimació de la que es preveu realitzar.

Tanmateix, es farà constar en l’informe l’eficàcia de les 
eines i els mitjans aportats així com el seu possible ca-
ràcter lesiu, tot indicant quines eines robustes s’han po-
sat a disposició per garantir la distància entre les perso-
nes que exerceixen la violència i els agents dels Mossos 
d’Esquadra.»

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 2

«2. Lliurar, davant la Comissió d’interior del Parla-
ment de Catalunya, en un termini màxim d’un mes, el 
detall del grau de compliment de la Resolució 476/X 
del Parlament de Catalunya per la qual s’aproven les 
conclusions de l’informe de la Comissió d’Estudi dels 
models de seguretat i ordre públic i de l’ús de materi-
als antiavalots en esdeveniments de masses, aprovada 
en la sessió del dia 18 de desembre de 2013 del Ple del 
Parlament de Catalunya, i un calendari en què es fixi la 
previsió d’aquelles propostes de Resolució que encara 
no s’han acomplert.

De forma específica, es donarà compte de la propos-
ta 25 de la Resolució per la qual el Departament d’In-
terior, en el termini de quatre mesos, ha d’elaborar el 
protocol de dotació i especificació dels mitjans tècnics 
i materials de la Brigada Mòbil i les Àrees Regionals 
de Recursos Operatius, actualitzats i amb una regula-
ció específica del seu ús. I la 41 per la que el Govern 
ha de presentar al Parlament, abans de tres mesos, un 
informe de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
sobre les reformes i millores introduïdes en la forma-
ció dels membres del Cos de Mossos d’Esquadra que 
puguin exercir funcions antiavalots, tant si pertanyen a 
la Brimo com a les ARRO o a qualsevol altra unitat.»
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3 Esmena núm. 3
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 3

«3. Dotar específicament a les unitats ARRO del ma-
teix vestuari, equipament i eines que disposa la Brimo 
per exercir les funcions d’ordre públic.»

Palau del Parlament, 7 de maig de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre la reorientació i l’impuls de la co
operació catalana
Tram. 302-00157/10

Esmenes presentades
Reg. 66138; 66151; 66161; 66176 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 07.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 66138)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Segú Ferré, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 139 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre la reorientació i 
l’impuls de la cooperació catalana (tram. 302-00157/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

Addició al punt 3

«3. El Parlament de Catalunya constata la tradició so-
lidària de la societat civil catalana, la importància de 
la cooperació municipal com a tret distintiu de país, i 
reconeix l’esforç forçat de reconversió del sector en els 
últims anys degut a la disminució de recursos destinats 
a cooperació al desenvolupament, drets humans i pau 
de l’administració de la Generalitat de Catalunya.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt 3 bis. Nova redacció.

«3 bis. El Parlament de Catalunya reconeix que la re-
ducció de més d’un 80% des de l’any 2010 a l’any 2014 
del pressupost de l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament ha significat, per una banda, el des-

mantellament de la política pública de cooperació al 
desenvolupament, drets humans i pau del Govern de la 
Generalitat i, per l’altra banda, el cessament d’activi-
tats de desenes de petites i mitjanes ONG catalanes.» 

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt 7 bis. Nova redacció.

«7 bis. Donar compliment a l’article 17.3 de la Llei 
26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desen-
volupament i presentar abans de finalitzar l’any 2014, 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació, el Pla Director de Cooperació al Desen-
volupament 2015 - 2018 per la seva aprovació. El Pla 
Director haurà d’anar acompanyat de la corresponent 
memòria econòmica que signifiqui el redreçament de 
la situació actual, tot definint les prioritats geogràfi-
ques i sectorials de la política pública de cooperació 
al desenvolupament, drets humans i pau del Govern de 
la Generalitat.»

Palau del Parlament, 6 de maig de 2014

Maurici Lucena i Betriu Núria Segú Ferré
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 66151)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, José María Espejo-Sa-
avedra Conesa, diputat del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la reorientació i l’impuls de la cooperació 
catalana (tram. 302-00157/10).

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

Al punt 1

1. El Parlament de Catalunya reconeix la política cata-
lana de cooperació al desenvolupament i el foment de 
la pau com una política d’estat que ha d’esdevenir mar-
ca d’identitat del país de Catalunya.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 2

2. El Parlament reconeix el paper de Catalunya com un 
actor internacional garant de la protecció dels drets hu-
mans, del dret d’autodeterminació dels pobles d’acord 
amb la legalitat internacional, dels valors de la demo-
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cràcia i la igualtat entre dones i homes, així com de la 
solidaritat i de la pau.

3 Esmena núm. 3
De supressió 
GP de Ciutadans

Al punt 3

3. El Parlament de Catalunya constata la tradició so-
lidària de la societat civil catalana, la importància de 
la cooperació municipal com a tret distintiu de país, i 
reconeix l’esforç de reconversió del sector en els úl-
tims anys.

4 Esmena núm. 4
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 6

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

6. Obrir un procés de participació liderat per la direc-
ció general de cooperació al desenvolupament i co-
ordinat amb el Consell de Cooperació, amb tots els 
agents, per definir el model de la nostra cooperació, 
identificar l’especificitat de la cooperació catalana i 
el valor afegit i expertesa que pot aportar Catalunya 
podem aportar com a país, per definir i planificar el 
nou Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 
(2015-2018) que necessàriament ha de ser operatiu, 
via ble i de qualitat.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2014

Albert Rivera Díaz, president; José María Espejo-Saa-
vedra Conesa, diputat, del GP de C’s

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
66161)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Sara Vilà Galan, dipu-
tada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la reorientació i l’im-
puls de la cooperació catalana (tram. 302-00157/10).

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

Del punt 2

2. El Parlament de Catalunya reconeix el paper de la 
Generalitat de Catalunya com a actor internacional 
que a través de la seva política d’acció exterior ha de 

garantir la protecció dels drets humans, del dret a l’au-
todeterminació dels pobles, dels valors de la democrà-
cia i la igualtat entre dones i homes, així com de la so-
lidaritat i de la pau. Així mateix el Parlament constata 
que en un món globalitzat les polítiques i les decisions 
implementades per la Generalitat han d’obeir a una 
responsabilitat social i ambiental ja que influeixen po-
sitiva o negativament en la situació de països tercers.

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

Del punt 7

7. La proposta del nou Pla Director (2015-2018) ha te 
contenir el pressupost adequat per al seu compliment 
efectiu a fi de fer viable una política pública de coope-
ració catalana avançada i estratègica, compromesa amb 
la governança democràtica i dels drets, i que alhora afa-
voreixi processos de desenvolupament sostenible.

3 Esmena núm. 3
De modificació i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Del punt 9

9. Impulsar la coherència entre les polítiques d’acció 
exterior i les polítiques de cooperació al Desenvolupa-
ment en el marc de la Comissió Interdepartamental de 
cooperació al Desenvolupament. Especialment cal re-
visar la política d’acció exterior del Govern de la Ge-
neralitat amb el Govern d’Israel, la qual es contradiu 
flagrantment amb les polítiques de cooperació al desen-
volupament impulsades pel mateix Govern a Palestina.

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

Del punt 12

12. Establir una sinergia i complicitat més gran entre els 
departaments de relacions exteriors i els departaments 
de cooperació al desenvolupament pel que fa a les res-
pectives estratègies i prioritats a fi que s’encaminin en 
una direcció que les faci coherents i complementàries.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2014

Dolors Camats i Luis Sara Vilà Galan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 66176)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la reorientació i l’impuls de la 
cooperació catalana (tram. 302-00157/10).

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

Del punt 12

«12. Mantenir el màxim de sinergia i complicitat més 
gran entre l’Acció Exterior i la Cooperació pel que fa a 
les respectives estratègies i prioritats per tal de garan-
tir la coherència i complementarietat.»

Palau del Parlament, 7 de maig de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre l’aplicació de la Llei de barris
Tram. 302-00158/10

Esmenes presentades
Reg. 65965, 66153 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 07.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
65965)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Solso-
na, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’aplica-
ció de la Llei de barris (tram. 302-00158/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 5

«5. Preparar les bases per una nova convocatòria de 
programa d’ajudes de la llei 2/2004 de millora de bar-
ris, àrees urbanes i viles que requereixin una atenció 

especial, en quin programa s’incloguin, a més de les 
actuacions de millora urbana i d’equipaments, actua-
cions específiques i coordinades de rehabilitació d’ha-
bitatges, de millora del teixit socioeconòmic, de for-
mació i ocupació i de cohesió social, a quin efecte la 
convocatòria haurà de ser conjunta i coordinada entre 
els diversos departaments amb competència en aquests 
sectors.» 

Palau del Parlament, 5 de maig de 2014

Dolors Camats i Luis Salvador Milà i Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 66153)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Marc Sanglas i Al-
cantarilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre l’aplicació de la Llei 
de barris (tram. 302-00158/10).

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

Del punt 4

«4. Liquidar els deutes pendents amb els ajuntaments, 
per projectes executats d’acord amb la Llei de Barris, 
en el termini més curt possible i tenint en compte les 
disponibilitats pressupostàries.»

Palau del Parlament, 6 de maig de 2014

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

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre l’economia social i solidària
Tram. 302-00159/10

Esmenes presentades
Reg. 66136, 66149, 66160, 66172 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 07.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
66136)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
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el que estableix l’article 139 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre l’economia 
social i solidària (tram. 302-00159/10).

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

A l’apartat 1

«1. Promoure la creació de noves cooperatives i soci-
etats laborals per part, en especial, de joves, persones 
aturades, sobretot, majors de cinquanta anys, a través 
de garantir deduccions dels tributs autonòmics i mu-
nicipals durant els primers tres anys d’activitat de la 
cooperativa, que poden arribar a l’exempció en els pro-
jectes de reconversió cap a nous models productius més 
sostenibles o en els projectes d’emprenedoria social; as-
segurar-ne el finançament dels costos de constitució, 
així com l’assessorament relatiu a l’estudi del projecte 
empresarial i de viabilitat; i garantir, durant el primer 
any de vida de la cooperativa, un servei d’acompanya-
ment i suport destinat a consolidar el projecte.»

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

A l’apartat 4

«4. Posicionar l’economia social i solidària com el mo-
tor primer de desenvolupament local i es converteixi 
en productora de territori, en el sentit de tenir capaci-
tat per construir sistemes locals a partir dels protago-
nistes d’activitats solidàries i sostenibles, la qual cosa 
implica, entre d’altres, potenciar les relacions a llarg 
termini amb les entitats de l’economia social i solidà-
ria mitjançant convenis amb la Generalitat, els muni-
cipis i les comarques; sistematitzar les clàusules socials 
i mediambientals en al contractació pública modificar 
el marc legal de contractació per incorporar la valo-
ració de les clàusules de caràcter social i ambiental; i 
destinar un percentatge dels plans d’ocupació a desen-
volupar tasques a l’economia social i solidària.»

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

A l’apartat 5

«5. Crear un fons públic d’inversions per a la innova-
ció social de Presentar en el termini de tres mesos un 
pla de suport financer a l’economia social impulsat per 
l’ICF que garanteixi una inversió mínima de 50 mi-
lions d’euros en el termini de tres anys i serveixi per 
promoure i oferir el suport necessari perquè en l’àmbit 
local, ja sigui a instàncies del municipi o d’una part de 

la població organitzada, es creïn fons socials de suport 
a la innovació social.» 

4 Esmena núm. 4
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

A l’apartat 6

«6. Constituir l’Institut de la Formació de l’Economia 
Social amb l’objectiu de fomentar programes formatius 
universitaris, ocupacionals i mòduls de formació en 
l’àmbit del batxillerat i introduir els mòduls de sensibi-
lització i de formació en economia social i solidària a 
tots els nivells currículums d’ensenyament obligatori i, 
també en l’àmbit universitari, quan facin referència a 
temes d’economia o de relacions laborals.»

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

A l’apartat 7

«7. Retirar de forma immediata provisionalment l’ac-
tual text de l’avantprojecte de la reforma de la llei 
18/2002, de cooperatives, promoguda pel Govern de 
la Generalitat, i iniciar un procés de negociació amb 
totes les entitats representatives del sector per poder 
arribar a un nou text més consensuat i evitar que la no-
va llei suposi perquè suposa transmutar la cooperativa 
en un model híbrid de societat cooperat iva-mercantil 
guiada bàsicament pels rendiments i per accentuar-ne 
la privatització, en detriment de potenciar un model 
eficient d’empresa social, col·lectiva i democràtica.»

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

D’un nou apartat 13

«13. Impulsar al llarg del present any 2014 un Pla de 
Govern per l’impuls de l’economia social, que incorpo-
ri totes les forces polítiques i tots els agents del sector, 
amb l’objectiu d’arribar a un acord global per plani-
ficar i desenvolupar les mesures que permetin una vi-
sualització del sector i l’increment de la presència de 
l’economia social en el conjunt de l’economia com un 
dels elements clau per la recuperació econòmica.»

Palau del Parlament, 5 de maig de 2014

Dolors Camats i Luis Marc Vidal i Pou
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 66149)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Juli Fernandez Iru-
ela, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’econo-
mia social i solidària (tram. 302-00159/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

De modificació al punt 7

7. Iniciar els tràmits oportuns per estudiar la reforma 
de la llei 18/2002, de cooperatives, promoguda pel 
Govern de la Generalitat, perquè suposa transmutar la 
cooperativa en un model híbrid de societat cooperati-
va-mercantil guiada bàsicament pels rendiments i per 
accentuar-ne la privatització, en detriment de potenci-
ar un model eficient d’empresa social, col·lectiva i de-
mocràtica.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt 13

13. Establir els mecanismes per incentivar i potenciar 
les polítiques de responsabilitat social corporativa de les 
empreses, en temes socials, culturals i mediambientals.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2014

Maurici Lucena i Betriu Juli Fernandez Iruela
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 66160)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Roger Torrent i Ra-
mió, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre l’economia social i solidària 
(tram. 302-00159/10).

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

«1. Promoure la creació de noves cooperatives i soci-
etats laborals per part, en especial, de joves, persones 
aturades, sobretot, majors de cinquanta anys, a través 

de garantir fomentar l’exempció dels tributs autonò-
mics i municipals durant els primers tres anys d’activi-
tat de la cooperativa; assegurar-ne el finançament dels 
costos de constitució, així com l’assessorament relatiu 
a l’estudi del projecte empresarial i de viabilitat; i ga-
rantir, durant el primer any de vida de la cooperativa, 
un servei d’acompanyament i suport destinat a conso-
lidar el projecte.»

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

«4. Posicionar l’economia social i solidària com el mo-
tor primer de desenvolupament local i es converteixi 
en productora de territori, en el sentit de tenir capaci-
tat per construir sistemes locals a partir dels protago-
nistes d’activitats solidàries i sostenibles, la qual cosa 
implica, entre d’altres, potenciar les relacions a llarg 
termini amb les entitats de l’economia social i solidà-
ria mitjançant convenis amb la Generalitat, els munici-
pis i les comarques; sistematitzar les clàusules socials 
i mediambientals en al contractació pública; i destinar 
un percentatge dels plans d’ocupació a desenvolupar 
tasques a l’economia social i solidària.»

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

«10. Potenciar el Consell superior de la cooperació com 
a ens dinamitzador del desenvolupament cooperatiu. 
En aquest sentit, el citat consell haurà de realitzar es-
tudis sobre els factors i eines de creixement de les co-
operatives a Catalunya, i sobre les formes de suport a 
les noves iniciatives; redactar un informa anual sobre 
el progrés del cooperativisme i els reptes a afrontar; i 
qualificar els procediments de mediació i arbitratge en 
l’àmbit cooperatiu.»

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

«12. Establir els mecanismes per facilitar la transmis-
sió i reapropiació de les empreses per part dels treba-
lladors sota el paraigua d’una cooperativa, de manera 
que se’ls atorgui el dret d’informació abans de qualse-
vol cessió i en cas que es quedin l’empresa, que, d’en-
trada, no hagin d’aportar més del 30% del valor atorgat 
a l’empresa liquidada.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«13. Facilitar als ens locals l’assessorament i formació 
adequades per a que les estructures tècniques de pro-
moció econòmica i desenvolupament local puguin ser 
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agents prescriptors pel que fa al foment de creació de 
noves cooperatives.»

Palau del Parlament, 6 de maig de 2014

Marta Rovira i Vergés Roger Torrent i Ramió
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 66172)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre l’economia social i solidària 
(tram. 302-00159/10).

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

Del punt 1

«1. Promoure la creació de noves cooperatives i socie-
tats laborals per part dels diversos sectors de la socie-
tat facilitant serveis d’assessorament relatius a l’estudi 
del projecte empresarial i de viabilitat; i garantir, du-
rant el primer any de vida de la cooperativa, un ser-
vei d’acompanyament i suport destinat a consolidar el 
projecte.»

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

Del punt 2

«2. Assegurar la col·laboració entre els poders públics 
i l’economia social i cooperativa, la qual cosa implica 
dotar de recursos suficients al sector prioritzant la po-
tenciació de l’economia social solidària en els plans de 
recuperació econòmica.»

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

Del punt 3

«3. Aprovar el nou Pla per al Dret a l’Habitatge que in-
clogui noves fórmules d’accés a l’habitatge accessible, 
com les tinences intermèdies.»

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

Del punt 4

«4. Posicionar l’economia social i cooperativa com a 
motor de desenvolupament local i perquè es convertei-

xi en productora de territori, en el sentit de tenir ca-
pacitat per construir sistemes locals a partir dels pro-
tagonistes d’activitats solidàries i sostenibles, la qual 
cosa implica, entre d’altres, potenciar les relacions a 
llarg termini amb les entitats de l’economia social i co-
operativa mitjançant convenis amb la Generalitat, els 
municipis i les comarques, i destinar un percentatge de 
les polítiques d’ocupabilitat a entitats no lucratives.»

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

Del punt 5

«5. Crear un fons públic d’inversions per a la innovació 
social de 50 milions d’euros en el termini de tres anys i 
promoure i oferir el suport necessari perquè en l’àmbit 
local, ja sigui a instàncies del municipi o d’una part de 
la població organitzada, es creïn fons socials de suport 
a la innovació social.»

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

Del punt 6

«6. Introduir accions de sensibilització i de formació 
en economia social i solidària a tots els nivells d’en-
senyament obligatori i també en l’àmbit universitari.»

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

Del punt 7

«7. Retirar de forma immediata la reforma de la llei 
18/2002, de cooperatives, promoguda pel Govern de la 
Generalitat, perquè suposa transmutar la cooperativa 
en un model híbrid de societat cooperativa-mercantil 
guiada bàsicament pels rendiments i per accentuar-ne 
la privatització, en detriment de potenciar un model efi-
cient d’empresa social, col·lectiva i democràtica.»

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

Del punt 8

«8. Impulsar la creació d’una institució financera de les 
cooperatives i l’economia social, amb recursos adients 
per promoure el desenvolupament empresarial i la pre-
sència del sector en els mercats. Una institució gestio-
nada de forma cooperativa i a la qual s’aportin els fons 
de reserva obligatòria les cooperatives que estiguin en 
processos de dissolució o de transformació en una altra 
forma jurídica.»
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9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 9

«9. Garantir, assegurar i controlar que el percentatge 
dels excedents anuals que es destina al Fons d’Educa-
ció i Promoció de Cooperatives s’apliqui, prioritària-
ment, a potenciar l’economia social i a lluitar contra 
l’exclusió social.» 

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

Del punt 10

«10. Potenciar el Consell superior de la cooperació com 
a ens dinamitzador del desenvolupament cooperatiu. 
En aquest sentit, el citat consell haurà de realitzar es-
tudis sobre els factors i eines de creixement de les co-
operatives a Catalunya, i sobre les formes de suport a 
les noves iniciatives; redactar un informa anual sobre 
el progrés del cooperativisme i els reptes a afrontar; i 
qualificar els procediments de mediació i arbitratge en 
l’àmbit cooperatiu.»

11 Esmena núm. 11

De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 11

«11. Mantenir els ajuts a la capitalització de les empre-
ses d’economia social perquè és un element de caràcter 
estratègic en el reforçament d’aquestes societats.»

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

Del punt 12

«12. Establir els mecanismes per facilitar la transmis-
sió i reapropiació de les empreses per part dels treba-
lladors sota el paraigua d’una cooperativa, de manera 
que se’ls atorgui el dret d’informació abans de qualse-
vol cessió i en cas que es quedin l’empresa, que, d’en-
trada, no hagin d’aportar més del 30% del valor atorgat 
a l’empresa liquidada.»

Palau del Parlament, 7 de maig de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la política industrial
Tram. 302-00160/10

Esmenes presentades
Reg. 66150, 66159, 66162, 66173 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 07.05.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 66150)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Romero Lla-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la políti-
ca industrial (tram. 302-00160/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

De modificació de tot el text del punt 3 i els seus apar-
tats, nou text

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a portar a terme en el termini de 4 mesos 
un gran pacte nacional per a la indústria basat en el 
l’acord Pacte Més Indústria signat fa uns mesos per 
agents socials i econòmics i les universitats. Aquest 
pacte haurà d’establir les actuacions amb el calendari 
i el pressupost corresponent amb l’objectiu d’aconse-
guir situar la indústria com un dels principals sectors 
econòmics del país.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 66159)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Oriol Amorós i March, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política industrial (tram. 302-00160/10).

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

Del punt 2

«2. El Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig 
a les propostes de desenvolupament econòmic basades 
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en comportaments especulatius, que no aporten bene-
ficis socials en forma de bens i serveis, que dificulten 
el procés cap a un canvi de model productiu més sos-
tenible i equitatiu, i insta el Govern de la Generalitat a 
no fomentar ni donar suport institucional a cap d’aques-
tes propostes a fomentar aquelles inversions que supo-
sin una millora del teixit productiu i un benefici social 
equitativament repartit.»

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

Modificació dels punts 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 i 3.5

«3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a presentar, en el termini tres mesos de sis 
mesos, una avaluació de les actuacions de suport a la 
indústria que es detallen en els punts següents.

3.1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a desplegar la seva estratègia industrial i 
les polítiques de reindustrialització del territori sobre 
la base dels continguts de l’Acord pel Diàleg Social 
Permanent, subscrit pel govern i els agents econòmics 
i socials el 03-04-2014, i tenint en compte les propos-
tes del Pacte + Indústria i els documents de foment de 
l’activitat industrial que han elaborat altres entitats i 
organismes de la societat catalana.

3.2. El aquest marc, s’insta el Govern a: 

a) Establir els mecanismes oportuns per a la detecció 
anticipada de situacions de risc empresarial per tal de 
dur a terme actuacions encaminades al manteniment 
de l’activitat productiva i l’ocupació.

b) Posar en marxa els mecanismes necessaris dins del 
Consell de Formació Professional per facilitar una ac-
tualització dinàmica i permanent del mapa d’accions 
formatives en relació a les noves oportunitats industri-
als al territori.

c) Afavorir el diàleg entre les administracions locals, 
d’una banda, i els Parcs Científics i Tecnològics i els 
centres Tecnio i Cerca, de l’altra, per tal de facilitar 
la implicació local en la difusió de la innovació al seu 
àmbit territorial.

d) Difondre la xarxa de clústers industrials de Catalu-
nya per tal d’afavorir que les empreses del conjunt de 
Catalunya els coneguin i puguin incorporar-s’hi.

e) Impulsar la creació de cooperatives i empreses d’eco-
nomia social i solidària com a eines també vàlides per 
als processos de reindustrialització, a través del pro-
grama AraCoop entre d’altres mecanismes

f) Vetllar per la participació dels treballadors i les tre-
balladores en els processos de reconversió industrial i 
de reindustrialització.

g) Aprofitar les possibilitats dels nous fons estructurals 
i socials de la Unió Europea per a consolidar i poten-

ciar projectes industrials que afavoreixin la implanta-
ció d’una economia verda.

h) Avaluar la situació dels polígons industrials en ma-
tèria de subministrament energètic, connectivitat amb 
banda ampla, accés amb transport públic, índexs 
d’ocupació, entre d’altres, amb l’objectiu d’optimitzar 
les seves potencialitats de captació d’inversió i suport 
al desenvolupament industrial.

i) Impulsar les línies de finançament de l’Institut Ca-
talà de Finances per a donar suport a les indústries 
catalanes.»

Palau del Parlament, 7 de maig de 2014

Marta Rovira i Vergés Oriol Amorós i March
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 66162)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna Vi-
vas, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política industrial (tram. 302-00160/10).

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

De l’apartat 1

«1. El Parlament de Catalunya manifesta la necessi-
tat d’assolir un compromís econòmic, social i institu-
cional en treballar per una reindustrialització de Ca-
talunya, que aposti per les indústries productives amb 
criteris econòmics, de sostenibilitat, de recerca del 
benefici social i de foment del reequilibri territorial 
i insta el Govern de la Generalitat a incloure aquests 
principis com a prioritats en els seus plans de desenvo-
lupament industrial.»

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

De l’apartat 2

«2. El Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig 
com és lògic a les propostes de desenvolupament eco-
nòmic basades en comportaments especulatius, que 
lògicament no aporten beneficis socials en forma de 
bens i serveis, distorsionant la competència de mercat 
i que dificulten el procés cap a un canvi de model pro-
ductiu més sostenible i equitatiu, i insta el Govern de 
la Generalitat a no fomentar ni donar suport institucio-
nal a cap d’aquestes propostes.»
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3 Esmena núm. 3
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De la fusió en un únic punt les lletres a i b, de l’apar-
tat 3.4

«a) Assegurar la viabilitat de les empreses de components 
ferroviaris, entre elles l’empresa Alstom, així com apli-
car mesures per la implantació d’indústries que treballin 
en components per la mobilitat sostenible, entre d’altres, 
desplegar les mesures recollides a l’estratègia d’impuls 
del vehicle elèctric a Catalunya, Ivecat 2010-2015.»

Palau del Parlament, 6 de maig de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Rafael Luna Vivas
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 66173)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la política industrial (tram. 302-
00160/10).

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

Del punt 2

«2. El Parlament de Catalunya manifesta que el des-
envolupament econòmic del país s’ha de basar en ac-
tivitats que aportin beneficis socials en forma de béns 
i serveis i que afavoreixin la transició cap a un model 
productiu més sostenible i equitatiu i insta el Govern 
de la Generalitat a fomentar i prioritzar aquests tipus 
de projectes.»

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

De tot el punt 3

«3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a: 

3.1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a desplegar la seva estratègia industrial i 
les polítiques de reindustrialització del territori sobre 
la base dels continguts de l’Acord pel Diàleg Social 
Permanent, subscrit pel govern i els agents econòmics 
i socials el 03-04-2014, i tenint en compte les propos-
tes del Pacte + Indústria i els documents de foment de 
l’activitat industrial que han elaborat altres entitats i 
organismes de la societat catalana.

3.2. El aquest marc, s’insta el Govern a: 

a) Establir els mecanismes oportuns per a la detecció 
anticipada de situacions de risc empresarial per tal de 
dur a terme actuacions encaminades al manteniment 
de l’activitat productiva i l’ocupació.

b) Posar en marxa els mecanismes necessaris dins del 
Consell de Formació Professional per facilitar una ac-
tualització dinàmica i permanent del mapa d’accions 
formatives en relació a les noves oportunitats indus-
trials al territori.

c) Afavorir el diàleg entre les administracions locals, 
d’una banda, i els Parcs Científics i Tecnològics i els 
centres Tecnio i Cerca, de l’altra, per tal de facilitar 
la implicació local en la difusió de la innovació al seu 
àmbit territorial.

d) Difondre la xarxa de clústers industrials de Catalu-
nya per tal d’afavorir que les empreses del conjunt de 
Catalunya els coneguin i puguin incorporar-s’hi.

e) Impulsar la creació de cooperatives mitjançant el 
programa Aracoop i les empreses d’economia social i 
cooperativa com a eina per als processos de reconver-
sió empresarial.

f) Vetllar per la participació dels treballadors i les tre-
balladores en els processos de reconversió industrial i 
de reindustrialització.

g) Aprofitar les possibilitats dels nous fons estructurals 
i socials de la Unió Europea per a consolidar i potenci-
ar projectes industrials que afavoreixin la implantació 
d’una economia verda.

h) Continuar impulsant les línies de finançament de 
què disposa l’Institut Català de Finances per a desple-
gar mecanismes de suport a les indústries catalanes.»

Palau del Parlament, 7 de maig de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Resolució sobre la situació de compatibilitat 
d’una diputada
Tram. 234-00022/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 32, 07.05.2014, DSPC-P 60

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 7 de maig 
de 2014, ha estudiat el dictamen de la Comissió de l’Es-
tatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 11.2 del Re-
glament, ha adoptat la següent

Resolució

D’acord amb la legislació aplicable i amb les noves 
dades manifestades per la diputada Marina Geli i Fà-
brega relatives a les activitats professionals, laborals 
o empresarials que exerceix i als càrrecs públics que 
ocupa, d’acord amb l’article 12.2 del Reglament, el Ple 
del Parlament estableix la situació de compatibilitat de 
la diputada Marina Geli i Fàbrega.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2014

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

Declaració del Parlament de Catalunya amb 
motiu del Dia Internacional contra l’Homofòbia
Tram. 401-00014/10

Lectura en el Ple
Sessió núm. 32, 08.05.2014, DSPC-P 61

La commemoració el 17 de maig del Dia Internacio-
nal contra l’Homofòbia convoca a tothom, arreu del 
món, a manifestar que encara avui cal perseverar en 
la consolidació de la dignitat, la llibertat i la plenitud 
dels drets fonamentals de les persones, especialment 
de les persones lesbianes, gais, transsexuals, bisexu-
als i intersexuals (LGTBI). I, enguany, que també es 
commemora l’Any Internacional de la Família, es po-
sa més en relleu la necessitat que tothom, també les 
persones LGTBI, s’ha de poder desenvolupar plena-
ment en els aspectes de l’esfera vital de la seva identi-
tat, com l’orientació sexual i la relació afectiva, social, 
laboral i també familiar.

La consolidació dels drets de les persones LGTBI as-
solits a Catalunya requereix continuar la tasca ciu-
tadana, cultural i política d’aprofundir en l’extensió 
del valor de la igualtat en la diversitat, més enllà de 
la tolerància, amb l’acceptació i el respecte de totes 
les persones sigui quina sigui llur orientació sexual. 
Per a això, cal remoure, com és obvi, actituds, actes o 
expressions que suposen o contenen odi i discrimina-
ció per raó d’orientació sexual o d’identitat de gènere, 
molts amb arrels profundes, que en darrer terme no 
són sinó manifestacions inacceptables en una Catalu-
nya oberta i democràtica.

Les persones LGTBI han estat, i estan, mancades en 
llur entorn d’uns referents que els permetin créixer 
com a persones de ple dret. Per això, cal fer visibles 
i aprovar els drets legals i els instruments normatius 
adequats, amb els quals es puguin sentir i es vegin re-
coneguts per a poder créixer i desenvolupar-se com 
tothom. Amb aquesta finalitat, hom apel·la a una bona 
col·laboració entre els poders públics, els agents soci-
als i la societat civil, una col·laboració que ha d’ajudar 
en aquesta tasca constant de fer quotidianes la diversi-
tat i la igualtat.

Aquesta jornada internacional anomenada contra l’ho-
mofòbia, en record de la data en què el 1990 l’Orga-
nització Mundial de la Salut va eliminar l’homose-
xualitat de la llista de trastorns sexuals, inclou també 
la lluita contra la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia 
i, en darrer terme, contra tota discriminació per raó 
d’orientació afectiva i sexual.

El Parlament de Catalunya s’adhereix a la commemo-
ració del Dia Internacional contra l’Homofòbia i ex-
pressa, una vegada més, la necessitat de continuar tre-
ballant contra totes les classes de discriminació i de 
reforçar les eines i els instruments legals que calen per 
a fer-hi front.

Així mateix, el Parlament de Catalunya fa una crida 
a tota la societat i a tots els poders públics de Catalu-
nya perquè es manifestin i treballin per l’eradicació de 
l’homofòbia i de tota discriminació per raó d’o rientació 
sexual o identitat de gènere, i perquè es pugui avançar 
en la consolidació d’una societat democràtica i plural 
que reconegui a tothom sense exclusions, en totes les 
seves expressions i condicions, com a persona.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2014
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4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió d’Economia, Fi
nances i Pressupost
Tram. 410-00002/10

Substitució de diputats
Reg. 65397 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 06.05.2014

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableix el Reglament 
del Parlament, comunica els següents canvis d’adscrip-
cions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

Alta
Jose Manuel Villegas Pérez

Baixa
Jordi Cañas Pérez

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2014

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

4.45.10. COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES 
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Composició de la Comissió de Peticions
Tram. 412-00002/10

Substitució de diputats
Reg. 65267 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 06.05.2014

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableix el Reglament 
del Parlament, comunica els següents canvis d’adscrip-
cions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió
Comissió de Peticions

Alta
Carmen de Rivera i Plà

Baixa
Carina Mejías Sánchez

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2014

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Composició de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit
jans Audiovisuals
Tram. 412-00006/10

Substitució de diputats
Reg. 65398 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 06.05.2014

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableix el Reglament 
del Parlament, comunica els següents canvis d’adscrip-
cions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Alta
Carlos Carrizosa Torres

Baixa
Jordi Cañas Pérez

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2014

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

4.45.13. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’ESTUDI

Composició de la Comissió d’Estudi de la 
Reforma Horària
Tram. 406-00005/10

Designació de la presidència
Reg. 65229 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 06.05.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
que els diputats Oriol Amorós i March, Agnès Rus-
siñol i Amat, Rosa Amorós i Capdevila han estat de-
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signats membres de la Comissió d’Estudi de la Refor-
ma Horària (NT 408-00019/10).

Així mateix, l’Il. Sra. Agnès Russiñol i Amat exercirà 
com a portaveu del Grup Parlamentari a la Comissió 
d’Estudi de la Reforma Horària; de la mateixa manera 
que es proposa a l’Il. Sr. Oriol Amorós i March com a 
president de la Comissió (NT 408-00018/10).

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2014

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Adscripció de diputats del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya; Grup Mixt; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans
Reg. 65224; 65228; 65229; 65266 / Coneixement: 

Mesa del Parlament, 06.05.2014

Reg. 65224

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
que els diputats José Antonio Coto Roquet, Fernando 
Sánchez Costa ha estat designats membre de la Co-
missió d’Estudi de la Reforma Horària.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Reg. 65228

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix el Reglament del Parla-
ment, comunica que el diputat David Fernàndez Ra-
mos i la diputada Isabel Vallet Sànchez, han estat 
designats membres de la Comissió d’Estudi de la Re-
forma Horària.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2014

Isabel Vallet Sànchez David Fernàndez i Ramos
Diputada del Grup Mixt Portaveu del Grup Mixt 

Reg. 65266

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix el Re-
glament del Parlament, comunica que les diputades 
Carmen de Rivera i Pla i Inés Arrimadas García han 

estat designades membres de la Comissió d’Estudi de 
la Reforma Horària.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2014

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 309/X, 
sobre el servei d’assistència jurídica gratuïta i 
el servei d’orientació jurídica penitenciària
Tram. 290-00265/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 65486 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 06.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 309/X, del Par-
lament de Catalunya, sobre el servei d’assistència jurí-
dica gratuïta i el servei d’orientació jurídica penitenci-
ària (núm. tram. 290-00265/10), pel que fa a l’apartat 
e) Requerir al Departament de Justícia que les audito-
ries anuals obligatòries externes que elabora el Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció siguin presentades pe-
riòdicament a la Comissió de Justícia i Drets Humans 
del Parlament de Catalunya, us trameto, en document 
adjunt, l’auditoria anual (2012) del Centre d’Iniciatives 
per a la Reinserció (Cire), per tal que sigui presentada 
a la Comissió de Justícia i Dret Humans.

Barcelona, 10 de desembre de 2013

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.



12 de maig de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 315

4.50.01. INFORMACIó 74

Control del compliment de la Resolució 466/X, 
sobre les peces d’uniformitat dels agents del 
Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 290-00418/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 65287 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 06.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 466/X, sobre les pe-
ces d’uniformitat dels agents del Cos de Mossos d’Es-
quadra (tram. 290-00418/10), us informo del següent:

La Direcció General de la Policia treballa dins de les 
disponibilitats pressupostàries per garantir la unifor-
mitat i els recursos materials que els Mossos d’Esqua-
dra necessiten per prestar el seu servei i desenvolupar 
les seves funcions.

La reposició de peces de vestuari de la uniformitat ge-
nèrica del cos de Mossos d’Esquadra s’està atenent 
mitjançant el sistema de reposició extraordinària. 
Aquest sistema de reposició preveu diferents motius 
per sol·licitar la peça i no està subjecta a terminis, és 
a dir, es pot realitzar la petició en qualsevol moment i 
per qualsevol motiu que justifiqui la reposició: materi-
al en mal estat, material perdut, canvi de talla, materi-
al sostret, per canvi de destí o altres motius.

D’altra banda, la Direcció General de la Policia ga-
ranteix el subministrament a les unitats especialitza-
des de la dotació dels equips de protecció individuals 
i uniformitat corresponents segons les necessitats po-
licials operatives.

Per tal d’incrementar la protecció dels agents de la Po-
licia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME), 
actualment s’està en fase prèvia a la tramitació de l’ex-
pedient de contractació per al subministrament de 
13.500 unitats d’armilles individuals de protecció in-
dividual. El Departament d’Interior dotarà d’armilles 
de protecció individual lleugeres als membres del cos 
de Mossos d’Esquadra que ho sol·licitin i assumirà ín-
tegrament el cost d’aquests elements de protecció. Úni-
cament en quedaran exclosos els assignats a serveis de 
suport, a unitats que desenvolupen les seves funcions 
sempre a l’interior d’edificis i a aquelles unitats espe-
cialitzades que compten amb elements de protecció es-
pecífics per a les funcions que exerceixen.

L’armilla subministrada cobrirà la protecció antibales, 
antiganivet i antipunxó i respondrà a uns requeriments 
de protecció d’alta exigència, assimilables als deter-
minats en processos similars per cossos policials del 
nostre entorn. Es preveu estar en disposició de distri-
buir la primera remesa de 3.500 armilles en el darrer 

trimestre de l’any 2014, la segona de 5.500 en el pri-
mer trimestre de l’any 2015 i la tercera de 4.500 en el 
primer trimestre de l’any 2016.

Per últim, dir que en el Consell de la Policia de 20 de 
desembre de 2013 l’administració va informar que té 
previst, en proper exercici pressupostari, lliurar guants 
antitall als agents de la PG-ME que es determini.

Barcelona, 29 d’abril de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 467/X, 
sobre l’allotjament dels mossos d’esquadra 
destinats a Aran
Tram. 290-00419/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 65288 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 06.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 467/X, sobre l’allot-
jament dels mossos d’esquadra destinats a Aran (tram. 
290-00419/10), us informo del següent:

La Direcció General de la Policia ha donat compli-
ment a aquesta resolució canalitzant la demanda de les 
persones afectades amb els procediments de provisió 
legalment establerts.

Barcelona, 29 d’abril de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 469/X, 
de condemna d’una agressió racista a l’esta
ció de tren de Mataró
Tram. 290-00421/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 65289 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 06.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 469/X, de condem-
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na d’una agressió racista a l’estació de tren de Mataró 
(tram. 290-00421/10), us informo del següent:

El Departament d’Interior condemna qualsevol atac 
que atempti contra la integritat de les persones i contra 
els drets fonamentals que recull la Constitució i, mit-
jançant la Direcció General de la Policia, continuarà 
garantint la seguretat pública perseguint les activitats 
delictives, identificant els autors i posant-los a disposi-
ció judicial, posant especial cura en els delictes contra 
les persones.

En relació als delictes d’odi i discriminació, la Direc-
ció General de la Policia, en coordinació i col·laboració 
amb altres organismes i institucions, continuarà treba-
llant contra aquesta forma delictiva i incorporarà les 
recomanacions que faci la Fiscalia de Catalunya en re-
lació a aquests delictes.

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra dis-
posa de mecanismes per lluitar contra la discrimina-
ció enfocats a la prevenció i a la interlocució amb els 
col·lectius més afectats; a l’adreça de correu electrònic 
mossos.delictes.odi@gencat.cat els ciutadans poden 
comunicar aquests tipus de fets i fer-los arribar al cos 
policial.

Totes les dependències policials de la Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d’Esquadra desplegades en el ter-
ritori estan informades preventivament per detectar 
situacions d’aquest tipus i trametre la informació als 
serveis centrals de l’organització, per tal de canalitzar 
i concentrar la tasca d’investigació.

Barcelona, 29 d’abril de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 470/X, 
sobre l’elaboració de criteris, d’acord amb els 
sindicats, per a exercir el dret de manifestació 
en jornades de vaga general
Tram. 290-00422/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 65286 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 06.05.2014

A la Mesa del Parlament

Ramon Espadaler i Parcerisas, conseller d’Interior de 
la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa 
l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’infor-
me de compliment de la Resolució 470/X (número de 
tramitació 290-00422/10, sobre l’elaboració de criteris, 

d’acord amb els sindicats, per a exercir el dret de mani-
festació en jornades de vaga general, el control de com-
pliment de la qual correspon a la Comissió d’Interior.

Barcelona, 28 d’abril de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Interior (reg. 
65286).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils (del 06.06.2014 al 30.06.2014) del termini que dis-
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió 
corresponent, el qual finirà el 01.07.2014, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 06.05.2014.

Control del compliment de la Resolució 471/X, 
de condemna de l’assassinat de Guillem Agu
lló per membres d’extrema dreta i de l’apolo
gia del terrorisme feta pel regidor de Plata
forma per Catalunya a l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet
Tram. 290-00423/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 65290 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 06.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 471/X, de condemna 
de l’assassinat de Guillem Agulló per membres d’ex-
trema dreta i de l’apologia del terrorisme feta pel re-
gidor de Plataforma per Catalunya a l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet (tram. 290-00423/10), us 
informo del següent:

El Departament d’Interior condemna qualsevol atac 
que atempti contra els drets i les llibertats de les perso-
nes i especialment els delictes motivats per odi, racis-
me, xenofòbia o qualsevol altra tipus de discriminació.

L’actuació de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra en aquests casos es realitzarà sempre en el 
marc d’actuació que l’ordenament jurídic atorga a les 
forces i cossos de seguretat, en coordinació amb el 
Servei de Delictes d’Odi i Discriminació de la Fiscalia 
Provincial de Barcelona.

mailto:mossos.delictes.odi@gencat.cat
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La Decisió marc 2008/913/JAI del Consell, relativa a 
la lluita contra determinades formes i manifestacions 
de racisme i xenofòbia mitjançant el Dret penal, obliga 
la Comissió Europea a elaborar un informe escrit en 
què s’avaluï el grau d’aplicació pels Estats membres 
de totes les disposicions d’aquesta legislació. L’Infor-
me de la Comissió, de data 27 de gener de 2014, sobre 
l’aplicació de la Decisió marc 2008/913/JAI del Con-
sell, inclou un apartat sobre les pràctiques suggerides 
per reforçar l’aplicació d’aquesta normativa i entre les 
seves conclusions preveu la realització de diàlegs amb 
els Estats membres amb la finalitat de garantir la total 
i correcta transposició de la norma.

Barcelona, 29 d’abril de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 472/X, 
sobre el Cos de Bombers
Tram. 290-00424/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 65291 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 06.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 472/X, sobre el Cos de 
Bombers (tram. 290-00424/10), us informo del següent:

Actualment s’està realitzant la revisió del Pla director 
de bombers. Aquesta revisió incorpora nous paràme-
tres d’anàlisi com el risc del territori i l’estacionalitat 
de la demanda de serveis, amb la finalitat d’optimitzar 
els recursos i millorar l’eficiència dels serveis del Cos 
de Bombers de la Generalitat, tot aconseguint una co-
bertura òptima de tot el territori català.

Quant a l’assistència sanitària que puguin prestar els 
bombers de l’escala bàsica, està garantida, ja que en el 
curs de formació que es realitza en accedir al cos es-
tà inclosa la formació sanitària establerta en el Decret 
225/1996, de 12 de juny, pel qual es regula la formació 
en atenció sanitària immediata, amb l’objectiu de ga-
rantir que els coneixements en primera atenció sanità-
ria siguin els adequats per poder actuar fins a l’arriba-
da dels professionals sanitaris o l’accés del pacient a 
un centre o servei assistencial. Se’ls imparteix el nivell 
corresponent a l’ATSI NII.

Pel que fa a les 38 mesures recomanades per la Co-
missió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta 
de Sant Joan, el 92 % ja estan implementades; sobre 

la resta de mesures s’està treballant per aconseguir la 
seva implementació en el termini més breu possible.

En relació amb l’elaboració de l’avantprojecte de llei 
de regulació dels serveis de prevenció, extinció d’in-
cendis i salvaments, està prevista per a principis de 
l’any 2015.

Finalment, informar que el Departament d’Interior no 
està penalitzant els bombers amb retallades superiors 
a les generals per a tot el personal de la Generalitat. 
De fet, durant el 2014 aquest col·lectiu percebrà una 
paga denominada 2n. tram de productivitat, correspo-
nent a l’any 2013, quan la resta de personal funcionari 
no té reconeguda la paga de productivitat.

Barcelona, 29 d’abril de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 474/X, 
sobre la guerra de Síria
Tram. 290-00426/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 65226 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 06.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Resolució 474/X, sobre la guerra de Síria (tram. 290-
00426/10), us trameto, en annex, còpia de l’escrit que 
la directora general de Cooperació al Desenvolupa-
ment de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió 
Europea, va trametre al director general per al Ma-
grib, Àfrica, Mediterrània i Pròxim Orient, del Minis-
teri d’Afers Exteriors i Cooperació el dia 25 d’abril.

Barcelona, 29 d’abril de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Resolució 601/X, 
sobre l’atenció a les demandes de la platafor
ma «Cap escola es tanca»
Tram. 290-00541/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 65489 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 06.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 601/X, sobre l’aten-
ció a les demandes de la plataforma «Cap escola es 
tanca» (tram. 290-00541/10), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Sant 
Pere de Vilamajor, tenint en compte les necessitats 
d’escolarització del municipi, van acordar la reducció 
d’un grup en el primer curs d’educació infantil de segon 
cicle a l’Escola Vilamagore (el curs 2011-2012 l’Escola 
va escolaritzar nou alumnes en el primer curs d’educa-
ció infantil de segon cicle). El curs 2014-2015 el centre 
oferirà llocs escolars a partir del tercer curs d’educació 
infantil de segon cicle.

En el procés d’admissió d’alumnat s’han rebut 111 sol-
licituds peel primer curs d’educació infantil de segon 
cicle, al municipi de Lliçà d’Amunt, com que l’oferta 
de llocs escolars és de 125 places, queden 14 vacants, 
en conseqüència, en els propers cursos escolars s’es-
tabilitzaran cinc línies de les sis existents al municipi.

El Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Lli-
çà d’Amunt van acordar suprimir de l’oferta de llocs 
escolars del municipi, el grup de primer curs d’edu-
cació infantil de segon cicle de L’Escola Sant Baldiri, 
atès que el centre tan sols ha rebut 7 sol·licituds. També 
s’ha creat una comissió per fer el seguiment de la fusió 
entre les escoles Països Catalans i Sant Baldiri.

A la ciutat de Terrassa, tenint en compte les necessi-
tats d’escolarització de la ciutat, s’ha tancat l’Escola 
Can Montllor i s’ha integrat a l’Escola Roser Capdevi-
la. El curs 2012-2013 l’Escola Can Motllor, tenia sols 
una línia d’educació infantil de segon cicle, amb un 
grup del tercer curs d’educació infantil de segon cicle 
desdoblat. D’altra banda, l’Escola Roser Capdevila el 
curs 2013-2014 tan sols va oferir llocs escolars fins al 
cinquè curs d’educació primària, en conseqüència s’ha 
cregut molt convenient la integració d’ambdós projec-
tes educatius.

En el procés d’admissió d’alumnat de la ciutat de Ter-
rassa tota la demanda de llocs escolar en el primer 
curs d’educació infantil de segon cicle ha estat atesa.

Al municipi de Tona, el Departament d’Enseyament 
d’acord amb l’Ajuntament del municipi, han acordat ofe-
rir quatre línies en el primer curs d’educació infantil de 

segon cicle, atès que les necessitats d’escolarització no 
justifiquen l’oferta de més llocs escolars. El curs 2014-
2015 l’Escola El Castell impartirà ensenyaments a par-
tir del tercer curs d’educació infantil de segon cicle.

Tenint en compte les dades del padró municipal i les 
projeccions demogràfiques, el municipi de la Selva del 
Camp estabilitzarà una demanda de 70 llocs escolars 
en el primer curs d’educació infantil de segon cicle, 
en conseqüència, no es justifica el manteniment d’una 
quarta línia. El curs 2014-2015 l’Escola Gil Cristià im-
partirà ensenyaments a partir del tercer curs d’educa-
ció infantil de segon cicle.

Barcelona, 30 d’abril de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 65/X, 
sobre polítiques de seguretat pública
Tram. 390-00065/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 66070 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 06.05.2014

A la Mesa del Parlament

Ramon Espadaler i Parcerisas, Conseller d’Interior de 
la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa 
l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’infor-
me de compliment de l’apartat e de la Moció 65/X del 
Parlament de Catalunya, amb número de tramitació 
390-00065/10, sobre polítiques de seguretat pública, 
el control de compliment de la qual correspon a la Co-
missió d’Interior.

Barcelona, 5 de maig de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Interior (reg. 
66070).
Pròrroga apartat e: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del 
Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de 4 dies 
hàbils (del 08.05.2014 al 13.05.2014) del termini que dis-
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posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió 
corresponent, el qual finirà el 14.05.2014, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 06.05.2014.

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Co
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali
mentació i Medi Natural amb el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta
ció i Medi Natural sobre l’estratègia per a 
promoure l’aprofitament energètic de la bi
omassa forestal i agrícola
Tram. 354-00253/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural, en la sessió núm. 11, tinguda el 
30.04.2014, DSPC-C 406.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
la Presidència sobre el procés d’autorització 
del lloguer de llicències de Canal Català al 
Grup El Punt Avui
Tram. 354-00284/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Núria Parlon Gil, del 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 64570).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 06.05.2014.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del director ge
neral de Medi Natural davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural perquè expliqui les polítiques 
de boscos, gestió forestal, parcs naturals i 
protecció del medi natural i la biodiversitat
Tram. 356-00586/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 11, tinguda 
el 30.04.2014, DSPC-C 406.

Sol·licitud de compareixença de la secretària 
general del Departament d’Agricultura, Ra
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè in
formi sobre l’ordre que prohibeix als agents 
rurals de denunciar irregularitats urbanísti
ques fora dels espais naturals protegits
Tram. 356-00600/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, en la sessió núm. 
11, tinguda el 30.04.2014, DSPC-C 406.

Sol·licitud de compareixença d’Ismael Blanco 
Fillola, investigador Ramón y Cajal de l’Institut 
de Govern i Polítiques Públiques i professor 
del Departament de Ciència Política i Dret Pú
blic de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
perquè expliqui les conclusions del projecte 
«Barris desafavorits davant la crisi: segrega
ció urbana, innovació social i capacitat cívica»
Tram. 356-00655/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
núm. 21, tinguda el 30.04.2014, DSPC-C 404.
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Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Infraestructures i Mobilitat davant la Comis
sió de Territori i Sostenibilitat perquè informi 
sobre el procés d’implantació de la TMobilitat
Tram. 356-00670/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
núm. 21, tinguda el 30.04.2014, DSPC-C 404.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de la Plataforma Trens Dignes de 
les Terres de l’Ebre davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre 
la situació ferroviària de les Terres de l’Ebre
Tram. 356-00675/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
núm. 21, tinguda el 30.04.2014, DSPC-C 404.

Sol·licitud de compareixença de Josep Ma
ria Mallarach davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat perquè informi sobre la Declara
ció a favor del patrimoni natural de Catalunya
Tram. 356-00679/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
núm. 21, tinguda el 30.04.2014, DSPC-C 404.

Sol·licitud de compareixença de Jaume Grau 
davant la Comissió de Territori i Sostenibili
tat perquè informi sobre la Declaració a fa
vor del patrimoni natural de Catalunya
Tram. 356-00680/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
núm. 21, tinguda el 30.04.2014, DSPC-C 404.

Sol·licitud de compareixença de Virgínia Do
mingo i Reig davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat perquè informi sobre la Declara
ció a favor del patrimoni natural de Catalunya
Tram. 356-00681/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
núm. 21, tinguda el 30.04.2014, DSPC-C 404.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de Boris Gehring, conse
ller delegat de la Divisió de Serveis de la In
dústria i responsable de l’Àrea de Seguretat 
Industrial del Grup TÜV Süd, amb relació al 
Projecte de llei que regula el règim jurídic 
aplicable a la seguretat industrial dels esta
bliments, les instal·lacions i els productes
Tram. 353-00365/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 23 de la Comissió d’Em-
presa i Ocupació, tinguda el 30.04.2014, DSPC-C 405.

Compareixença d’una representació de l’As
sociació de Distribuïdors de Gasoil de Ca
talunya amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la segu
retat industrial dels establiments, les instal
lacions i els productes
Tram. 353-00370/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 23 de la Comissió d’Em-
presa i Ocupació, tinguda el 30.04.2014, DSPC-C 405.
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Compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics In
dustrials de Catalunya amb relació al Projec
te de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes
Tram. 353-00373/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 23 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 30.04.2014, 
DSPC-C 405.

Compareixença d’una representació del Col
legi Oficial d’Enginyers Industrials de Ca
talunya amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la segu
retat industrial dels establiments, les instal
lacions i els productes
Tram. 353-00374/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 23 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 30.04.2014, 
DSPC-C 405.

Compareixença d’una representació de Fo
ment del Treball Nacional amb relació al 
Projecte de llei que regula el règim jurídic 
aplicable a la seguretat industrial dels esta
bliments, les instal·lacions i els productes
Tram. 353-00375/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 23 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 30.04.2014, 
DSPC-C 405.

Compareixença d’una representació de Pi
mec amb relació al Projecte de llei que regu
la el règim jurídic aplicable a la seguretat in
dustrial dels establiments, les instal·lacions i 
els productes
Tram. 353-00376/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 23 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 30.04.2014, 
DSPC-C 405.

Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació 
al Projecte de llei que regula el règim jurídic 
aplicable a la seguretat industrial dels esta
bliments, les instal·lacions i els productes
Tram. 353-00377/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 23 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 30.04.2014, 
DSPC-C 405.

Compareixença d’una representació de Co
missions Obreres de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei que regula el règim jurídic 
aplicable a la seguretat industrial dels esta
bliments, les instal·lacions i els productes
Tram. 353-00378/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 23 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 30.04.2014, 
DSPC-C 405.

Compareixença d’una representació de l’As
sociació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat indus
trial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 353-00379/10

Canvi de tramitació

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (tram. 343-
00034/10).
Acord: Comissió d’Empresa i Ocupació, 30.04.2014.

Compareixença d’una representació de la Fe
deració de Municipis de Catalunya amb rela
ció al Projecte de llei que regula el règim ju
rídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 353-00380/10

Canvi de tramitació

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (tram. 343-
00035/10).
Acord: Comissió d’Empresa i Ocupació, 30.04.2014.
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Compareixença de Carlos Padrós Reig, pro
fessor titular de dret administratiu de la Uni
versitat Autònoma de Barcelona i expert en 
seguretat industrial, amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a 
la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 353-00381/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 23 de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació, tinguda el 30.04.2014, DSPC-C 405.

Compareixença d’una representació de l’En
titat Avaluadora de Riscos EAR  Universi
tat Rovira i Virgili amb relació al Projecte de 
llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 353-00382/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 23 de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació, tinguda el 30.04.2014, DSPC-C 405.

Compareixença d’Antonio Muñoz Muñoz, ex
president d’ENAC i exsotsdirector general 
de Qualitat i Seguretat Industrial, del Ministe
ri d’Indústria, Energia i Turisme, amb relació 
al Projecte de llei que regula el règim jurídic 
aplicable a la seguretat industrial dels esta
bliments, les instal·lacions i els productes
Tram. 353-00384/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 23 de la Comissió d’Em-
presa i Ocupació, tinguda el 30.04.2014, DSPC-C 405.

Compareixença d’una representació del De
partament d’Enginyeria Química de l’Institut 
Químic de Sarrià amb relació al Projecte de 
llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 353-00385/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 23 de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació, tinguda el 30.04.2014, DSPC-C 405.

Compareixença d’Anna Terrón i Cusí, de 
l’Institut per a la Globalització, la Cultura i 
la Mobilitat de la Universitat de les Nacions 
Unides, amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00393/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 32 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 29.04.2014, DSPC-C 401.

Compareixença de Ferran Tarradellas, direc
tor de la Representació de la Comissió Euro
pea a Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00397/10

Canvi de tramitació

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (tram. 343-
00036/10).
Acord: Comissió d’Afers Institucionals, 29.04.2014.

Compareixença de Maria Àngels Prats Mo
ra, jurista especialitzada en acció exterior, 
amb relació al Projecte de llei de l’acció ex
terior de Catalunya
Tram. 353-00398/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 32 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 30.04.2014, 
DSPC-C 403.

Compareixença de Victòria Abellán Honrubia, 
catedràtica de relacions internacionals de la 
Universitat de Barcelona, amb relació al Pro
jecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00399/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 32 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 29.04.2014, DSPC-C 401.
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Compareixença de Caterina Garcia Segura, 
catedràtica de relacions internacionals de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Pro
jecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00401/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 32 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 30.04.2014, 
DSPC-C 403.

Compareixença d’Àlex Calvo, professor de 
dret internacional de la European University, 
amb relació al Projecte de llei de l’acció ex
terior de Catalunya
Tram. 353-00402/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 32 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 29.04.2014, DSPC-C 401.

Compareixença de Manuel Manonelles, pro
fessor de relacions internacionals de Blan
querna  Universitat Ramon Llull, amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00403/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 32 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 30.04.2014, 
DSPC-C 403.

Compareixença de Francesc Morata, cate
dràtic de ciència política de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació al Pro
jecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00404/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 32 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 30.04.2014, 
DSPC-C 403.

Compareixença de Santiago Castellà i Surri
bas, professor de dret de la Universitat Ro
vira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00406/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 32 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 30.04.2014, 
DSPC-C 403.

Compareixença de Blanca Vilà Costa, pro
fessora de dret de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00407/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 32 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 30.04.2014, DSPC-C 403.

Compareixença de Pere Vilanova, catedràtic 
de ciència política i de l’Administració de la 
Universitat de Barcelona, amb relació al Pro
jecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00408/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 32 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 29.04.2014, DSPC-C 401.

Compareixença d’Ana Mar Fernández Pasa
rín, professora de ciència política i de l’Ad
ministració de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de l’acció ex
terior de Catalunya
Tram. 353-00409/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 32 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 30.04.2014, 
DSPC-C 403.
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Compareixença d’una representació d’Am
nistia Internacional amb relació al Projecte 
de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00410/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 32 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 29.04.2014, DSPC-C 401.

Compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’ONG per al Desenvo
lupament amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00411/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 32 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 30.04.2014, 
DSPC-C 403.

Compareixença d’una representació d’Eco
logistes en Acció amb relació al Projecte de 
llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 353-00412/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 32 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 30.04.2014, 
DSPC-C 403.

Compareixença d’una representació de la 
Jove Cambra Internacional de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de l’acció ex
terior de Catalunya
Tram. 353-00413/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 32 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 30.04.2014, 
DSPC-C 403.

Compareixença d’una representació de la 
Plataforma Pro Seleccions Esportives Cata
lanes amb relació al Projecte de llei de l’ac
ció exterior de Catalunya
Tram. 353-00414/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 32 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 30.04.2014, 
DSPC-C 403.

Compareixença d’una representació de l’As
sociació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei de l’acció ex
terior de Catalunya
Tram. 353-00416/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 32 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 29.04.2014, DSPC-C 401.

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya
Tram. 353-00417/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 32 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 29.04.2014, DSPC-C 401.

Compareixença del director general d’Ener
gia, Mines i Seguretat Industrial davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació per a infor
mar sobre el règim jurídic aplicable a la se
guretat industrial i la necessitat d’adaptarlo 
a la normativa de la Unió Europea
Tram. 357-00584/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 23 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 30.04.2014, 
DSPC-C 405.
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Compareixença del secretari d’Empresa i 
Competitivitat davant la Comissió d’Empre
sa i Ocupació per a informar sobre el règim 
jurídic aplicable a la seguretat industrial i la 
necessitat d’adaptarlo a la normativa de la 
Unió Europea
Tram. 357-00585/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 23 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 30.04.2014, 
DSPC-C 405.

Compareixença d’Ismael Blanco Fillola, in
vestigador Ramón y Cajal de l’Institut de Go
vern i Polítiques Públiques i professor del De
partament de Ciència Política i Dret Públic de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, per a 
explicar les conclusions del projecte «Barris 
desafavorits davant la crisi: segregació urba
na, innovació social i capacitat cívica»
Tram. 357-00639/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió 
núm. 21, tinguda el 30.04.2014, DSPC-C 404.

Compareixença del secretari d’Infraestruc
tures i Mobilitat davant la Comissió de Ter
ritori i Sostenibilitat per a informar sobre el 
procés d’implantació de la TMobilitat
Tram. 357-00640/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió 
núm. 21, tinguda el 30.04.2014, DSPC-C 404.

Compareixença d’una representació de la 
Plataforma Trens Dignes de les Terres de 
l’Ebre davant la Comissió de Territori i Sos
tenibilitat per a informar sobre la situació 
ferroviària de les Terres de l’Ebre
Tram. 357-00641/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió 
núm. 21, tinguda el 30.04.2014, DSPC-C 404.

Compareixença de Josep Maria Mallarach 
davant la Comissió de Territori i Sostenibili
tat per a informar sobre la Declaració a favor 
del patrimoni natural de Catalunya
Tram. 357-00642/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió 
núm. 21, tinguda el 30.04.2014, DSPC-C 404.

Compareixença de Jaume Grau davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat per a in
formar sobre la Declaració a favor del patri
moni natural de Catalunya
Tram. 357-00643/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió 
núm. 21, tinguda el 30.04.2014, DSPC-C 404.

Compareixença de Virgínia Domingo i Reig 
davant la Comissió de Territori i Sostenibili
tat per a informar sobre la Declaració a favor 
del patrimoni natural de Catalunya
Tram. 357-00644/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió 
núm. 21, tinguda el 30.04.2014, DSPC-C 404.
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Sessió informativa de la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació amb el 
president de l’Institut Català Internacional 
per la Pau per a presentar l’informe de les 
activitats del 2013
Tram. 359-00014/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Rafael Grasa i Hernández, president de 
l’Institut Català Internacional per la Pau (reg. 65248).
Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 06.05.2014.

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACIONS 
DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DESPATX

Encàrrec del despatx de la consellera d’En
senyament al conseller de Cultura
Tram. 330-00054/10

Presentació
President de la Generalitat

Reg. 66110 / Coneixement: 07.05.2014

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de 
la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de 
la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència de la consellera d’Ensenyament, 
de l’1 al 6 de maig de 2014, ambdós inclosos, s’encar-
regarà del despatx del seu Departament el conseller de 
Cultura.

Cordialment,

Barcelona, 30 d’abril de 2014

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat

N. de la R.: El decret 62/2014, de 30 d’abril, d’encàrrec 
del despatx de la consellera d’Ensenyament al conseller 
de Cultura de l’1 al 6 de maig de 2014, ambdós inclo-
sos, és publicat al DOGC 6616, de 6 de maig de 2014.

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Informe de les activitats de l’Institut Català 
Internacional per la Pau corresponent al 2013
Tram. 334-00068/10

Presentació
Rafael Grasa i Hernández, president de 

l’Institut Català Internacional per la Pau

Reg. 65248 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 

Cooperació: Mesa del Parlament, 06.05.2014

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

Em complau posar-me en contacte novament amb vos-
tè, com a president de l’Institut Català Internacional 
per a la Pau (ICIP), per a sol·licitar formalment com-
pareixença al Parlament de Catalunya per presentar la 
memòria anual d’activitats 2013, tal i com estableix la 
Llei de creació de l’ICIP. Concretament, al seu arti-
cle 15, es diu que «La Junta de Govern ha d’elaborar 
un informe anual de les activitats de l’Institut Català 
Internacional per la Pau, que contingui les propostes 
i les observacions que consideri rellevants. Aquest in-
forme ha d’ésser publicat, lliurat al Govern i presentat 
al Parlament i al Consell Català de Foment de la Pau».

Seguint amb els protocols ja establerts, m’agradaria 
presentar davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació (CAEUEC) les activitats realit-
zades al 2013 i els projectes futurs.

Li prego, doncs, que faci a mans de la Mesa la meva 
demanda de poder presentar l’Informe de l’any 2013, 
en nom de la Junta de Govern.

Resto a disposició de la Mesa i a l’espera de les seves 
notícies.

Aprofito l’avinentesa per saludar-la ben cordialment,

Barcelona, 24 d’abril de 2014

Rafael Grasa i Hernández
President de l’Institut Català Internacional per la Pau

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pla estratègic de seguretat viària 20142016
Tram. 334-00069/10

Presentació
Govern de la Generalitat

Reg. 65281 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Estudi de la Seguretat viària: 

Mesa del Parlament, 06.05.2014

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’Interior, s’aprova el Pla de 
seguretat viària a Catalunya per als anys 2014-2016, 
que s’adjunta com a annex a aquest Acord, i s’acorda 
trametre’l al Parlament de Catalunya.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo-
na, el 29 d’abril de 2014.

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

Acord GOV/62/2014, de 29 d’abril, 
pel qual s’aprova el Pla de seguretat viària 
a Catalunya per als anys 2014-2016

La Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Ser-
vei Català de Trànsit, estableix a l’article 2.4.j com a 
funció del Servei Català de Trànsit impulsar l’elabora-
ció, cada tres anys, del Pla de seguretat viària i els pro-
grames inclosos en aquest Pla, els quals han de ser apro-
vats pel Govern i tramesos al Parlament de Catalunya.

Així mateix, i d’acord amb el que estableix l’article 
20.2 de la Llei esmentada, correspon a la Comissió 

Catalana de Trànsit i Seguretat Viària emetre informe 
sobre el Pla de seguretat viària.

El 14 de gener de 2014 el Govern va aprovar el Pla es-
tratègic de seguretat viària 2014-2020, que és el pri-
mer d’aquestes característiques que adopta el Govern 
des de l’assumpció de competències en matèria de 
trànsit i seguretat viària. Dintre d’aquest Pla s’emmar-
ca el Pla de seguretat viària a Catalunya 2014-2016.

Atès que, en data 19 de març de 2014, la Comissió Ca-
talana de Trànsit i Seguretat Viària ha emès informe 
favorable sobre el Pla de seguretat viària per als anys 
2014-2016, i atès que, d’acord amb la dita Llei 14/1997, 
de 24 de desembre, la seva aprovació correspon al Go-
vern; D’acord amb l’article 5.d del Decret 102/1998, 
de 15 d’abril, de desenvolupament de les competènci-
es de la Generalitat de Catalunya en matèria de tràn-
sit, circulació de vehicles i seguretat viària, correspon 
al conseller d’Interior elevar al Govern, per a la seva 
aprovació, el Pla de seguretat viària.

Per tot això, a proposta del conseller d’Interior, el Govern

Acorda:

1. Aprovar el Pla de seguretat viària per als anys 2014-
2016, que s’adjunta com a annex a aquest Acord.

2. Trametre el Pla de seguretat viària per als anys 2014-
2016 al Parlament de Catalunya, un cop aprovat pel 
Govern de la Generalitat.

3. Publicar aquest Acord en el Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya, tret del seu document annex, 
que es podrà consultar a través de la pàgina web del 
Servei Català de Trànsit del Departament d’Interior 
(http://www.gencat.cat/transit).

Barcelona, d’abril de 2014

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

http://www.gencat.cat/transit
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INTRODUCCIÓ 


D’acord amb els articles 54.3 d i 55 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, s’annexa a la Memòria d’activitats de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya, exercici 2013, el Compte de la Sindicatura, exercici 2013, elaborat per l’Inter-
ventor d’aquesta institució. 
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Vist i plau 
El síndic major 


Jaume Amat i Reyero 


 
 
 
MANEL RODRÍGUEZ TIÓ, secretari general de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,  
 
C E R T I F I C O: 
 
Primer, que a Barcelona, el dia 1 d’abril del 2014, reunit el Ple de la Sindicatura de 
Comptes, sota la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assis-
tència dels síndics Sr. Andreu Morillas Antolín, Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-Ignasi 
Puigdollers i Noblom, Sra. Maria Àngels Servat i Pàmies, Sra. Emma Balseiro Carreiras i 
Sr. Miquel Salazar Canalda, actuant-hi com a secretari el secretari general de la 
Sindicatura, Sr. Manel Rodríguez Tió, amb deliberació prèvia s’acorda aprovar la Memòria 
d’activitats de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, exercici 2013, el projecte de la 
qual va ser presentat pel secretari general, elaborat d’acord amb el que disposa l’article 57 
de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 
 
Segon, que en la mateixa reunió del Ple també s’acorda aprovar el Compte de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya de l’exercici 2013 que, d’acord amb els articles 
54.3.d i 55 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, va ser elaborat per l’interventor de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya, Sr. David Pol i Torrella, i que es presenta com a 
annex a la Memòria d’activitats de la Sindicatura, exercici 2013. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 7 d’abril de 2014 
 


 


Av. Litoral, 12-14, 08005 Barcelona – tel. +34 93 270 16 31 – fax +34 93 270 15 70 – sindicatura@sindicatura.org – www.sindicatura.cat 
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1. INTRODUCCIÓ 


La Memòria anual d’activitats i el Compte de la Sindicatura de Comptes es presenten al 
Parlament de Catalunya en compliment del que disposen l’article 57 de la Llei 18/2010, del 
7 de juny, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, i l’article 167 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, aprovat pel Ple del Parlament de Catalunya el 22 de desembre 
del 2005. 


Mitjançant aquesta Memòria, la Sindicatura facilita a la cambra legislativa informació sobre 
les activitats que ha portat a terme durant l’any 2013, posant un èmfasi especial –tal com 
disposa l’article 57 de la Llei 18/2010– en el grau de compliment del programa anual 
d’activitats de l’exercici anterior, i en la gestió feta en el darrer any. 


Aquest document dóna compte dels principals esdeveniments que han tingut lloc a la 
Sindicatura de Comptes durant l’any 2013, i també informa de l’activitat de la institució 
durant aquest mateix període, i incideix tant en l’activitat fiscalitzadora com en la derivada 
de les altres competències que la normativa li atorga. 


Pel que fa al grau de compliment del programa anual d’activitats, es contrasta la relació 
d’informes de fiscalització que consten en el Programa anual d’activitats de la Sindicatura 
de Comptes per a l’any 2013 amb la dels informes de fiscalització aprovats pel Ple de la 
institució durant el mateix any. 


En aquesta Memòria també s’esmenten les relacions que manté la Sindicatura de Comptes 
amb altres institucions, i diferents aspectes relatius a l’organització i el funcionament ordi
nari de l’òrgan fiscalitzador. 


Entrada de la seu de la Sindicatura de Comptes. 
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2.	 PRINCIPALS ESDEVENIMENTS RELATIUS A LA SINDICATURA DE 
COMPTES 


En aquest apartat s’expliquen el fets més rellevants que han tingut lloc a la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya durant l’any 2013 en relació amb la composició i les activitats dels 
òrgans de govern d’aquesta institució. 


2.1. COMPOSICIÓ DEL PLE DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA 


De l’1 de gener al 2 de setembre del 2013 el Ple de la Sindicatura de Comptes de Ca
talunya va tenir la composició següent: 


• Síndic major: 	 Jaume Amat i Reyero (en funcions) 
•	 Síndics: Andreu Morillas Antolín
 Emma Balseiro Carreiras 


Enric Genescà i Garrigosa (en funcions) 
Jordi Pons i Novell (en funcions) 
Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom 
Maria Àngels Servat i Pàmies 


El 17 de juliol del 2013, el Ple del Parlament va aprovar la designació de tres síndics de la 
Sindicatura de Comptes per a un període de sis anys: Jaume Amat i Reyero, Jordi Pons i 
Novell i Miquel Salazar Canalda. 


El tres síndics van prendre possessió del càrrec el 3 de setembre del 2013 en un acte al 
Parlament de Catalunya, presidit per la seva presidenta, Núria de Gispert i Català, que va 


La presidenta del Parlament amb els membres del Ple de la Sindicatura en l’acte de presa de possessió de 
tres síndics el 3 de setembre del 2013. D’esquerra a dreta: Jordi Pons, Miquel Salazar, Emma Balseiro, Núria 
de Gispert, Jaume Amat, Andreu Morillas, Joan-Ignasi Puigdollers i Maria Àngels Servat. 
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comptar amb l’assistència dels síndics Andreu Morillas Antolín, Emma Balseiro Carreiras, 
Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom i Maria Àngels Servat i Pàmies, així com de representants 
de la Mesa del Parlament i dels grups parlamentaris. 


Així, doncs, del 3 de setembre al 31 de desembre del 2013, el Ple de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya va tenir la composició següent:  


• Síndic major: 	 Jaume Amat i Reyero  
•	 Síndics: Andreu Morillas Antolín
 Emma Balseiro Carreiras 


Jordi Pons i Novell 
Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom 
Maria Àngels Servat i Pàmies 
Miquel Salazar Canalda 


2.2. COMIAT DEL PLE DE LA SINDICATURA DE COMPTES A UN MEMBRE DEL PLE 


El Ple de la Sindicatura de 
Comptes es va reunir en sessió 
extraordinària el dia 3 de se
tembre del 2013 per acomiadar 
el síndic Enric Genescà i Gar
rigosa, qui va acabar el seu 
mandat de síndic després de 
nou anys com a membre d’a
questa institució. El síndic ma
jor, Jaume Amat i Reyero, li va 
entregar una placa commemo
rativa en reconeixement de la 
seva trajectòria a la Sindicatura 
de Comptes. 


2.3. COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE GOVERN DE LA SINDICATURA DE COMPTES 


La Comissió de Govern de la Sindicatura de Comptes està constituïda pel síndic o síndica 
major, que n’és el president, i per dos síndics més escollits pel Ple d’entre els seus mem
bres. Durant l’any 2013 la Comissió de Govern va tenir la composició següent: 


• Síndic major: Jaume Amat i Reyero 
•	 Síndics: Andreu Morillas Antolín 


Emma Balseiro Carreiras 


El síndic sortint, Enric Genescà (a la dreta), rep una placa comme
morativa de mans del síndic major. 
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2.4.	 CIMERA PER A LA REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA 


La Sindicatura de Comptes de Catalunya va participar en la Cimera per a la Regeneració 
Democràtica convocada pel president de la Generalitat de Catalunya. El síndic major, Jaume 
Amat i Reyero, va prendre part en les dues reunions tingudes al Palau de la Generalitat els 
dies 6 i 22 de febrer, reunions a les quals també van assistir la presidenta del Parlament de 
Catalunya, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el fiscal superior de 
Catalunya, el síndic de greuges i el director de l’Oficina Antifrau de Catalunya. 


El síndic major va aportar un conjunt de mesures destinades a reforçar el retiment de comp
tes i la transparència de les institucions públiques, des de l’experiència de la Sindicatura de 
Comptes. Com a resultat de les dues cimeres amb les institucions de control de Catalunya, 
la Generalitat va elaborar un document amb un total de 51 mesures que recullen les apor
tacions dels diferents assistents, i que giren al voltant de la transparència i l’accés a la 
informació, la contractació pública, l’Administració de justícia, la transparència en la gestió 
dels partits polítics i la potenciació dels organismes de control. 


Reunió de la Cimera per a la Regeneració Democràtica del 6 de febrer. D’esquerra a dreta: Jordi Baiget, se
cretari del Govern; Jaume Amat, síndic major; Martín Rodríguez, fiscal superior de Catalunya; Núria de Gispert, 
presidenta del Parlament, Artur Mas, president de la Generalitat, Miguel Ángel Gimeno, president del Tribunal 
Superior de Justícia; Rafael Ribó, síndic de greuges, i Daniel de Alfonso, director de l’Oficina Antifrau. 


2.5.	 TRASPÀS DE FERRAN TERMES I ANGLÈS, EXSÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA 


DE COMPTES 


Ferran Termes i Anglès, economista i intendent mercantil, qui fou síndic major de la Sin
dicatura de Comptes dels anys 1991 al 2001, i membre del Ple de l’òrgan fiscalitzador des 
de la seva creació el 1984, va morir el dia 15 d’octubre a Barcelona als 88 anys d’edat. 
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L’exsíndic major, Ferran Termes i Anglès. 


Termes va participar en la creació i posada en 
marxa de la Sindicatura de Comptes com a òrgan 
de control extern de la Generalitat. Com a síndic 
major, va destacar per la defensa de les audi
tories operatives de tradició anglosaxona (perfor
mance audit) i va impulsar l’adhesió de la Sindi
catura de Comptes a l’Organització Europea de 
les Institucions Regionals de Control Extern del 
Sector Públic (EURORAI). 


El funeral va tenir lloc el 17 d’octubre al Tanatori 
de Les Corts, i va comptar amb l’assistència de 
membres del Ple, exsíndics i personal de la ins
titució. 


3.	 ACTIVITAT EN EXERCICI DE LES COMPETÈNCIES DE LA SINDICATURA 
DE COMPTES 


La Sindicatura de Comptes és una institució creada amb la finalitat principal de fiscalitzar el 
sector públic de Catalunya i, per tant, dedica la major part dels recursos de què disposa a 
aquesta tasca. No obstant això, la Sindicatura també du a terme altres activitats, com ara 
l’emissió de dictàmens a petició del Parlament de Catalunya o la designació d’instructors per 
als procediments judicials de reintegrament per descobert comptable, la instrucció dels 
quals ha estat delegada pel Tribunal de Comptes a la Sindicatura. 


A continuació es presenta l’activitat de la Sindicatura de Comptes de Catalunya pel que fa a 
l’àmbit de la fiscalització, a la tramitació d’escrits que informen de presumptes irregularitats, i 
a l’activitat dels òrgans col·legiats i de la Comissió Tècnica. 


3.1. ACTIVITAT FISCALITZADORA 


3.1.1. Introducció 


El vigent Estatut d’autonomia de Catalunya, en els articles 80 i 81, preveu l’existència de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya. La seva finalitat bàsica, segons el text estatutari, és 
la fiscalització externa dels comptes, de la gestió econòmica i del control d’eficiència de la 
Generalitat, dels ens locals, i de la resta del sector públic de Catalunya. 


Aquesta tasca es porta a terme mitjançant l’elaboració dels corresponents informes de fis
calització. 
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La Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, va atribuir també a la Sindi
catura la fiscalització de la comptabilitat dels processos electorals l’àmbit dels quals se 
circumscrigui a Catalunya; de la comptabilitat i l’activitat econòmica i financera dels partits 
polítics, les federacions i les agrupacions d’electors que participen en aquests processos, i 
de les associacions i les fundacions sotmeses al protectorat de la Generalitat i vinculades 
orgànicament a partits polítics amb representació al Parlament. 


3.1.2. Resum de l’activitat fiscalitzadora dels darrers anys 


El gràfic que es presenta a continuació mostra un resum de l’activitat fiscalitzadora portada 
a terme en el transcurs dels últims anys. 


Nombre d’informes aprovats per la Sindicatura 


Font: Sindicatura de Comptes de Catalunya. 


3.1.3. Programa anual d’activitats 


D’acord amb l’article 37 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, els 
informes de fiscalització que la Sindicatura preveu realitzar durant l’any, incloent-hi els in
formes encomanats pel Parlament l’elaboració dels quals no s’ha pogut completar en 
l’exercici anterior, s’han d’incloure en el Programa anual d’activitats de la Sindicatura de 
Comptes. Així mateix, el Reglament del Parlament de Catalunya, en l’article 161, especifica 
que aquest Programa s’ha de presentar cada any al Parlament abans de l’1 de desembre 
de l’exercici precedent. 


El Programa anual d’activitats corresponent a l’exercici 2013 fou aprovat pel Ple de la 
Sindicatura de Comptes en la sessió del 20 de novembre del 2012, i tramès al Parlament 
de Catalunya el 29 de novembre del 2012. 
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Els motius pels quals es programen els treballs de fiscalització són diversos: 


•	 La mateixa Llei de la Sindicatura de Comptes imposa a aquesta institució l’obligació de 
realitzar uns determinats informes, concretament l’informe anual sobre el Compte ge
neral de la Generalitat i el del Compte general de les corporacions locals. 


•	 De forma anàloga, altres normes amb rang de llei també preveuen que la Sindicatura 
realitzi determinades fiscalitzacions amb caràcter anual. 


•	 El Parlament de Catalunya pot encomanar un informe concret a la Sindicatura, d’acord 
amb el que preveuen l’article 168 del Reglament del Parlament i l’article 36.f de la Llei 
18/2010, de la Sindicatura de Comptes. 


•	 Igual que els òrgans de fiscalització dels països de l’entorn, la Sindicatura de Comptes 
té la capacitat d’actuar d’ofici, i decidir aquelles altres fiscalitzacions que considera que 
ha de dur a terme, mitjançant la seva inclusió en el Programa anual d’activitats. 


El contingut del Programa anual d’activitats de l’exercici 2013 va ser modificat mitjançant 
acords del Ple de la Sindicatura de Comptes dels dies 28 de febrer, 24 d’abril, 8 i 28 de 
maig, 9 de juliol i 10 i 26 de setembre del 2013. Aquestes modificacions també van ser 
notificades al Parlament. 


El detall de les fiscalitzacions previstes en la darrera versió del Programa anual d’activitats 
per a l’any 2013 figura a continuació. Seguint l’estructura del mateix Programa, els treballs 
estan dividits per departaments sectorials; les indicacions entre parèntesi indiquen l’origen 
del treball o el tipus de modificació o concreció que s’hi ha establert respecte a allò que 
preveia el Programa de l’any anterior: 


L: Llei 
LSC: Llei de la Sindicatura de Comptes 
PAA: Programa anual d’activitats 
RP: Resolució del Parlament 
*: Informes en què s’amplia el període de fiscalització respecte al Programa anual 


d’activitats del 2012

**: Informes en què hi ha canvi del període de fiscalització 

***: Canvi d’objecte 

****: Informes aprovats el mes de desembre del 2012 



Departament Sectorial A (responsable: síndica Emma Balseiro Carreiras) 


Treballs iniciats 


•	 Institut Català de Finances. Exercicis 2009 i 2010 (L) 
•	 Gestió d’Infraestructures, SAU. Exercici 2010 (L) 
•	 ICF Equipaments, SAU. Exercici 2010 (L) 
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•	 Control de lliurament dels fons públics de la Generalitat vinculats al retiment dels comp
tes dels ens locals. Exercicis 2009 i 2010 (PAA) (*) (****) 


•	 Consell Català de l’Esport. Exercici 2010 (PAA) 
•	 Agència Catalana de Cooperació i Desenvolupament. Exercici 2011 (PAA) (**) 
•	 Delegacions del Govern de la Generalitat a l’exterior d’Espanya. Exercici 2011 (PAA) (**) 


Treballs a iniciar 


•	 Reg Sistema Segarra-Garrigues, SAU. Exercicis 2010 i 2011 (L) 
•	 Gestió d’Infraestructures, SAU. Exercici 2011 (L) 
•	 Equipaments i Edificis de Catalunya, SA. Exercici 2011 (L) 
•	 Institut Català de Finances. Exercici 2011 (L) 
•	 Institut Català de Finances. Exercici 2012 (L) 
•	 Programa 121. Direcció General del Patrimoni. Objectius estratègics: generar ingressos 


i/o reduir l’endeutament de la Generalitat mitjançant la rendibilització d’actius immobilia
ris del patrimoni de la Generalitat. Exercicis 2011 i 2012 (PAA) 


•	 Centre d’Estudis d’Opinió. Exercici 2012 (PAA) 
•	 Programa 211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal. Exercici 2012 (PAA) 
•	 Programa 222. Trànsit i seguretat viària. Objectius estratègics: dedicar a la seguretat 


viària els recursos obtinguts de les sancions de trànsit i potenciar la recerca i el desen
volupament. Exercici 2012 (PAA) 


Departament Sectorial B (responsable: fins al 2.9.2013, síndic Enric Genescà i 
Garrigosa; a partir del 3.9.2013, síndic Miquel Salazar Canalda) 


Treballs iniciats 


•	 Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial. Exercicis 2009 i 2010 (L) 
•	 Infraestructures Ferroviàries de Catalunya. Exercicis 2009 i 2010 (L) 
•	 Agència Catalana de l’Aigua. Exercici 2010 (L) 
•	 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Exercicis 2010 i 2011 (L) 
•	 Servei d’Ocupació de Catalunya. Resolució del Parlament núm. 637/IX (RP) 


Treballs a iniciar 


•	 Aigües Ter Llobregat. Exercicis 2010 i 2011 (L) 
•	 Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació. Exercicis 2010, 2011 i 


2012 (L) 
•	 Consorci de l’Autoritat del Transport Metropolità. Exercicis 2010, 2011 i 2012 (L) 
•	 Institut Català del Sòl. Exercicis 2010 i 2011 (L) 
•	 Agència Catalana de l’Aigua. Exercicis 2011 i 2012 (L) 
•	 Infraestructures Ferroviàries de Catalunya. Exercicis 2011 i 2012 (L) 
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Departament Sectorial C (responsable: síndic Andreu Morillas Antolín) 


Treballs iniciats 


•	 Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell. Exercicis 2008-2011 (L) 
•	 Consorci Sanitari de Terrassa. Exercicis 2009-2010 (L) 
•	 Institut Català d’Oncologia. Exercicis 2009-2010 (L) 
•	 Consorci Sanitari Integral. Exercicis 2009-2011 (L) 
•	 Sistema d’Emergències Mèdiques, SA. Exercicis 2010-2011 (L) 
•	 Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Resolució del Parlament núm. 636/IX (RP) 
•	 Fundació Privada de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Exercici 


2009 (PAA) (****) 
•	 Agència Catalana de la Joventut. Exercici 2010 (PAA) 
•	 Programa 314. Atenció a la immigració. Departament de Benestar Social i Família. Exer


cici 2011 (PAA) 


Treballs a iniciar 


•	 Fundació Privada de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Exercicis 
2010, 2011 i 2012 (L) 


•	 Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Resolució del Parlament 
núm. 234/X (RP) 


•	 Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. Exercicis 2010, 2011 i 2012. Resolució del Par
lament núm. 21/X (RP i L) 


•	 Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. Exercici 2011 (L) 
•	 Institut Català d’Oncologia. Exercici 2011 (L) 
•	 Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries. Exercicis 2010-2011 (PAA) 
•	 Programa 315. Atenció a la gent gran amb dependència. Departament de Benestar 


Social i Família. Exercici 2012 (PAA)  


Departament Sectorial D (responsable: síndic Jordi Pons i Novell) 


Treballs iniciats 


•	 Universitat de Barcelona. Exercicis 2008, 2009 i 2010 (L) 
•	 Universitat Politècnica de Catalunya. Exercicis 2008, 2009 i 2010 (L) 
•	 Consorci d’Educació de Barcelona. Exercicis 2010 i 2011 (L) 
•	 Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercicis 2010 i 2011 (PAA) 
•	 Teatre Nacional de Catalunya, SA. Compte de pèrdues i guanys. Exercicis 2010 i 2011 


(PAA) 
•	 Biblioteca de Catalunya. Exercici 2011 (PAA) 
•	 Fundació Universitat Autònoma de Barcelona. Exercici 2011 (PAA) 
•	 Universitat Pompeu Fabra. Despeses de personal. Exercici 2011 (PAA) 
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Treballs a iniciar 


•	 Universitat Autònoma de Barcelona. Exercicis 2010, 2011 i 2012 (L) 
•	 Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Exercicis 2010, 2011 i 2012 (L) (*) 
•	 Televisió de Catalunya, SA. Exercicis 2010, 2011 i 2012 (L) (*) 
•	 Consorci d’Educació de Barcelona. Exercici 2012 (L) 
•	 Grup Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Exercicis 2010, 2011 i 2012 (PAA) 
•	 Centres de recerca de Catalunya. Comptes anuals. Exercici 2011 (PAA) 
•	 Departament d’Ensenyament. Gestió econòmica dels centres docents públics. Exercici 


2011 (PAA) 
•	 Consorci del Palau de la Música Catalana. Exercicis 2010, 2011 i 2012 (PAA) 
•	 Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. Exercici 2012 (PAA) 
•	 Universitat de Girona. Despeses de personal. Exercici 2012 (PAA) 
•	 Instruccions de contractació d’entitats de la Universitat Politècnica de Catalunya. 


Exercici 2013 (PAA) 


Departament Sectorial E (responsable: síndic Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom) 


Treballs iniciats 


•	 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2011 (LSC) 
•	 Consorci Fòrum de les Cultures Barcelona 2004. Resolució del Parlament núm. 9/IX (RP) 
•	 Societat Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, SA. Resolució del Parlament 


núm. 9/IX (RP) 
•	 Ajuntament de Badalona. Romanent de tresoreria. Exercici 2009 (PAA) 
•	 Societat Municipal de Promoció Urbanística a Vallirana, SA. Comptes anuals. Exercici 


2010 (PAA) 
•	 Viladecans Qualitat, SL. Comptes anuals. Exercici 2010 (PAA) 
•	 Viladecans Renovació Urbana, SL. Comptes anuals. Exercici 2010 (PAA) 
•	 Aigües de Blanes, SA. Comptes anuals. Exercici 2011 (PAA) 
•	 Barcelona de Serveis Municipals, SA. Comptes anuals consolidats. Exercici 2011 (PAA) 
•	 Empresa d’Aigües i Serveis de Cervera i la Segarra, SL. Comptes anuals. Exercici 2011 


(PAA) 
•	 Valls Infraestructures, Aparcaments i Serveis, SA. Comptes anuals. Exercici 2011 (PAA) 
•	 Control intern en municipis d’entre 20.000 i 100.000 habitants (PAA) 
•	 Saldos deutors de dubtós cobrament en municipis de més de 100.000 habitants (PAA) 


Treballs a iniciar 


•	 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2012 (LSC) 
•	 Anàlisi dels comptes generals de les corporacions locals. Exercicis 2010 i 2011 (PAA) 
•	 Memòria dels comptes generals dels municipis. Exercici 2012 (PAA) 
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•	 Control intern en municipis de més de 100.000 habitants (PAA) 
•	 Saldos deutors de dubtós cobrament en municipis d’entre 20.000 i 100.000 habitants 


(PAA) 
•	 Ajuntament de Creixell. Resolució del Parlament núm. 65/X (RP) 


Departament Sectorial F (responsable: síndica Maria Àngels Servat i Pàmies) 


Treballs iniciats 


•	 Grup Consell Comarcal del Barcelonès. Resolució del Parlament núm. 281/IX (RP) 
•	 Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Exercici 2008 (PAA) (****) 
•	 Consell Comarcal del Baix Llobregat. Romanent de tresoreria. Exercici 2009 (PAA) (****) 
•	 Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de les Comarques de la Ribera d’Ebre, 


el Priorat i la Terra Alta. Exercici 2009 (PAA) 
•	 Institut del Teatre, organisme autònom de la Diputació de Barcelona. Exercici 2010 (PAA) 
•	 Organisme Autònom de Desenvolupament Local de la Diputació de Tarragona. Exercici 


2009 (PAA) 


Treballs a iniciar 


•	 Diputacions de Catalunya. Despeses de persona. Exercici 2011 (PAA) (***) 
•	 Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA. Exercici 2012 (PAA) (**) 
•	 Consell Comarcal del Vallès Occidental i ens dependents. Exercici 2012 (PAA) 
•	 Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. Exercici 2012 (PAA) 
•	 Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals. Exercici 2012 (PAA) 
•	 Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana. Exercici 2012 (PAA) 


Departament Sectorial G (responsable: síndic major, Jaume Amat i Reyero) 


Treballs iniciats 


•	 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2010 (LSC) 
•	 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2011 (LSC) 
•	 Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la 


Generalitat. Anàlisi dels seus comptes. Exercici 2010 (PAA) 
•	 Subvencions nominatives previstes en els articles 48 i 78 del pressupost de despeses 


de la Generalitat de Catalunya. Exercicis 2010 i 2011 (PAA) 


Treballs a iniciar 


•	 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2012 (LSC) 
•	 Anàlisi de l’evolució de l’endeutament de la Generalitat de Catalunya. Exercicis 2010


2012 (PAA) 
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•	 Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la 
Generalitat. Anàlisi dels seus comptes. Exercici 2011 (PAA) 


•	 Consell de Garanties Estatutàries. Exercici 2012 (PAA) 


•	 Eleccions al Parlament de Catalunya de l’any 2012 (PAA) 
•	 Fiscalització de l’aplicació i execució de les mesures de contenció de la despesa 


pública. Exercici 2012 (PAA) 
•	 Fiscalització dels partits polítics amb representació parlamentària. Despeses corrents. 


Exercici 2012 (PAA) (**) 


•	 Retiment de comptes dels partits polítics, associacions i fundacions vinculades. Exercici 
2012 (PAA) 


3.1.4. Informes aprovats pel Ple de la Sindicatura de Comptes l’any 2013 


En aquest apartat de la Memòria es mostra el grau de compliment del Programa anual 
d’activitats de la Sindicatura de Comptes, segons el que disposen l’article 167 del Regla
ment del Parlament de Catalunya i l’article 57 de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de 
Comptes. 


Durant l’any 2013, el Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya va aprovar un total de 
37 informes de fiscalització del Programa anual d’activitats, que s’enumeren a continuació: 


•	 Informe 1/2013: Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2010 
Aprovat pel Ple de la Sindicatura el 30 de gener del 2013 
Tramès al Parlament el 19 de març del 2013 


•	 Informe 2/2013: Institut Català de Finances. Exercicis 2009 i 2010 
Aprovat pel Ple de la Sindicatura el 12 de febrer del 2013 
Tramès al Parlament el 27 de març del 2013 


•	 Informe 3/2013: Consorci d’Educació de Barcelona. Exercicis 2010 i 2011 
Aprovat pel Ple de la Sindicatura el 28 de febrer del 2013 
Tramès al Parlament el 9 d’abril del 2013 


•	 Informe 4/2013: Agència Catalana de la Joventut. Exercici 2010 
Aprovat pel Ple de la Sindicatura el 12 de març del 2013 
Tramès al Parlament el 18 d’abril del 2013 


•	 Informe 5/2013: Teatre Nacional de Catalunya, SA. Compte de pèrdues i guanys. Exerci
cis 2010 i 2011 
Aprovat pel Ple de la Sindicatura el 12 de març del 2013 
Tramès al Parlament el 23 d’abril del 2013 
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•	 Informe 6/2013: Infraestructures Ferroviàries de Catalunya 
(IFERCAT). Exercicis 2009 i 2010 
Aprovat pel Ple de la Sindicatura el 26 de març del 2013 
Tramès al Parlament el 8 de maig del 2013 


•	 Informe 7/2013: Universitat Politècnica de Catalunya. Exercicis 
2008, 2009 i 2010 
Aprovat pel Ple de la Sindicatura el 9 d’abril del 2013  
Tramès al Parlament el 22 de maig del 2013 


•	 Informe 8/2013: ICF Equipaments, SAU. Exercici 2010 
Aprovat pel Ple de la Sindicatura el 24 d’abril del 2013  
Tramès al Parlament el 5 de juny del 2013 


•	 Informe 9/2013: Universitat de Barcelona. Exercicis 2008, 2009 
i 2010 
Aprovat pel Ple de la Sindicatura el 8 de maig del 2013 
Tramès al Parlament el 19 de juny del 2013 


•	 Informe 10/2013: Compte general de les corporacions locals. 
Exercici 2011 
Aprovat pel Ple de la Sindicatura el 8 de maig del 2013 
Tramès al Parlament el 19 de juny del 2013 


•	 Informe 11/2013: Control intern en municipis d’entre 20.000 i 
100.000 habitants 

Aprovat pel Ple de la Sindicatura el 28 de maig del 2013 

Tramès al Parlament el 9 de juliol del 2013



•	 Informe 12/2013: Universitat Pompeu Fabra. Despeses de per
sonal. Exercici 2011 
Aprovat pel Ple de la Sindicatura l’11 de juny del 2013  
Tramès al Parlament el 18 de juliol del 2013 


•	 Informe 13/2013: Centres de recerca de Catalunya. Comptes 
anuals. Exercici 2011 
Aprovat pel Ple de la Sindicatura el 9 de juliol del 2013  
Tramès al Parlament el 14 d’agost del 2013 


•	 Informe 14/2013: Viladecans Qualitat, SL. Comptes anuals. Exer
cici 2010 
Aprovat pel Ple de la Sindicatura el 9 de juliol del 2013  
Tramès al Parlament el 21 d’agost del 2013 


Alguns informes del 2013. 
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•	 Informe 15/2013: Viladecans Renovació Urbana, SL. Comptes anuals. Exercici 2010 
Aprovat pel Ple de la Sindicatura el 9 de juliol del 2013  
Tramès al Parlament el 21 d’agost del 2013 


•	 Informe 16/2013: Ajuntament de Badalona. Romanent de tresoreria. Exercici 2009 
Aprovat pel Ple de la Sindicatura el 9 de juliol del 2013  
Tramès al Parlament el 21 d’agost del 2013 


•	 Informe 17/2013: Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercicis 2010 i 
2011 
Aprovat pel Ple de la Sindicatura el 23 de juliol del 2013 
Tramès al Parlament el 4 de setembre del 2013 


•	 Informe 18/2013: Organisme Autònom de Desenvolupament Local de la Diputació de 
Tarragona. Exercici 2009 
Aprovat pel Ple de la Sindicatura el 24 de juliol del 2013 
Tramès al Parlament el 5 de setembre del 2013 


•	 Informe 19/2013: Instruccions de contractació d’entitats de la Universitat Politècnica de 
Catalunya. Exercici 2013 
Aprovat pel Ple de la Sindicatura el 24 de juliol del 2013 
Tramès al Parlament el 5 de setembre del 2013 


•	 Informe 20/2013: Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell. Exercicis 2008-2011 
Aprovat pel Ple de la Sindicatura el 24 de juliol del 2013 
Tramès al Parlament el 25 de setembre del 2013 


•	 Informe 21/2013: Consell Català de l’Esport. Exercici 2010 
Aprovat pel Ple de la Sindicatura el 24 de juliol del 2013 
Tramès al Parlament el 25 de setembre del 2013 


•	 Informe 22/2013: Fundació Universitat Autònoma de Barcelona. Exercici 2011 
Aprovat pel Ple de la Sindicatura el 24 de juliol del 2013 
Tramès al Parlament el 5 de setembre del 2013 


•	 Informe 23/2013: Consorci Sanitari de Terrassa. Exercicis 2009 i 2010 
Aprovat pel Ple de la Sindicatura el 10 de setembre del 2013  
Tramès al Parlament el 17 d’octubre del 2013 


•	 Informe 24/2013: Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2011. 
Aprovat pel Ple de la Sindicatura el 24 d’octubre del 2013 
Tramès al Parlament el 9 de desembre del 2013 
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•	 Informe 25/2013: Biblioteca de Catalunya. Exercici 2011

Aprovat pel Ple de la Sindicatura el 5 de novembre del 2013 

Tramès al Parlament el 13 de desembre del 2013 



•	 Informe 26/2013: Consorci per a la Gestió dels Residus Muni

cipals de les Comarques de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la

Terra Alta. Exercici 2009 

Aprovat pel Ple de la Sindicatura el 5 de novembre del 2013 

Tramès al Parlament el 18 de desembre del 2013 



•	 Informe 27/2013: Centre d’Innovació i Desenvolupament Em

presarial (CIDEM). Exercicis 2009 i 2010 

Aprovat pel Ple de la Sindicatura el 5 de novembre del 2013 

Tramès al Parlament el 18 de desembre del 2013 



•	 Informe 28/2013: Programa 314. Atenció a la immigració.

Departament de Benestar Social i Família. Exercici 2011

Aprovat pel Ple de la Sindicatura el 15 de novembre del 2013  

Tramès al Parlament el 30 de desembre del 2013 



•	 Informe 29/2013: Empreses públiques, consorcis, fundacions i 

entitats autònomes no administratives de la Generalitat de

Catalunya. Anàlisi dels comptes de l’exercici 2010 

Aprovat pel Ple de la Sindicatura el 15 de novembre del 2013  

Tramès al Parlament el 30 de desembre del 2013 



•	 Informe 30/2013: Eleccions al Parlament de Catalunya de l’any 

2012 

Aprovat pel Ple de la Sindicatura el 27 de novembre del 2013  

Tramès al Parlament el 9 de gener del 2014



•	 Informe 31/2013: Consell de Garanties Estatutàries. Exercici 

2012 

Aprovat pel Ple de la Sindicatura el 27 de novembre del 2013  

Tramès al Parlament el 9 de gener del 2014



•	 Informe 32/2013: Retiment de comptes dels partits polítics i de

les associacions i fundacions vinculades. Exercici 2012

Aprovat pel Ple de la Sindicatura el 27 de novembre del 2013  

Tramès al Parlament el 9 de gener del 2014



•	 Informe 33/2013: Institut del Teatre. Exercici 2010 

Aprovat pel Ple de la Sindicatura el 27 de novembre del 2013  

Tramès al Parlament el 9 de gener del 2014
 Alguns informes del 2013. 
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•	 Informe 34/2013: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Exercici 2011 
Aprovat pel Ple de la Sindicatura el 10 de desembre del 2013  
Tramès al Parlament el 22 de gener del 2014 


•	 Informe 35/2013: Centre d’Estudis d’Opinió. Exercici 2012 
Aprovat pel Ple de la Sindicatura el 23 de desembre del 2013  
Tramès al Parlament el 4 de febrer del 2014 


•	 Informe 36/2013: Societat Municipal de Promoció Urbanística a Vallirana, SA. Comptes 
anuals. Exercici 2010 
Aprovat pel Ple de la Sindicatura el 23 de desembre del 2013  
Tramès al Parlament el 4 de febrer del 2014 


•	 Informe 37/2013: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Exercicis 2010 i 2011 
Aprovat pel Ple de la Sindicatura el 23 de desembre del 2013  
Tramès al Parlament el 4 de febrer del 2014 


El quadre següent inclou la classificació dels informes aprovats durant l’any 2013 d’acord 
amb la tipologia dels treballs: 


Informes de fiscalització aprovats pel Ple de la Sindicatura durant el 2013 per tipus 


Tipus d’informe Nombre 


Regularitat 


Revisió limitada d’àrees específiques 


Partits polítics i eleccions 


Gestió 


Retiment o agregació de comptes 


Compte general de la Generalitat de Catalunya 


Compte general de les corporacions locals 


21 


7 


2 


1 


3 


2 


1 


Total informes 37 


La fiscalització de regularitat inclou tant la fiscalització financera com la d’acompliment de 
la legalitat. 


Tots aquests treballs inclouen també els aspectes de gestió que s’han posat de manifest 
durant la realització del treball. 


3.1.5. Publicitat dels informes 


Un cop editats, tots els informes aprovats pel Ple de la Sindicatura de Comptes són tra
mesos al Parlament de Catalunya així com als membres o òrgans competents en la gestió i 
direcció de l’ens fiscalitzat i al departament de la Generalitat competent en matèria de fi
nances, d’acord amb el que disposa la Llei 18/210, de la Sindicatura de Comptes. 
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Una vegada el Parlament els ha admès a tràmit, els informes són publicats en la seu elec
trònica de la Sindicatura de Comptes. Al final de l’exercici 2013 s’hi poden consultar 638 
informes emesos per la Sindicatura. 


3.2. ACTIVITAT DELS ÒRGANS COL·LEGIATS 


3.2.1. Ple 


El Ple de la Sindicatura, format per set síndics, és l’òrgan col·legiat de la institució en
carregat principalment d’exercir la funció fiscalitzadora mitjançant l’anàlisi i l’aprovació de 
tots els informes de fiscalització, a més de la resta de funcions que li encomana la Llei 
18/2010, de la Sindicatura de Comptes. Durant l’any 2013 el Ple de la Sindicatura de 
Comptes s’ha reunit en vint-i-sis ocasions (vint-i-dues sessions d’ordinàries i quatre ses
sions extraordinàries). 


3.2.2. Comissió de Govern 


La Comissió de Govern té competències relatives al règim interior, al règim pressupostari 
i a la distribució de tasques internes, entre altres que li atribueix la Llei 18/2010. La com
ponen el síndic o síndica major i dos membres designats pel Ple. L’any 2013 la Comissió 
de Govern s’ha reunit sis vegades. 


3.3. ACTIVITAT DE LES COMISSIONS 


3.3.1. Comissió Tècnica 


El Ple de la Sindicatura de Comptes, mitjançant un acord pres el 6 de juny del 2007, va 
crear la Comissió Tècnica. Aquesta Comissió és presidida pel síndic o síndica major i in
tegrada pels supervisors dels diferents departaments sectorials, pel director o directora de 
l’Assessoria Jurídica i pel director o directora del Gabinet Tècnic. Aquesta Comissió té com 
a objectiu portar al Ple propostes relatives a la qualitat tècnica dels informes de la Sin
dicatura de Comptes així com mantenir actualitzat el Manual de fiscalització de la institució. 


3.3.2. Comissió de Formació 


La Comissió de Formació és un òrgan paritari format per representants de la Sindicatura i 
del seu personal amb la finalitat de gestionar la formació del personal de la Sindicatura de 
Comptes. 
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3.3.3.	 Comissió paritària de l’Acord regulador de les condicions de treball del 
personal 


Durant l’exercici 2013, la Comissió paritària de l’Acord regulador de les condicions de 
treball del personal funcionari de la Sindicatura de Comptes, format per representants dels 
òrgans de govern i del personal, ha dut a terme les activitats inherents a les competències i 
funcions que li són atribuïdes per la normativa vigent pel que fa a l’establiment de les 
condicions de treball del personal i a totes les qüestions que afecten les relacions del 
Consell de Personal amb el Ple de la Sindicatura de Comptes. 


4. RELACIONS DE LA SINDICATURA AMB ALTRES INSTITUCIONS 


Per a l’adequat exercici de la seva activitat, la Sindicatura de Comptes manté relacions 
amb el Parlament de Catalunya, del qual depèn orgànicament, així com amb els òrgans 
autonòmics de control extern i amb el Tribunal de Comptes. 


4.1. RELACIONS AMB EL PARLAMENT DE CATALUNYA 


La Sindicatura tramet els informes de fiscalització que elabora al Parlament de Catalunya, 
que d’acord amb la llei n’és el destinatari principal. Això és així en tant que la Sindicatura 
de Comptes, com a òrgan tècnic vinculat a la cambra catalana, depèn orgànicament d’a
questa institució i, tot i la necessària independència en l’exercici de la seva tasca fisca
litzadora, ha de donar compte a la cambra legislativa catalana de la seva gestió. 


4.1.1.	 Sessions de la Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament  


Les relacions ordinàries entre el Parlament i la Sindicatura s’articulen per mitjà de la co
missió parlamentària de la Sindicatura de Comptes, davant la qual són convocats a com
parèixer els síndics per presentar els informes que elabora la Sindicatura. D’acord amb el 
que estableix el reglament del Parlament, la Comissió de la Sindicatura tramita els informes 
de fiscalització del sector públic de la Generalitat i també l’informe sobre el Compte gene
ral de les corporacions locals. Pel que fa als informes de fiscalització del sector públic local 
i de les universitats públiques, només es debaten en comissió si els grups parlamentaris 
així ho demanen. 


La Mesa de la nova Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament de Catalunya 
està constituïda pel president, Joan Morell i Comas, pel vicepresident, Dionís Guiteras i 
Rubio, i pel secretari, José Antonio Coto Roquet. 
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Sessió de la Comissió de la Sindicatura de Comptes al Parlament de Catalunya el 18 de juny del 2013. D’es
querra a dreta: el síndic Andreu Morillas; el síndic major, Jaume Amat, el president de la Comissió, Joan 
Morell, el lletrat de la Comissió, Pere Sol, i el secretari de la Comissió, José Antonio Coto. 


Durant l’any 2013 la Comissió de la Sindicatura del Parlament s’ha reunit en set ocasions, 
en sessions dels dies 12 de març, 9 d’abril, 7 de maig, 18 de juny, 2 de juliol, 8 d’octubre i 
5 de novembre, per tramitar un total de trenta-un informes. 


Els informes tramitats en les diferents sessions són els que es detallen a continuació. 


En la sessió del dia 12 de març del 2013: 


•	 Informe 16/2012: Pla de finançament per a la millora de les universitats públiques. 
Exercicis 2007-2010 
Ponent: síndic Jordi Pons i Novell 
Resolució 20/X, del 14 de març del 2013, del Parlament de Catalunya 


•	 Informe 17/2012: Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. Exercici 2009 
Ponent: síndic Andreu Morillas Antolín 
Resolució 21/X, del 14 de març del 2013, del Parlament de Catalunya 


•	 Informe 18/2012: Consorci per a la Normalització Lingüística. Exercici 2010 
Ponent: síndica Emma Balseiro Carreiras 
Resolució 22/X, del 14 de març del 2013, del Parlament de Catalunya 


•	 Informe 19/2012: Departament d’Educació. Contractació administrativa. Exercici 2010 
Ponent: síndic Jordi Pons i Novell 
Resolució 23/X, del 14 de març del 2013, del Parlament de Catalunya 
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En la sessió del dia 9 d’abril del 2013: 


•	 Informe 20/2012: Ajuntament de l’Ametlla del Vallès. Requalificacions urbanístiques de 
la finca Els Avellaners de Can Plandolit i les possibles compensacions econòmiques 
que van comportar 
Ponent: síndic Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom 


•	 Informe 21/2012: Universitat Rovira i Virgili. Despeses de personal. Exercici 2010 
Ponent: síndic Jordi Pons i Novell 


•	 Informe 23/2012: Departament de Cultura. Publicitat de les subvencions concedides. 
Exercicis 2010 i 2011 
Ponent: síndic Jordi Pons i Novell 
Resolució 62/X, de l’11 d’abril del 2013, del Parlament de Catalunya 


•	 Informe 24/2012: ICF Equipaments, SAU. Exercici 2008 
Ponent: síndica Emma Balseiro Carreiras 
Resolució 63/X, de l’11 d’abril del 2013, del Parlament de Catalunya 


•	 Informe 31/2012: ICF Equipaments, SAU. Exercici 2009 
Ponent: síndica Emma Balseiro Carreiras 
Resolució 64/X, de l’11 d’abril del 2013, del Parlament de Catalunya 


En aquesta mateixa sessió, d’acord amb l’article 168 del Reglament del Parlament, es va 
adoptar la resolució següent: 


•	 Resolució 65/X, de l’11 d’abril del 2013, del Parlament de Catalunya, per la qual s’enco
mana a la Sindicatura de Comptes l’elaboració d’un informe de fiscalització sobre l’ac
tivitat economicofinancera de l’Ajuntament de Creixell (Tarragona) durant els exercicis 
2006 a 2010 pel que fa a les despeses extrapressupostàries i als moviments derivats de 
les contractacions amb motiu del planejament urbanístic derivat, especialment en els 
casos en què l’execució es fa pel sistema de cooperació. 


En la sessió del dia 7 de maig del 2013: 


•	 Informe 1/2013: Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2010 
Ponent: síndic major, Jaume Amat i Reyero 


•	 Informe 25/2012: Agència de Patrocini i Mecenatge, SA. Exercicis 2009 i 2010 
Ponent: síndica Emma Balseiro Carreiras 
Resolució 120/X, del 9 de maig del 2013, del Parlament de Catalunya 


•	 Informe 26/2012: Gestió d’Infraestructures, SA (GISA). Exercicis 2008 i 2009 
Ponent: síndic Enric Genescà i Garrigosa 
Resolució 126/X, del 9 de maig del 2013, del Parlament de Catalunya 
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Alguns síndics en la seva intervenció en sessions de la comissió parlamentària. D’esquerra a dreta: Emma Bal
seiro, el 9 d’abril; Jordi Pons i Andreu Morillas, el 2 de juliol; Joan-Ignasi Puigdollers, l’11 de novembre. 


•	 Informe 27/2012: Gestió d’Infraestructures, SA (GISA). Resolució 113/IX. Exercici 2007 
Ponent: síndic Enric Genescà i Garrigosa 
Resolució 127/X, del 9 de maig del 2013, del Parlament de Catalunya 


•	 Informe 29/2012: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. Exercici 2011 
Ponent: síndic major, Jaume Amat i Reyero 
Resolució 128/X, del 9 de maig del 2013, del Parlament de Catalunya 


•	 Informe 30/2012: Departament de la Presidència. Concepte pressupostari 227. Treballs 
per altres empreses. Exercici 2010 
Ponent: síndica Emma Balseiro Carreiras 
Resolució 121/X, del 9 de maig del 2013, del Parlament de Catalunya 


En la sessió del dia 18 de juny del 2013: 


•	 Informe 32/2012: Institut d’Alta Tecnologia PRBB - Fundació Privada. Exercicis 2006-2010 
Ponent: síndic Andreu Morillas Antolín 
Resolució 233/X, del 20 de juny del 2013, del Parlament de Catalunya 


•	 Informe 33/2012: Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Exercici 2009 
Ponent: síndic Andreu Morillas Antolín 
Resolució 234/X, del 20 de juny del 2013, del Parlament de Catalunya 


•	 Informe 35/2012: Retiment de comptes dels partits polítics i de les associacions i funda
cions vinculades. Exercicis 2010 i 2011 
Ponent: síndic major, Jaume Amat i Reyero 
Resolució 235/X, del 20 de juny del 2013, del Parlament de Catalunya 


•	 Informe 39/2012: Fundació Privada de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau. Exercici 2009 
Ponent: síndic Andreu Morillas Antolín 
Resolució 236/X, del 20 de juny del 2013, del Parlament de Catalunya 
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En aquesta mateixa sessió, d’acord amb l’article 168 del Reglament del Parlament, es va 
adoptar la resolució següent: 


•	 Resolució 232/X, del 20 de juny del 2013, del Parlament de Catalunya, per la qual s’en
comana a la Sindicatura de Comptes l’elaboració d’un informe de fiscalització relatiu a la 
gestió comptable i econòmica de les aportacions de capital públic a Spanair del 2009 
ençà. 


En la sessió del dia 2 de juliol del 2013: 


•	 Informe 2/2013: Institut Català de Finances. Exercicis 2009 i 2010 
Ponent: síndica Emma Balseiro Carreiras 
Resolució 260/X, del 4 de juliol del 2013, del Parlament de Catalunya 


•	 Informe 3/2013: Consorci d’Educació de Barcelona. Exercicis 2010 i 2011 
Ponent: síndic Jordi Pons i Novell 
Resolució 261/X, del 4 de juliol del 2013, del Parlament de Catalunya 


•	 Informe 4/2013: Agència Catalana de la Joventut. Exercici 2010 
Ponent: síndic Andreu Morillas Antolín 
Resolució 262/X, del 4 de juliol del 2013, del Parlament de Catalunya 


•	 Informe 38/2012: Control del lliurament dels fons públics de la Generalitat vinculats al 
retiment dels comptes dels ens locals del 2009 i el 2010 
Ponent: síndica Emma Balseiro Carreiras 
Resolució 263/X, del 4 de juliol del 2013, del Parlament de Catalunya 


En la sessió del dia 8 d’octubre del 2013: 


•	 Informe 5/2013: Teatre Nacional de Catalunya, SA. Exercicis 2010 i 2011 
Ponent: síndic Jordi Pons i Novell 
Resolució 347/X, del 10 d’octubre del 2013, del Parlament de Catalunya 


•	 Informe 6/2013: Infraestructures Ferroviàries de Catalunya. Exercicis 2009 i 2010 
Ponent: síndic major, Jaume Amat i Reyero 
Resolució 348/X, del 10 d’octubre del 2013, del Parlament de Catalunya 


•	 Informe 7/2013: Universitat Politècnica de Catalunya. Exercicis 2008, 2009 i 2010 
Ponent: síndic Jordi Pons i Novell 


•	 Informe 8/2013: ICF Equipaments, SAU. Exercici 2010 
Ponent: síndica Emma Balseiro Carreiras 
Resolució 349/X, del 10 d’octubre del 2013, del Parlament de Catalunya 
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En la sessió del dia 5 de novembre del 2013: 


•	 Informe 10/2013: Compte general de les corporacions locals. Exercici 2011 
Ponent: síndic Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom 
Resolució 397/X, del 7 de novembre del 2013, del Parlament de Catalunya 


•	 Informe 13/2013: Centres de recerca de Catalunya. Comptes anuals. Exercici 2011 
Ponent: síndic Jordi Pons i Novell 
Resolució 398/X, del 7 de novembre del 2013, del Parlament de Catalunya 


•	 Informe 20/2013: Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell. Exercicis 2008-2011 
Ponent: síndic Andreu Morillas Antolín 
Resolució 399/X, del 7 de novembre del 2013, del Parlament de Catalunya 


•	 Informe 21/2013: Consell Català de l’Esport. Exercici 2010 
Ponent: síndica Emma Balseiro Carreiras 
Resolució 400/X, del 7 de novembre del 2013, del Parlament de Catalunya 


A aquestes sessions de la Comissió de la Sindicatura del Parlament de Catalunya hi van 
assistir els membres del Ple de la institució fiscalitzadora. 


4.1.2.	 Lliurament de l’informe  
sobre el Compte general de 
la Generalitat 


L’any 2013, la Sindicatura de Comptes va 
lliurar al Parlament de Catalunya dos infor
mes sobre el Compte general de la Gene
ralitat de Catalunya: el corresponent a 
l’exercici 2010 i el del 2011, amb la vo
luntat d’escurçar els terminis d’elaboració i 
presentació al Parlament dels informes de 
fiscalització. 


L’informe sobre el Compte general de la 
Generalitat és, per la seva naturalesa i 
abast, un dels més rellevants que ha d’ela
borar la Sindicatura anualment, amb l’ob
jectiu de verificar l’adequació de la infor
mació econòmica i financera presentada, 
als principis comptables aplicables, i el 
compliment de la legalitat, i de proposar 
les mesures que consideri necessàries per 
a millorar la gestió de la Generalitat. 


El síndic major entrega a la presidenta del Parlament 
l’informe relatiu al Compte general de la Generalitat, 
exercici 2010, en format paper i en suport informàtic. 
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Els membres del Ple de la Sindicatura, encapçalats pel síndic major, Jaume Amat i Reyero, 
van tenir dues reunions amb la presidenta del Parlament, Núria de Gispert i Català, els dies 
19 de març i 9 de desembre, per fer-li entrega dels informes relatius al Compte general de 
la Generalitat del 2010 i del 2011, respectivament. 


4.1.3.	 Compareixença del síndic major davant el Ple del Parlament de 
Catalunya 


L’article 163.5 del Reglament del Parlament de Catalunya atorga una tramitació diferen
ciada a l’informe anual sobre el Compte general de la Generalitat, que a diferència de la 
resta d’informes de la Sindicatura, se sotmet a debat i votació en el Ple del Parlament.  


El 5 de juny del 2013 el síndic major, Jaume Amat i Reyero, va comparèixer davant el Ple 
de la cambra per presentar l’informe 1/2013, corresponent al Compte general de la Gene
ralitat de Catalunya, exercici 2010. El Ple del Parlament va aprovar la Resolució 184/X, del 
6 de juny del 2013, relativa a l’esmentat informe. A la sessió parlamentària hi van assistir 
els síndics Andreu Morillas Antolín, Emma Balseiro Carreiras, Enric Genescà i Garrigosa, 
Jordi Pons i Novell i Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom. 


4.1.4.	 Compareixença del síndic major davant la Ponència de la proposició 
de llei electoral de Catalunya 


La Sindicatura, com a òrgan encarregat de fiscalitzar la comptabilitat dels processos elec
torals d’àmbit català, va ser convocada a participar en la ponència que elabora la pro
posició de llei electoral de Catalunya per tal de proposar les mesures que considera es
caients d’acord amb el seu àmbit competencial. El síndic major, Jaume Amat i Reyero, va 
comparèixer davant la Ponència en la sessió celebrada el dia 3 de juny, acompanyat del 
secretari general i d’un auditor de la Sindicatura. 


El síndic major, acompanyat del secretari general, Manel Rodríguez (a l’esquerra de la foto), i l’auditor Òscar 
Segura, davant la Ponència de la proposició de llei electoral de Catalunya. 
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4.1.5.	 Compareixença del síndic major davant la Comissió d’investigació 
sobre la gestió en l’àmbit sanitari i les relacions entre el sector públic 
sanitari i les empreses 


El 15 de juliol, el síndic major, Jaume Amat i Reyero, va comparèixer davant la comissió 
parlamentària creada per investigar la gestió en l’àmbit sanitari i les relacions entre el 
sector públic sanitari i les empreses. El síndic major, qui va anar acompanyat de la direc
tora de l’Assessoria Jurídica de la Sindicatura, va donar compte de l’actuació de la Sin
dicatura en relació amb la Corporació Salut del Maresme i la Selva. També van assistir-hi 
els síndics Emma Balseiro Carreiras i Jordi Pons i Novell. 


El síndic major, acompanyat de la cap de l’Assessoria Jurídica de la Sindicatura de Comptes, Marta Junquera, 
davant la comissió parlamentària d’investigació, el 15 de juliol. 


4.2.	 RELACIONS AMB EL TRIBUNAL DE COMPTES I AMB ELS ÒRGANS DE CONTROL 


EXTERN DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES 


La Sindicatura de Comptes manté contactes regulars amb els OCEX i amb el Tribunal de 
Comptes, en virtut del principi de cooperació i col·laboració que regeix les seves relacions.  


L’any 2013 el síndic major, Jaume Amat i Reyero, va assistir a dues reunions amb el pre
sident del Tribunal de Comptes, Ramón Álvarez de Miranda García, juntament amb la resta 
de presidents dels OCEX. La primera va tenir lloc a Sevilla el dia 21 de maig, coincidint 
amb els actes de commemoració del vint-i-cinquè aniversari de la Cambra de Comptes 
d’Andalusia, i la segona va celebrar-se a Madrid el dia 29 de novembre. 
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El 4 d’abril, el síndic major, acompanyat de dos auditors del departament sectorial que pre
sideix, va mantenir una reunió de treball amb el president del Tribunal, els presidents de la 
secció de fiscalització i d’enjudiciament del Tribunal, Javier Medina Guijarro i Felipe García 
Ortiz, respectivament, i un auditor del Tribunal per tractar de la fiscalització de les compta
bilitats electorals i de les formacions polítiques, a la seu del Tribunal de Comptes. 


En l’àmbit de la fiscalització, la Sindicatura participa en les comissions de coordinació del 
Tribunal de Comptes i els OCEX sobre el sector públic autonòmic, el sector públic local i 
les normes de fiscalització. En aquest àmbit, durant el 2013 l’activitat va ser la següent: 


•	 El 29 de gener, el síndic Andreu Morillas Antolín va assistir a la reunió de la comissió de 
coordinació del sector públic autonòmic, a la seu del Tribunal de Comptes a Madrid. 


•	 Les dues reunions de la comissió de coordinació del sector públic local convocades 
l’any 2013 van comptar amb la participació del síndic Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom. 
La primera va tenir lloc els dies 6 i 7 de maig a Toledo, a la seu de la Sindicatura de 
Comptes de Castella – La Manxa, i la segona es va celebrar a Madrid, a la seu del 
Tribunal, el dia 2 d’octubre. 


El síndic Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom, com a responsable del departament sectorial 
que fiscalitza els ajuntaments, va assistir també a les dues reunions amb la consellera 
de corporacions locals del Tribunal de Comptes, María José de la Fuente y de la Calle, 
que van tenir lloc els dies 22 de gener i 3 de juny a Madrid, a la seu del Tribunal. 


•	 El 13 de maig, el síndic major va participar en la reunió de la comissió de normes de 
fiscalització, encapçalada pel president de la secció de Fiscalització del Tribunal de 
Comptes, Javier Medina Guijarro, per a l’actualització dels principis i normes internes de 
fiscalització, en el marc de les orientacions internacionals. 


4.2.1. Conferència de Presidents dels Òrgans de Control Extern Autonòmics  


La Conferència de Presidents dels Òrgans de Control Extern autonòmics, òrgan de debat i 
d’intercanvi d’informació que aplega els presidents dels tretze OCEX autonòmics, es va 
reunir dues vegades durant l’any 2013. 


El 22 de maig, el síndic major va assistir a la reunió dels presidents a Sevilla, on es va 
aprovar el relleu a la presidència d’aquest òrgan, que d’acord amb els seus estatuts és 
rotatòria entre els seus membres i té una periodicitat anual. L’any 2013 va assumir-ne la 
presidència l’Audiència de Comptes de Canàries. 


Els presidents van mantenir una segona trobada a Madrid el dia 28 de novembre, a la seu 
de la Cambra de Comptes de la Comunitat de Madrid. 
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Els presidents dels OCEX amb el president i els presidents de secció del Tribunal de Comptes (TC) a Madrid 
el 28 de novembre. D’esquerra a dreta: Jaume Amat (Catalunya), Antonio M. López (Andalusia), Arturo 
Canalda (Madrid), Heliodoro Robleda (Navarra), Luciano Fariña (Galícia), Jesús Encabo (Castella i Lleó), 
Antonio Laguarta (Aragó), Felipe García (president de la Secció d’Enjudiciament del TC), Ramón Álvarez de 
Miranda (president del TC), Rafael Vicente (València), Javier Medina (president de la Secció de Fiscalització 
del TC), José Ignacio Martínez (País Basc), Pere Antoni Mas (Balears), Miguel Ángel Cabezas (Castella – La 
Manxa), Avelino Viejo (Astúries) i Rafael Díaz (Canàries). 


4.2.2. Revista Auditoría Pública 


La Sindicatura de Comptes, juntament amb els OCEX autonòmics, promou i finança l’edició 
de la revista Auditoría Pública, publicació especialitzada que inclou articles d’àmbit aca
dèmic i pràctic i entrevistes relacionats amb la fiscalització dels recursos públics. 


L’any 2013 la Sindicatura va signar l’annex al conveni que estableix el règim econòmic per 
a l’edició de la revista. Aquest any es van publicar tres números de la revista, corres
ponents als mesos d’abril, juliol i novembre. 


El 24 de maig a Sevilla, va tenir lloc l’acte, anual, d’entrega dels premis de la revista per 
fomentar l’estudi i la investigació de matèries relacionades amb l’auditoria pública i el con
trol extern. 


4.3. RELACIONS AMB ELS ÒRGANS ESTATUTARIS 


La Sindicatura de Comptes manté reunions periòdiques amb el Consell de Garanties Esta
tutàries, el Síndic de Greuges i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, tots ells òrgans 
creats per l’Estatut d’autonomia i adscrits al Parlament de Catalunya. 
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Durant l’any 2013 el síndic major, Jaume Amat i Reyero, va participar en dues reunions 
amb els presidents dels esmentats òrgans, amb l’objectiu d’intercanviar informació sobre 
assumptes d’interès comú i sobre l’activitat d’aquestes institucions. 


5. GESTIÓ DE LA SINDICATURA DE COMPTES 


La tasca fiscalitzadora de la Sindicatura de Comptes que, de fet, constitueix la seva raó de 
ser, és resultat de l’activitat dels departaments sectorials, que tenen encomanada aquesta 
funció. El seu desenvolupament amb els nivells de qualitat inherents a aquesta funció re
quereix també, tant pel que fa a l’organització interna com a les relacions externes, del su
port de l’Assessoria Jurídica i els serveis administratius. Per aquest motiu, en aquesta Me
mòria es comenten alguns dels aspectes de funcionament de la Sindicatura de Comptes 
que es consideren rellevants per poder conèixer quina ha estat la seva gestió durant l’any 
2013. 


5.1. DIRECCIÓ DE L’ASSESSORIA JURÍDICA 


L’Assessoria Jurídica, que depèn de la Secretaria General, té la funció de proporcionar 
assessorament jurídic a la Sindicatura de Comptes, així com portar a terme aquelles tas
ques de gestió o de fiscalització que, pel seu contingut jurídic, li siguin assignades.  


Les tasques que de forma regular ha portat a terme l’Assessoria Jurídica durant l’exercici 
2013 es concreten en el suport jurídic als òrgans i als departaments de fiscalització de la 
Sindicatura mitjançant l’emissió dels corresponents informes o notes –s’han resolt un total 
de noranta-vuit consultes, entre verbals i escrites-, la instrucció dels procediments d’ac
tuacions prèvies a l’exigència de responsabilitat comptable i la participació en la Mesa 
de Contractació de la Sindicatura. 


5.1.1.	 Tramitació d’actuacions prèvies a l’exigència de responsabilitat 
comptable 


Els lletrats adscrits a l’Assessoria Jurídica porten a terme la instrucció de les actuacions 
prèvies a l’exigència de responsabilitat comptable. Aquests procediments es tramiten a la 
Sindicatura de Comptes per delegació del Tribunal de Comptes, però no obstant això, cal 
tenir present que la competència jurisdiccional per a l’exigència de responsabilitat comp
table correspon a l’esmentat Tribunal. Així, doncs, la funció dels lletrats designats per la 
Comissió de Govern de la Sindicatura de Comptes consisteix a realitzar la fase instructora 
d’aquests procediments. Un cop es conclou aquesta fase els procediments es trameten al 
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Tribunal de Comptes, on s’inicia el procediment jurisdiccional pròpiament dit, que acaba 
amb la corresponent interlocutòria o sentència. 


La instrucció d’aquests procediments consisteix a investigar si els fets objecte del proce
diment poden originar responsabilitat comptable. Concretament s’investiga si s’han produït 
accions o omissions contràries a normes de caràcter comptable o pressupostari que, a la 
vegada, hagin provocat perjudicis econòmics directes i quantificables a l’erari públic. Així 
mateix, un cop establerta de forma provisional la possible responsabilitat comptable, i d’a
cord amb el que estableix la legislació corresponent, es prenen mesures cautelars a fi de 
garantir el rescabalament per l’erari públic dels perjudicis econòmics que s’hagin pogut 
causar, en cas que així ho determini finalment la corresponent sentència del Tribunal de 
Comptes. 


En relació amb els procediments que la Sindicatura té pendents d’instruir, durant l’any 
2013 els lletrats instructors han tramès al Tribunal de Comptes, un cop conclosos, quinze 
procediments d’actuacions prèvies a l’exigència de responsabilitat comptable. 


5.1.2. Tramitació d’escrits que informen de presumptes irregularitats 


De forma periòdica, a la Sindicatura de Comptes es reben escrits que informen de pre
sumptes irregularitats en diversos àmbits del sector públic. Durant l’exercici 2013 s’han 
rebut vint escrits d’aquesta mena. Després d’analitzar-los, la Sindicatura de Comptes va 
facilitar als denunciants la informació pertinent en cada cas, i va trametre la informació al 
departament corresponent de la Sindicatura, per tal de tenir-la en compte de cara a even
tuals fiscalitzacions o treballs sobre els fets descrits. 


5.2. DIRECCIÓ DE GOVERN INTERIOR 


Dins aquest apartat de la Memòria s’inclouen les activitats dutes a terme per les diferents 
àrees en què s’estructura la Direcció de Govern Interior: Àrea de Gestió de Personal, Àrea 
de Contractació Administrativa i Règim Interior i Àrea de Pressupostos i Comptabilitat. 


5.2.1. Àrea de Gestió de Personal 


La informació més rellevant en matèria de personal relativa al 2013 és la següent: 


a) Jubilacions 


L’any 2013 hi ha hagut dues jubilacions de funcionaris pertanyents al Cos d’Auditors. 
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b) Plantilla de la Sindicatura de Comptes 


Durant l’any 2013 la plantilla de personal ha disminuït en quatre efectius, dos amb motiu de 
les dues jubilacions esmentades anteriorment i els altres dos efectius per la concessió 
d’una comissió de serveis i d’una declaració administrativa de serveis especials. Així, 
doncs, la plantilla de la Sindicatura de Comptes de Catalunya a 31 de desembre de 2013 
tenia l’estructura següent: 


Plantilla 1.1.2013 31.12.2013 


Personal funcionari 


Grup A, subgrup A1 


Auditors 


Lletrats 


Tècnics superiors 


Informàtics 


Documentalistes 


33 


3 


4 


2 


0 


31 


3 


4 


2 


0 


Grup B, subgrup A2 


Tècnics ajudants d’auditoria 


Correctors d’estil de grau mitjà 


Tècnics de grau mitjà 


25 


1 


5 


25 


1 


5 


Grup C, subgrup C1 


Administratius 17 15 


Grup D, subgrup C2 


Auxiliars administratius 


Xofers polivalents 


4 


1 


4 


1 


Agrupació professional 


Uixers 3 3 


Personal eventual 


Cap de comunicació 1 1 


Total 99 95 


Nota: Del 2008 al 2013 la plantilla s’ha reduït en 11 persones. 


c) Processos selectius 


D’acord amb les mesures d’austeritat implantades durant l’any 2013 no s’ha portat a terme 
cap procés selectiu. 


d) Mesures de contenció de la despesa 


El pressupost prorrogat de 2013 de la Sindicatura de Comptes es va reduir en un 10,57% 
respecte del pressupost de 2012. 
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Per acord del Ple de la Sindicatura de Comptes es van aplicar durant l’exercici pressu
postari diverses mesures de reducció de les despeses que han afectat els capítols 1 i 2 del 
pressupost. 


e) Formació 


El Pla de formació elaborat per la Comissió de Formació i aprovat pel Ple de la Sindicatura 
de Comptes el 30 de gener del 2013 es presenta dividit en vuit apartats, en funció de les 
necessitats formatives dels diferents col·lectius que integren la plantilla de la Sindicatura: 


• Supervisors i auditors: 2 activitats 
• Auditors, lletrats i ajudants d’auditoria: 4 activitats 
• Auditors i ajudants d’auditoria: 4 activitats 
• Departaments sectorials de l’àmbit local: 1 activitat 
• Auditors i personal de la Direcció de Govern Interior: 1 activitat 
• Secretàries d’alts càrrecs i personal adscrit a Secretaria General: 2 activitats 
• Direcció de Serveis Informàtics: 1 activitat 
• Tot el personal de la Sindicatura de Comptes: 2 activitats 


Amb aquesta distribució es pretenia atendre els objectius bàsics de la formació contínua, 
és a dir: facilitar el reciclatge i l’actualització dels coneixements tècnics necessaris per por
tar a terme les funcions que el personal té encomanades, i potenciar les habilitats reque
rides per assolir una major qualitat en el compliment de les tasques encomanades, però 
tenint en compte el nivell de coneixements previs de cada col·lectiu, amb l’objectiu d’as
solir una major eficàcia formativa de les activitats planificades. 


Com a complement a la formació interna planificada dins del Pla de formació de l’exercici, 
al llarg de l’any 2013 s’han atès totes aquelles sol·licituds que a títol individual ha presentat 
el personal per assistir a activitats formatives organitzades per altres institucions. La Co
missió de Formació ha vetllat perquè, dins de les necessitats del servei, s’hagin atès totes 
les peticions, sempre que la formació sol·licitada s’inscrigués en alguna de les modalitats 
especificades en l’article 2 dels estatuts de la Comissió de Formació 


El Pla de formació per a l’any 2013 ha generat un total de 2.800,5 hores lectives, de les 
quals 2.350 hores corresponen a formació interna i 450,5 hores a formació externa, i que 
han tingut la distribució següent segons cada àrea de coneixement: 


• Auditoria: 698,5 hores 
• Econòmica: 570,5 hores 
• Fiscal: 159 hores 
• Informàtica: 506 hores 
• Jurídica: 579 hores 
• Lingüística: 15 hores 
• Tècnica: 272,5 hores. 


37 








SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL 2013



5.2.2. Àrea de Contractació i de Règim Interior 


Convenis 


La Sindicatura ha continuat col·laborant amb diverses institucions mitjançant l’acolliment 
d’alumnes en pràctiques per tal de complementar la seva formació. Durant l’any 2013 s’han 
subscrit els convenis següents: 


•	 Conveni amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona per a la realització de pràc
tiques relacionades amb l’aplicació dels coneixements jurídics en l’àmbit de les com
petències assignades a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 


•	 Conveni amb la Universitat de Barcelona (Facultat de Filologia) de col·laboració institu
cional en un programa de pràctiques per a la formació d’estudiants de tercer cicle. 


•	 Conveni amb la Universitat Pompeu Fabra (Facultat de Traducció) de col·laboració ins
titucional en un programa de pràctiques per a la traducció d’informes de fiscalització. 


•	 Conveni amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya per a la realització de pràc
tiques professionals del màster oficial en gestió pública. 


•	 Conveni amb l’Institut d’Educació Contínua, per a la realització de pràctiques d’alumnes 
del màster Fiscalitat de postgrau de la Universitat Pompeu Fabra. 


•	 Conveni amb el Departament de Cultura per a l’establiment d’un àmbit d’actuació, d’a
cord amb el principi de coresponsabilitat que fixa la Llei d’arxius i documents, per posar 
en funcionament el projecte de gestió documental i arxiu de la Sindicatura de Comptes. 


Contractació administrativa 


L’any 2013 des de l’Àrea de Contractació i Règim Interior de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya s’han tramitat els contractes següents: 


•	 En relació amb l’activitat fiscalitzadora de la Sindicatura, a instàncies de la direcció de 
serveis informàtics, es va licitar mitjançant procediment negociat amb publicitat el servei 
informàtic per a la reprogramació en .NET de l’aplicació CGCL (Compte general de 
corporacions locals i registre d’entrada i sortida). 


També es va adjudicar mitjançant procediment negociat sense publicitat el servei infor
màtic per allotjar el web corporatiu en un centre de dades.  


•	 A instàncies dels serveis documentals de la Sindicatura, es va licitar i adjudicar mit
jançant procediment negociat sense publicitat el contracte de traducció del català al 
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castellà d’informes de fiscalització, memòries i d’altres documents similars, i el del servei 
de reprografia dels informes de la Sindicatura. 


Pel que fa als serveis propis de la Sindicatura de Comptes de Catalunya i altres serveis in
directament relacionats que esgotaven la seva vigència, es van licitar i adjudicar els con
tractes següents: 


•	 En relació amb el servei de neteja, un contracte derivat de l’acord marc de la Comissió 
Central de Subministraments del Departament d’Economia i Coneixement de la Gene
ralitat, i mitjançant procediment negociat sense publicitat els contractes de manteniment 
de les instal·lacions de la seu de la Sindicatura, i el de subministrament d’energia elèc
trica. 


•	 Mitjançant procediment negociat, el contracte de diverses assegurances (vehicle, 
equips electrònics, multirisc oficines). 


Actuacions de règim interior 


Les actuacions portades a terme en l’àmbit del règim interior de la Sindicatura de Comptes 
de Catalunya han estat principalment dirigides al manteniment de les mesures d’estalvi 
econòmic i energètic. Durant el 2013 es van mantenir determinades mesures adoptades en 
aquest sentit en l’exercici 2012, com ara eliminar l’arrendament dels equips de raig X i 
d’inspecció de paqueteria, eliminar el servei de vigilància i de seguretat, i reduir un 40% el 
servei de neteja de la Sindicatura. El 2013 també es va reduir el contracte de manteniment 
en un 40%. 


Durant l’exercici 2013 s’han registrat d’entrada i sortida en el Registre General de la Sin
dicatura de Comptes un total de 13.417 documents: 


•	 3.729 en suport paper 
•	 9.688 per via telemàtica (EACAT) 


5.2.3. Àrea de Pressupostos i Comptabilitat 


L’Àrea de Pressupostos i Comptabilitat va gestionar durant l’exercici de 2013 el pressupost 
de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’11.157.436,71 €, amb el detall que consta 
en l’apartat 7 d’aquesta Memòria. 


5.3. DIRECCIÓ DE SERVEIS DOCUMENTALS 


Dins d’aquest apartat de la Memòria de la Sindicatura s’inclouen les activitats dutes a 
terme per les diferents àrees en què s’estructura la Direcció de Serveis Documentals. 
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Portada dels dos llibrets de normativa relacionada amb la Sindicatura. 


5.3.1. Àrea d’Edicions i Publicacions 


La part més important de la tasca de publicacions és l’edició i distribució dels informes de 
fiscalització. Aquests se segueixen editant en dos formats: 


• En format paper, com a informes enquadernats. 
• En format electrònic, com a fitxers pdf, publicats a la pàgina web de la Sindicatura. 


La Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes, estableix un nombre important d’entitats, 
òrgans i càrrecs que han de rebre els diferents informes de fiscalització. Així, la distribució 
dels informes ha suposat més d’un miler de trameses personalitzades durant l’any 2013, 
gestionades des de l’Àrea d’Edicions i Publicacions. 


A més de l’edició dels in
formes i de la Memòria 
anual d’activitats de la Sin
dicatura, cal destacar l’edi
ció del Reglament de rè
gim interior de la Sindica
tura de Comptes, en format 
llibret mida A5, que s’afe
geix al llibret sobre la le
gislació de la Sindicatura 
de Comptes editat l’any an
terior. 


L’elaboració de la versió castellana dels informes de fiscalització continua representant el 
gruix de l’activitat de traducció. La Sindicatura realitza internament les traduccions que es 
consideren prioritàries, amb personal de l’Àrea d’Edicions i Publicacions. 


L’Àrea d’Edicions i Publicacions s’encarrega també de realitzar altres traduccions de ca
ràcter puntual per a la Sindicatura: convenis, memòries, textos per al lloc web o per a apli
cacions informàtiques, i altres documents diversos. 


5.3.2. Àrea de Documentació 


La biblioteca de la Sindicatura de Comptes de Catalunya és un centre documental espe
cialitzat en les matèries de comptabilitat, auditoria i finances públiques. 


El catàleg de la biblioteca està automatitzat a través del programa informàtic Biblio 3000, i 
la consulta només es pot fer des de la intranet de la Sindicatura. 


Els serveis que ofereix són els següents: 


• Consulta del fons bibliogràfic de què disposa la biblioteca. 
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•	 Sol·licitud de monografies o publicacions seriades de què no disposa la biblioteca, a 
través del servei de localització i obtenció de documents. 


•	 Recomanació d’adquisició de publicacions que poden ser d’interès per als usuaris de la 
institució a través del servei de desiderata. 


•	 Accés a recursos electrònics i bases de dades contractades pel servei de biblioteca. 


5.3.3. Àrea de Serveis Lingüístics 


L’Àrea de Serveis Lingüístics de la Sindicatura de Comptes té com a funció principal el 
control de la qualitat lingüística de tots els documents de la institució. Per aconseguir que 
els documents siguin lingüísticament correctes, l’Àrea de Serveis Lingüístics, a més de re
visar els textos emesos per qualsevol departament de la Sindicatura, també assessora lin
güísticament el personal i elabora propostes d’adequació lingüística i formal dels textos a 
les normes gramaticals, a l’estil de redacció i als criteris formals de la mateixa Sindicatura. 


Durant l’exercici 2013 el major pes de la l’Àrea de Serveis Lingüístics l’ha tingut la revisió 
dels informes de fiscalització elaborats en aquest període pels diferents departaments que 
componen la Sindicatura. Altres documents revisats han estat les actes de les diverses co
missions de la institució, informes jurídics, ponències i presentacions, comunicacions inter
nes, resolucions, cartes, pàgina web i altres textos. 


Per cinquè any consecutiu i en el marc del conveni de col·laboració amb el Màster en 
Assessorament Lingüístic, Gestió del Multilingüisme i Serveis Editorials, de la Facultat de 
Filologia de la Universitat de Barcelona, aquesta Àrea va acollir durant el mes de maig una 
estudiant en pràctiques (cinquanta hores) perquè pogués completar la seva formació. 


5.4. DIRECCIÓ DE SERVEIS INFORMÀTICS 


Els Serveis Informàtics de la Sindicatura de Comptes de Catalunya duen a terme diverses 
activitats en l’àmbit de la planificació, l’elaboració i gestió dels serveis informàtics incloent
hi els projectes informàtics, aplicacions i tot tipus de recursos informàtics de la Sindicatura. 


En l’exercici 2013, en el marc del Pla director de tecnologies de la informació de la Sin
dicatura de Comptes de Catalunya, s’han desenvolupat les activitats següents: 


•	 Suport a la gestió de projectes 


S’ha millorat el programa de les hores d’auditoria afegint informació de l’horari del per
sonal d’auditoria. També s’ha implantat un servei de gestió d’incidències dels serveis 
informàtics amb el programari lliure Jira. 
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• Web institucional 



Al web s’ha afegit una nova secció sobre transparència.



Nova secció sobre transparència, al web de la Sindicatura. 


També s’ha millorat el cercador d’informes, simplificant-ne l’ús; s’han desenvolupat no-
ves eines en l’àrea de corporacions locals per emplenar la memòria en XML i per jus
tificar les validacions, i s’han afegit les llistes d’incompliment de la tramesa del Compte 
general del 2012. 


• Enviament telemàtic de dades 


El mes de juliol es va desenvolupar un nou mòdul en el programa de gestió d’expe
dients del Compte general de les corporacions locals que integra la part de validar els 
comptes amb la plataforma de retiment del Tribunal de Comptes. 


Els serveis d’EACAT de retiment del Compte general de les corporacions locals s’han 
adaptat als canvis de l’acord de retiment. 


• Entorn de treball i col·laboració 


El mes de desembre es va posar en marxa una comunitat nova en la intranet que conté 
informació per als membres del Ple: actes, convocatòries i altra documentació. 


• Seguretat de dades 


Durant aquest any s’ha implantat el procediment per a la recuperació de la sala tècnica 
en cas de desastre, gràcies a l’actualització del programari de còpia de seguretat que 
engloba la còpia i el DR (Disaster recovery). 


S’han fet unes normes de nomenclatura dels informes i s’han estandarditzat els direc
toris que els contenen en les seves fases d’elaboració. Tal com dicten les normes es fa 
el seguiment dels accessos a aquests documents. 
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També s’han aprovat internament unes normes d’ús de les TIC (Tecnologies de la 
informació) i se n’ha fet difusió al personal. Per al compliment d’aquestes normes s’han 
implantat uns filtres proxy de control d’accés a determinats webs d’internet. 


S’ha posat en marxa el DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) per millorar la 
utilització de les adreces IP (Internet Protocol). 


6. ALTRES ACTIVITATS DE PROJECCIÓ EXTERNA 


6.1. ACTES INSTITUCIONALS 


Al llarg de l’any 2013, la Sindicatura de Comptes ha participat en nombrosos actes i ha 
rebut diverses visites institucionals. 


•	 En l’àmbit de les relacions internacionals, el 25 de gener la Sindicatura va rebre una 
delegació de la Cambra Regional de Comptes de Llenguadoc-Rosselló en el marc d’un 
projecte de fiscalització sobre les estacions d’esquí i altres esports d’hivern dels Piri
neus orientals. Els membres de la delegació francesa, encapçalats pel president de la 
Cambra Regional de Comptes, Nicolas Brunner, van ser rebuts pel síndic major, Jaume 
Amat i Reyero, i pel síndic Enric Genescà i Garrigosa. Posteriorment, els presidents i 
auditors de les dues institucions van mantenir una reunió de treball per intercanviar 
informació sobre la gestió de les estacions catalanes i franceses. 


El president de la Cambra Regional de Comptes de Llenguadoc-Rosselló, Nicolas Brunner (al costat de la 
bandera), juntament amb el síndic major i el síndic Enric Genescà, de la Sindicatura de Comptes de Cata
lunya, i personal auditor d’ambdues institucions. 
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•	 En el marc de les relacions que manté la Sindicatura amb altres òrgans estatutaris 
d’adscripció parlamentària, el 30 de gener, el síndic major i el síndic Joan-Ignasi Puig
dollers i Noblom van assistir a la conferència del president del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya (CAC), Roger Loppacher i Crehuet, al Fòrum Europa – Tribuna Catalunya, 
a Barcelona. 


•	 El 8 de març, la síndica Maria Àngels Servat i Pàmies va assistir a l’acte institucional de 
commemoració del Dia Internacional de les Dones al Parlament de Catalunya. 


•	 L’11 de març el síndic major va assistir a la conferència-col·loqui del conseller d’Eco
nomia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, titulada “El moment econòmic: dues visions”, 
al fòrum Barcelona Tribuna. 


El mateix dia, el lliurament dels Premis Alfons Ortuño, en honor de l’economista i 
exsíndic de comptes, va comptar amb l’assistència del síndic major i del síndic Joan-
Ignasi Puigdollers i Noblom. L’acte va tenir lloc a l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya, com a cloenda de la commemoració del centenari de l’Escola. 


•	 El 22 de març, el síndic major i el síndic Jordi Pons i Novell van assistir a la presa de 
possessió d’Àlex Bas i Vilafranca, Joan Ridao i Martín, Carles Jaume i Fernández i Fran
cesc de Paula Caminal i Badia com a membres del Consell de Garanties Estatutàries. 


•	 El 25 de març la Sindicatura va rebre els membres d’una delegació del Parlament del 
Marroc i de l’Associació Marroquina d’Avaluació, en el marc d’una visita a les institu
cions catalanes organitzada en col·laboració amb l’Institut Català d’Avaluació de Polí
tiques Públiques. Els representants de les institucions marroquines, acompanyats de la 
directora de l’Institut, Blanca Lázaro Vicente, van ser rebuts pel síndic major i pel síndic 
Andreu Morillas Antolín, qui va fer una presentació sobre la naturalesa i les funcions de 
la Sindicatura i el seu paper en l’avaluació de les polítiques públiques. 


•	 El 18 d’abril, el síndic major va assistir a l’acte d’inauguració del European Jurists’ 
Forum, que va tenir lloc al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona, presidit 
pel Príncep d’Astúries i de Girona, Felip de Borbó i Grècia. 


•	 El 15 de maig, Jaume Amat i Reyero va assistir al lliurament de les Creus de Sant Jordi, 
al Palau de la Generalitat. 


•	 El 5 de juliol, el síndic major va assistir a l’acte de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades sobre la reforma de la normativa europea de protecció de dades, que va tenir 
lloc al Parlament de Catalunya. 


•	 Els actes del trentè aniversari de l’aprovació de la Llei de normalització lingüística de 
Catalunya, celebrats el 15 de juliol al Parlament de Catalunya, van comptar amb l’assis
tència del síndic major. 
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•	 El 18 de juliol, el síndic major va visitar la nova seu del Col·legi d’Economistes de Cata
lunya, situat a la Gal·la Placídia de Barcelona, on va ser rebut pel degà, Joan B. Casas 
Onteniente. L’1 d’octubre, l’acte oficial d’inauguració del Col·legi va comptar amb 
l’assistència dels síndics Jaume Amat i Reyero, Andreu Morillas Antolín, Emma Balseiro 
Carreiras i Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom. 


•	 El 30 de juliol, el síndic major va assistir a l’acte de presa de possessió del nou fiscal 
superior de Catalunya, José María Romero de Tejada Gómez, que va tenir lloc al Palau 
de Justícia de Barcelona, presidit pel fiscal general de l’Estat, Eduardo Torres-Dulce. 


•	 Amb motiu dels actes institucionals per commemorar la Diada Nacional de Catalunya, el 
dia 10 de setembre, els síndics Jaume Amat i Reyero i Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom 
van assistir al Parlament a l’acte de lliurament de les medalles d’honor, en categoria 
d’or, presidit per Artur Mas i Gavarró i Núria de Gispert i Català. 


•	 L’11 de setembre els membres del Ple de la Sindicatura van fer la tradicional ofrena 
floral al monument a Rafael Casanova, i posteriorment el síndic major va assistir a l’acte 
institucional de celebració de la Diada al Parc de la Ciutadella, organitzat conjuntament 
per la Generalitat i pel Parlament de Catalunya, dedicat al centenari de l’escriptor Sal
vador Espriu i Castelló. 


El Ple de la Sindicatura davant l’estàtua de Rafael Casanova, amb motiu de l’ofrena floral de la Diada de 
Catalunya. D’esquerra a dreta: Miquel Salazar, Maria Àngels Servat, Joan-Ignasi Puigdollers, Emma Balseiro, 
Jaume Amat, Andreu Morillas, Jordi Pons i Manel Rodríguez. 
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•	 El 17 de setembre, el síndic Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom va assistir a l’acte “Eco
nomia verda: alternativa al pensament econòmic actual”, organitzat pel Col·legi d’Eco
nomistes de Catalunya a Barcelona. 


•	 El 25 d’octubre, el síndic Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom va assistir a l’assemblea con
gressual del Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració 
local a Catalunya, que va tenir lloc a Lleida. 


•	 L’11 de desembre, el síndic major va assistir a l’acte de commemoració del trentè ani
versari de la creació del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Gene
ralitat, presidit per Núria de Gispert i Català, en el qual van participar el conseller de 
Justícia, Germà Gordó i Aubarell; l’exconsellera Montserrat Tura i Camafreita; el director 
del Centre, Josep Xavier Hernández Moreno, i la catedràtica de Dret Penal Esther Gi
ménez-Salinas i Colomer. 


6.2. CONFERÈNCIES, SEMINARIS I CONGRESSOS 


Durant l’any 2013, els síndics i el personal de la Sindicatura han participat en nombrosos 
congressos, jornades, seminaris i conferències, amb l’objectiu de difondre les tasques de 
la institució i d’aprofundir en la millora de la formació en l’àmbit de la fiscalització del sector 
públic. 


•	 El dia 5 de març, el síndic Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom va participar en la taula 
rodona Les funcions dels organismes de control de les administracions públiques i de 
les instàncies judicials, organitzada per la càtedra Enric Prat de la Riba, de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, en col·laboració amb l’Associació Catalana de Municipis. L’ac
te va tenir lloc al Pati Manning del Centre d’Estudis i Recursos Culturals de la Diputació 
de Barcelona. 


•	 El síndic major va assistir a la taula rodona Quines mesures hi ha per afrontar la cor
rupció?, organitzada per la càtedra d’ètica aplicada de la Universitat Ramon Llull que va 
tenir lloc el dia 18 d’abril al rectorat de la dita universitat. L’acte va ser presidit per Núria 
de Gispert i Català i va comptar amb l’assistència dels expresidents del Parlament Joan 
Rigol i Roig i Ernest Benach i Pascual. 


Aquest mateix dia el síndic Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom va assistir a la conferència 
Ingressos de dret públic municipal, a càrrec de la interventora d’Administració local 
Ángela Acín Ferrer. La conferència va ser organitzada pel Col·legi de Secretaris, Inter
ventors i Tresorers d’Administració local de Barcelona. 


•	 La IV Jornada d’auditoria del sector públic, del Col·legi de Censors Jurats de Comptes 
de Catalunya, sota el lema “Auditoria del sector públic local, nous reptes”, va comptar 
amb la participació dels síndics Jaume Amat i Reyero, Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom 
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El síndic major a la IV Jornada d’auditoria del sector públic, juntament amb la interventora general de la Gene
ralitat, Mireia Vidal, i el vicepresident primer del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, Miguel 
Antonio Pérez. 


i Maria Àngels Servat i Pàmies, i de personal d’auditoria de la Sindicatura de Comptes. 
El síndic major va intervenir en la cloenda de la Jornada, el dia 25 d’abril, a la seu del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona. 


•	 La desena edició de les Trobades Tècniques i el Fòrum Tecnològic dels OCEX, espais 
d’intercanvi d’informació i experiències en l’àmbit de la fiscalització pública, va comptar 
amb la participació del síndic major, Jaume Amat i Reyero, i de personal de la Sindi
catura de Comptes. Els dos fòrums tècnics van tenir lloc els dies 23 i 24 de maig a 
Sevilla i van aplegar més de 200 professionals de l’auditoria pública i dels òrgans de 
control extern, entre els quals personal d’auditoria, de l’Assessoria Jurídica i dels Ser-
veis Informàtics de la Sindicatura. Aquests últims van participar en el Fòrum Tecnològic 
amb la presentació de dues ponències: una sobre la regularització dels protocols i 
normes de les dades i documents que gestionen els departaments de fiscalització, i una 
altra sobre la solució operativa perquè el sector públic local compleixi l’article 29 del text 
refós de la Llei de contractes del sector públic. 


•	 Els síndics Jaume Amat i Reyero, Emma Balseiro Carreiras i Joan-Ignasi Puigdollers i 
Noblom van assistir al cinquè congrés de l’Associació Catalana de Comptabilitat i Di
recció (ACCID) els dies 6 i 7 de juny a la seu de la Universitat Internacional de Cata
lunya, a Barcelona. La cita anual de l’ACCID va aplegar professionals de la comptabilitat 
i l’auditoria, executius del món de l’empresa i les finances i experts acadèmics, amb 
l’objectiu de promoure les millors pràctiques en la informació financera i en la direcció. 


•	 El 20 de juny, el síndic Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom va assistir a la jornada Els 
efectes de les mesures anticrisi en l’Administració local: avantprojecte de llei de raciona
lització i sostenibilitat i altres mesures, organitzada pel Col·legi de Secretaris, Interven
tors i Tresorers d’Administració local de Barcelona. 
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•	 Els síndics titulars dels departaments sectorials E i F, que tenen atribuïda la fiscalització 
del sector públic, Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom i Maria Àngels Servat i Pàmies, van 
convocar una reunió amb representants de les quatre diputacions de Catalunya i dels 
departaments de Governació i d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Cata
lunya, per col·laborar en el suport conjunt a les corporacions locals. Aquesta reunió va 
tenir lloc el dia 26 de juny a Barcelona a la seu de la Sindicatura de Comptes de Ca
talunya. 


•	 El 10 d’octubre, el síndic major va assistir al desè congrés d’Abante Auditores, que va 
tenir lloc a la seu de Foment del Treball, a Barcelona, i va participar amb la intervenció 
“Paper, funcions i reptes de la Sindicatura de Comptes”, davant d’un centenar de pro
fessionals de l’auditoria procedents de diferents despatxos membres d’aquesta as
sociació. El president del Consell General d’Economistes d’Espanya, Valentí Pich Rosell, 
va fer-ne la presentació. 


El síndic major durant la seva intervenció en el congrés d’Abante Auditores el 10 d’octubre. 


•	 L’11 d’octubre, la Sindicatura va participar en la Jornada sobre transparència en la con
tractació pública organitzada per l’Oficina Antifrau de Catalunya en col·laboració amb 
l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública de la Generalitat, al Par
lament de Catalunya. El síndic major va assistir a la inauguració de la jornada, que va 
comptar entre els seus ponents amb una auditora de la institució fiscalitzadora. 


•	 El 19 de novembre, la síndica Maria Àngels Servat i Pàmies va assistir a Madrid a un 
seminari de l’Institut d’Estudis Fiscals sobre la reforma comptable de les entitats locals, 
adreçat a explicar el marc conceptual i els canvis més significatius del nou pla comp
table dels ens locals, que substituirà la vigent Instrucció de Comptabilitat de l’Admi
nistració Local a partir de l’1 de gener del 2015. 
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7. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 


La Liquidació del pressupost de la Sindicatura de Comptes de l’exercici 2013 es presenta 
a continuació de forma resumida, d’acord amb l’article 57 de la Llei 18/2010, de la Sin
dicatura de Comptes. El seu detall es pot consultar en el Compte de la Sindicatura de 
Comptes, que es lliura al Parlament com a annex d’aquesta Memòria. 


Crèdits autoritzats i modificacions del pressupost de despeses 


Concepte Import 


Import inicial del pressupost per al 2013 11.157.436,71 


Increments per incorporació de romanents del pressupost del 2012 0,00 


Import definitiu del pressupost per al 2013 11.157.436,71 


Imports en euros. 


Liquidació de l’estat de despeses 


Concepte Import 


Obligacions reconegudes 8.920.669,39 


Romanent del pressupost de despeses de l’exercici 2013 2.236.767,32 


Imports en euros. 


Realització de les obligacions reconegudes 


Concepte Import 


Pagaments líquids 8.530.343,74 


Pendent de pagament 390.325,65 


Imports en euros. 


Per altra banda, la classificació econòmica del pressupost de despeses per al 2013 és la 
següent: 


Pressupost de despeses 


Classificació  Crèdits Obligacions Pressupost disponible 
econòmica inicials reconegudes (sense IR*) 


Capítol 1 8.177.289,46 6.624.839,85 1.512.449,61 


Capítol 2 2.788.947,25 2.170.207,42 658.739,83 


Capítol 4 5.000,00 2.999,99 2.000,01 


Capítol 6 155.000,00 117.222,13 37.777,87 


Capítol 8 31.200,00 5.400,00 25.800,00 


Total pressupost 2013 11.157.436,71 8.920.669,39 2.236.767,32 


Imports en euros. 
* IR: Incorporació de romanents. 


D’acord amb l’article 54.2. de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes, es fa constar 
que l’Interventor de la Sindicatura de Comptes de Catalunya no va emetre cap objecció 
per escrit durant aquest exercici. 
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