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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei d’acció exterior i de relacions amb la Unió Euro
pea 
Tram. 200-00009/10
Aprovació p. 5

Llei de creació de l’impost sobre la provisió de con
tinguts per part de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la 
difusió cultural digital
Tram. 200-00023/10
Aprovació p. 16

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de formació i qualificació professio
nal de Catalunya
Tram. 200-00027/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 20

Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 200-00029/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 20

Projecte de llei de l’exercici de les professions titu
lades i dels col·legis professionals
Tram. 200-00030/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 20

3.01.02. Proposicions de llei

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 20

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003 
per a introduir la revocació dels drets i l’estatut dels expresi
dents i expresidentes de la Generalitat
Tram. 202-00065/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 20

Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya
Tram. 202-00070/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 21

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’autorització ambien
tal de l’explotació de recursos minerals al Palau d’Anglesola
Tram. 250-01298/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre el pagament dels ajuts 
agroambientals als arrossaires del delta de l’Ebre
Tram. 250-01299/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució de suport a les manifestaci
ons prodemocràtiques de Hong Kong
Tram. 250-01300/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
llocs de treball de les empreses del grup Neoelectra, d’Aran
Tram. 250-01301/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució de condemna de les accions 
contra els drets humans a Veneçuela
Tram. 250-01302/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre la recuperació del tram 
urbà de les carreteres N340 i N235 a l’Aldea
Tram. 250-01303/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre les gestions amb el 
Govern de l’Estat per a garantir la via bilitat del servei postal
Tram. 250-01304/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre el canvi de comissaria 
de l’Agència Europea del Medicament
Tram. 250-01305/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre el millorament de l’es
tació de tren d’Hostalric
Tram. 250-01306/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre la negociació amb 
Endesa Distribució, SL, per a evitar la supressió del centre 
de treball de Palafolls de l’empresa que fa el manteniment i 
l’atenció d’emergències i per a millorar la qualitat del servei 
elèctric a la Selva i el Gironès
Tram. 250-01307/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22
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Proposta de resolució sobre la declaració de la bo
tiga Numismàtica Filatèlia Monge, de Barcelona, com a bé 
cultural d’interès nacional
Tram. 250-01308/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
seguretat a les comissaries dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01309/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Resolució 466/X, sobre les peces d’uniformitat dels agents 
del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01310/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre la dotació de les uni
tats de la Divisió d’Investigació Criminal del Cos de Mossos 
d’Esquadra amb càmeres de vídeo i fotografia i ordinadors
Tram. 250-01311/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Resolució 45/X, sobre els torns de servei i les armilles anti
bales dels agents dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01312/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la constitució d’una 
taula sectorial de negociació de la Policia de la Generalitat  
Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01313/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la creació d’una taula 
de treball per al millorament de les condicions laborals de 
les unitats de seguretat ciutadana dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01314/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la situació de col·lapse 
dels serveis judicials socials
Tram. 250-01315/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre el protocol de repara
ció del dany per a la indemnització de les víctimes d’actu
acions de la Policia de la Generalitat . Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01316/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre l’eliminació del dret de 
prioritat o preferència en les concessions i autoritzacions 
administratives establert pel reglament de la Llei 12/1987, de 
regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant 
vehicles de motor
Tram. 250-01317/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la reclamació al Go
vern de l’Estat de la modificació de la disposició transitòria 
tercera de la Llei 29/1994, d’arrendaments urbans
Tram. 250-01318/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la reconsideració de 
les mesures administratives implantades per la Federació 
Catalana de Futbol la temporada 20142015
Tram. 250-01319/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre el pagament dels ajuts 
pendents dels programes de desenvolupament rural del 
2013
Tram. 250-01320/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre el pagament del deute 
a les entitats del tercer sector social
Tram. 250-01321/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre les prestacions econò
miques vinculades al servei de les residències
Tram. 250-01322/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre els plans estratègics 
de serveis socials
Tram. 250-01323/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre els plans de qualitat de 
serveis socials
Tram. 250-01324/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre el compliment de l’a
cord del Govern de l’Estat relatiu al soterrament de la línia 
ferroviària entre Barcelona i Portbou a Montcada i Reixac
Tram. 250-01325/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre els crèdits ràpids
Tram. 250-01326/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
carretera B300
Tram. 250-01327/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la solució dels pro
blemes que pateix la carretera C35 al pas per Sant Celoni, 
Gualba, la Batllòria i Riells i Viabrea
Tram. 250-01329/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre les baixes laborals i les 
situacions d’incapacitat temporal dels agents dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 250-01330/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
instal·lació de tractament biològic de residus d’alta degrada
bilitat a Ossó de Sió
Tram. 250-01331/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’hora
ri del servei d’urgències del CAP Guineueta, de Barcelona
Tram. 250-01332/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre l’excedència voluntària 
per a les docents que se sotmetin a tractaments de fertilitat
Tram. 250-01333/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
dotació del Sistema d’Emergències Mèdiques, SA de l’Hos
pital de Palamós
Tram. 250-01334/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre els serveis de salut de 
la comarca del Baix Empordà
Tram. 250-01335/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre els recursos sanitaris 
de la comarca del Baix Empordà
Tram. 250-01336/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26
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Proposta de resolució sobre la derogació de l’Ordre 
BSF/130/2014, relativa als criteris per a determinar la capaci
tat econòmica dels beneficiaris de les prestacions de servei 
no gratuïtes
Tram. 250-01337/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la climatització i les 
condicions ambientals dels jutjats de Mataró
Tram. 250-01338/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la participació del mo
viment associatiu juvenil als centres educatius
Tram. 250-01339/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre les associacions de 
consumidors de cànnabis
Tram. 250-01340/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució de reconeixement a la jut
gessa argentina instructora de la causa contra els crims del 
franquisme
Tram. 250-01341/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la violència masclista
Tram. 250-01342/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
legalitat i la neutralitat política a l’Escola Mireia de Montgat
Tram. 250-01343/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre les mesures per a 
combatre la modalitat de venda ambulant «top manta»
Tram. 250-01344/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la incorporació en els 
diferents nivells educatius dels valors per a dignificar la pro
fessió de comerciant i de marxant
Tram. 250-01345/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
d’actuació per a la integració social i laboral dels venedors 
de modalitats ambulants no autoritzades
Tram. 250-01346/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre les mesures per a dig
nificar la professió de comerciant i de marxant i per a pre
servar el comerç
Tram. 250-01347/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la derogació del De
cret 139/2014, pel qual s’estableix el règim temporal per al 
període 20142018 de les autoritzacions excepcionals per 
a la captura en viu i tinença d’ocells fringíl·lids per a la cria 
en captivitat adreçada a l’activitat tradicional de concursos 
de cant
Tram. 250-01348/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la situació econòmica i 
financera de Neoelectra
Tram. 250-01349/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre l’aturada del pla d’ins
peccions massives a l’esport de base i la regulació de les 
activitats remunerades de les entitats esportives
Tram. 250-01350/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les mesures per a fer front a la des ocupació juvenil
Tram. 302-00227/10
Presentació p. 28

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre política industrial
Tram. 302-00228/10
Presentació p. 29

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre esports
Tram. 302-00229/10
Presentació p. 30

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre les polítiques transversals amb relació a la violència con
tra les dones
Tram. 302-00230/10
Presentació p. 31

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre les polítiques de muntanya
Tram. 302-00231/10
Presentació p. 33

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre l’aplicació de l’impost sobre dipòsits en entitats de crèdit 
i el seu impacte en l’execució de la Llei de pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per al 2014
Tram. 302-00232/10
Presentació p. 34

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre les polítiques d’innovació
Tram. 302-00233/10
Presentació p. 35

4. INFORMACIÓ

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 d’Economia i Coneixement
Tram. 330-00081/10
Presentació p. 36
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei d’acció exterior i de relacions amb la Unió 
Europea
Tram. 200-00009/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 45, 26.11.2014, DSPC-P 86

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 26 de no-
vembre de 2014, ha debatut el Dictamen de la Comis-
sió d’Afers Institucionals referent al Projecte de llei 
d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea 
(tram. 200-00009/10) i les esmenes reservades pels 
grups parlamentaris.

Finalment, d’acord amb l’article 55.2 de l’Estatut d’au-
tonomia i amb els articles 112 i 113 del Reglament del 
Parlament, ha aprovat la llei següent: 

Llei d’acció exterior i de relacions amb la Unió 
Europea

Preàmbul

La Generalitat, des de sempre, ha avançat amb la vo-
luntat de projectar Catalunya com un país de prestigi, 
d’excel·lència i de qualitat. Un motor al sud d’Europa, 
amb capacitat per a interactuar amb els altres territoris 
d’Europa i de la resta del món.

A partir de les disposicions de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, el fet que la Generalitat desenvolupi una ac-
ció exterior ja no deriva tan sols d’una pràctica política, 
sinó que passa a tenir caràcter obligatori i configura un 
àmbit d’actuació legalment establert.

Aquesta llei ha de permetre enfortir les relacions amb 
la Unió Europea i continuar avançant cap a una acció 
exterior eficaç i coherent, coordinada amb el conjunt 
d’actors que actuen en l’escenari internacional, i també 
posicionar els interessos de Catalunya al món i reforçar 
les relacions amb altres governs, organismes multilate-
rals i xarxes de cooperació a la Unió Europea.

Actualment, tota agenda de creixement futur passa ne-
cessàriament per la potenciació de l’activitat exte rior de 
l’economia. El sector exterior de Catalunya, per mit-
jà de les exportacions, el turisme i la inversió exterior, 
permet fer de motor de l’activitat productiva en gene-
ral i, quan convé, compensar les possibles contraccions 
que pateix l’economia catalana. En aquest sentit, aques-
ta llei ha de potenciar aquesta presència internacio nal 

de l’economia catalana, amb la qual el Govern està com-
promès i obligat.

L’Estatut d’autonomia aprovat el 2006 ha permès do-
nar cobertura de llei orgànica a l’acció exterior duta 
a terme per les administracions públiques catalanes.  
I Catalunya, igual que altres ens territorials dels estats 
del nostre entorn, ha incrementat progressivament les 
seves actuacions a l’exterior i en l’àmbit de la Unió Eu-
ropea, amb el sosteniment clar de la jurisprudència del 
Tribunal Constitucional, que ha permès actuacions au-
tonòmiques de rellevància exterior, en entendre que el 
desplegament de determinades competències autonò-
miques requereix aquest tipus d’actuacions, tal com ho 
fonamenta en la sentència 80/1993.

Com declara la sentència del Tribunal Constitucional 
165/1994, no es pot identificar la matèria relacions in-
ternacionals amb tot tipus d’activitat amb abast o pro-
jecció exteriors. Així es desprèn de la mateixa litera-
litat de la Constitució, com també de la interpretació 
ja efectuada per la jurisprudència del Tribunal Cons-
titucional, en declarar que la dimensió exterior d’un 
assumpte no pot servir per a fer una interpretació ex-
pansiva de l’article 149.1.3 de la Constitució que sub-
sumeixi en la competència estatal qualsevol mesura 
dotada d’una certa incidència exterior.

El procés de globalització política i econòmica ha pro-
piciat una forta evolució amb relació als actors en joc 
en l’àmbit de les relacions internacionals. No solament 
s’ha incrementat la presència d’actors i entitats no es-
tatals del món econòmic amb cert poder en fòrums in-
ternacionals, sinó que també ha crescut el paper dels 
ens no estatals i de les representacions de la societat 
civil en contextos de forta projecció internacional, s’ha 
difuminat en certa mesura el concepte de sobirania i 
s’han modificat implícitament les regles de les rela-
cions internacionals. En la mateixa línia, els canvis 
constants en el context de les relacions internacionals 
han fet de la diplomàcia pública un instrument cada 
vegada més reconegut en l’acció exterior dels països 
per la seva dimensió cultural i econòmica, i que cal 
també posar en relleu per la important tradició que té 
a Catalunya.

Cal reconèixer la societat civil amb dimensió inter-
nacional com un aliat clau en el desenvolupament de 
l’acció exterior de Catalunya.

D’acord amb els preceptes del capítol II del títol V de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Generalitat par-
ticipa en els afers relacionats amb la Unió Europea que 
afecten les competències i els interessos de Catalunya, 
per mitjà de la participació en les institucions i els or-
ganismes europeus i en la formació de les posicions 
de l’Estat.

D’altra banda, el dret de la Unió Europea està plena-
ment integrat en l’ordenament jurídic català. Des de 
l’aprovació de l’Estatut d’autonomia, s’ha produït una 
important evolució normativa en l’àmbit europeu, en 
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concret amb les darreres modificacions del Tractat de 
la Unió Europea i del Tractat de funcionament de la 
Unió Europea. Cal, per tant, que la Generalitat conti-
nuï garantint la transposició i l’aplicació correctes de 
la normativa europea.

El desenvolupament normatiu de les disposicions es-
tatutàries ha de facilitar també l’establiment de direc-
trius i mecanismes que permetin una millor coordina-
ció interna dels diferents departaments i organismes 
en matèria d’acció exterior, i també la coordinació amb 
l’acció exterior d’altres administracions i ens públics 
de Catalunya. L’objectiu final és, doncs, maximitzar la 
potencialitat dels instruments d’acció exterior i el posi-
cionament de Catalunya a nivell internacional.

Títol preliminar

Article 1. Objecte de la llei

1. Aquesta llei té per objecte regular l’acció exterior de 
Catalunya i les relacions de la Generalitat amb la Unió 
Europea, amb la finalitat d’assolir, sota la direcció, la 
coordinació i l’orientació del Govern: 

a) La màxima projecció exterior de Catalunya i la mà-
xima promoció a l’exterior dels seus interessos.

b) El posicionament de Catalunya a l’exterior com a 
actor internacional actiu amb relació a matèries que 
són competència de la Generalitat o d’interès per a Ca-
talunya.

c) El posicionament de Catalunya davant la Unió Eu-
ropea i la participació de la Generalitat en les instituci-
ons europees, de conformitat amb la normativa vigent.

2. Amb la finalitat que determina l’apartat 1, aquesta 
llei: 

a) Defineix l’àmbit d’aplicació, les línies generals d’ac-
tuació, les estructures organitzatives i els mecanismes 
de planificació, participació, gestió i seguiment pel 
que fa l’acció exterior de Catalunya i a les relacions de 
la Generalitat amb la Unió Europea.

b) Defineix la tipologia i l’estructura d’una xarxa sufi-
cient i eficaç d’unitats de representació de la Genera-
litat a l’exterior.

c) Reconeix la necessitat de promoure i impulsar les 
iniciatives de la societat civil que contribueixen a ge-
nerar a l’exterior una opinió pública positiva envers 
Catalunya i a potenciar el prestigi i la influència inter-
nacionals del país.

3. L’acció exterior ha de tenir també en compte les ex-
ternalitats de les polítiques internes que tinguin im-
pacte a l’exterior.

Article 2. Definicions

Als efectes d’aquesta llei, s’entén per: 

a) Acció exterior: el conjunt de polítiques, actuacions, 
activitats i iniciatives que, en coherència amb els prin-
cipis i objectius d’aquesta llei, duen a terme per a la 
projecció exterior de Catalunya, fora de l’àmbit de la 
Unió Europea, el Parlament, la Presidència de la Ge-
neralitat, el Govern i l’Administració de la Generalitat, 
les altres institucions de la Generalitat, els ens locals 
i la resta d’administracions públiques de Catalunya, i 
també els ens, els organismes i les entitats que depe-
nen de qualsevol d’aquestes administracions o que hi 
estan vinculats.

L’acció exterior abasta totes les polítiques, actuacions, 
activitats i iniciatives de la Generalitat derivades de 
les seves atribucions competencials i de l’exercici de 
les funcions relacionades amb els àmbits de les rela-
cions exteriors, de la projecció exterior de Catalunya i 
la promoció a l’exterior dels interessos del país i de les 
polítiques de solidaritat, que inclouen la cooperació i 
ajut al desenvolupament, el foment de la pau, la defen-
sa dels drets humans i la responsabilitat ambiental en 
la comunitat internacional.

b) Relacions de la Generalitat amb la Unió Europea: 
el conjunt de polítiques, actuacions, activitats i inicia-
tives de la Generalitat en relació amb la Unió Europea, 
inclosa la participació en les institucions europees de 
conformitat amb els tractats constitutius de la Unió i 
amb l’ordenament jurídic espanyol.

c) Organització internacional: l’entitat funcional cre-
ada per subjectes de dret internacional mitjançant un 
tractat internacional per a assolir objectius determi-
nats i dotada de competències d’atribució, d’una es-
tructura institucional permanent i de personalitat ju-
rídica internacional.

d) Acords de col·laboració: els acords subjectes al dret 
públic que no tenen naturalesa ni efectes jurídics de 
dret internacional i només imposen obligacions jurídi-
ques a les parts que els contrauen.

e) Delegacions del Govern a l’exterior: les unitats de 
representació institucional del Govern a l’exterior que 
tenen com a objectiu de defensar-hi els interessos de 
Catalunya i la projecció internacional del país.

f) Delegació del Govern davant la Unió Europea: la 
unitat de representació institucional del Govern davant 
la Unió Europea que té com a objectiu de defensar-hi 
els interessos de Catalunya i la projecció internacional 
del país.

g) Oficines sectorials del Govern a l’exterior: les uni-
tats de representació del Govern a l’exterior que tenen 
un àmbit d’actuació sectorial, corresponent al d’un de-
partament; aquestes unitats s’adscriuen orgànicament 
i funcionalment al departament competent en l’àmbit 
sectorial corresponent o a un dels organismes o enti-
tats que en depenen.
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h) Xarxes de cooperació territorial: les xarxes de go-
verns de territoris diversos que tenen per finalitat de-
fensar interessos comuns davant les institucions esta-
tals, europees i internacionals.

i) Diplomàcia pública de Catalunya: qualsevol actua-
ció d’un agent públic o privat que tingui una incidèn-
cia efectiva i positiva en l’opinió pública exterior amb 
l’objectiu de potenciar la imatge, la influència i el pres-
tigi de Catalunya a l’exterior.

j) Diplomàcia cultural de Catalunya: les activitats de 
diplomàcia pública de Catalunya que consisteixen en 
la projecció internacional de la creació, la indústria i la 
llengua catalanes, en el suport a la formació exterior dels 
creadors i en la participació en organitzacions culturals 
internacionals, d’acord amb la normativa vigent.

k) Diplomàcia econòmica de Catalunya: les activitats 
de diplomàcia pública de Catalunya adreçades a im-
pulsar el reconeixement internacional de Catalunya 
com a destinació d’inversions i origen d’exportacions 
de primer nivell, país turístic de referència i centre de 
prestigi en l’àmbit de la recerca i de la innovació.

l) Diplomàcia esportiva de Catalunya: les activitats de 
diplomàcia pública de Catalunya adreçades a impulsar 
el reconeixement internacional de l’esport català.

Article 3. Principis rectors de l’acció exterior  
i de les relacions amb la Unió Europea

L’acció exterior de Catalunya i les relacions de la Ge-
neralitat amb la Unió Europea es regeixen pels princi-
pis rectors següents: 

a) El compromís que la vocació plenament europeista 
i mediterrània de Catalunya presideixi l’aplicació dels 
objectius de l’acció exterior i de les relacions amb la 
Unió Europea.

b) La cerca del consens polític en les orientacions i es-
tratègies generals de l’acció exterior i de les relacions 
amb la Unió Europea, per a aconseguir la continuïtat i 
l’estabilitat que requereixen les polítiques per al mitjà 
i el llarg termini.

c) La garantia de coherència, coordinació, transversali-
tat i eficàcia en el desenvolupament de l’acció exterior i 
de les relacions amb la Unió Europea.

d) La transparència en l’actuació dels poders públics.

e) El reconeixement del dret de les persones i dels po-
bles a la defensa i la promoció de la cultura, la llengua 
i la identitat pròpies, l’impuls dels valors de convivèn-
cia multicultural, el reconeixement del dret a decidir 
dels pobles, el reconeixement dels drets socials, edu-
catius i sanitaris i el suport als sectors més vulnerables 
de la societat.

f) La promoció de la pau, la no-violència, la seguretat 
humana, la solidaritat, la cooperació i ajut al desenvo-
lupament, el desenvolupament sostenible, la sobirania 
alimentària, la lluita contra el canvi climàtic, el respec-

te mutu entre els pobles, l’eradicació de la pobresa i la 
protecció dels drets humans, dins el respecte dels pro-
pòsits i principis de la Carta de les Nacions Unides, la 
Declaració universal dels drets humans, el Pacte inter-
nacional de drets civils i polítics, el Pacte internacio-
nal de drets econòmics, socials i culturals, el Conveni 
europeu per a la salvaguarda dels drets humans i de les 
llibertats fonamentals i la Carta dels drets fonamentals 
de la Unió Europea.

g) La no-discriminació per raó de gènere, origen, na-
cionalitat, raça, edat, orientació sexual, identitat de gè-
nere, discapacitat, religió o conviccions polítiques.

h) El compliment del principi de lleialtat institucional 
mútua i la cerca de sinergies amb el Govern de l’Estat i 
amb les altres administracions públiques, d’acord amb 
els principis rectors de les polítiques públiques esta-
blerts per l’Estatut.

i) El respecte de la diversitat, la varietat i la riquesa del 
territori de Catalunya, el reconeixement del potencial 
de la capitalitat de Barcelona i la protecció de l’equili-
bri territorial.

j) El respecte del dret internacional i la garantia de 
compliment dels drets i les obligacions que deriven 
dels tractats i dels costums internacionals, dels princi-
pis generals del dret internacional i de les resolucions 
d’organitzacions internacionals que afectin Catalunya.

k) La incorporació de la perspectiva de gènere en el 
desenvolupament de les polítiques i en l’elaboració de 
projectes i programes.

Article 4. Finalitats de l’acció exterior i de les 
relacions amb la Unió Europea

L’acció exterior de Catalunya i les relacions de la Ge-
neralitat amb la Unió Europea es regeixen per les fina-
litats següents: 

a) La projecció a l’exterior de Catalunya com un actor 
internacional compromès, solidari i responsable.

b) La promoció a l’exterior dels interessos del conjunt 
de Catalunya, fent de la internacionalització un eix 
principal per al desenvolupament equilibrat dels dife-
rents territoris.

c) La promoció internacional de la llengua i la cultura 
catalanes.

d) La promoció de Catalunya com a seu d’organitzacions 
internacionals.

e) El suport a les comunitats catalanes de l’exterior i 
l’establiment de relacions de suport amb els ciutadans 
catalans a l’exterior.

f) La defensa de la pau, els drets humans i el desenvo-
lupament humà sostenible.

g) La promoció de la internacionalització econòmica 
de Catalunya i el suport a les empreses catalanes amb 
seu a l’exterior.
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h) La potenciació de la col·laboració amb les entitats i 
els col·lectius que actuen en l’àmbit de l’acció exterior 
de Catalunya.

Títol I. Actors, àmbits i instruments de l’acció 
exterior i de les relacions amb la Unió Europea

Capítol I. Actors

Article 5. Parlament

Corresponen al Parlament, de conformitat amb l’Esta-
tut i d’acord amb el principi d’autonomia reglamentà-
ria, les funcions següents: 

a) Exercir la funció d’impuls i control de l’acció exte-
rior de la Generalitat i, amb aquesta finalitat, conèixer 
la política i l’activitat del Govern en l’àmbit de l’ac-
ció exterior, deliberar sobre aquesta qüestió i fer-ne el 
control.

b) Promoure la participació de la ciutadania en el de-
bat públic i el control de l’acció política i de govern en 
aquest àmbit.

c) Debatre el Pla estratègic d’acció exterior i de re-
lacions amb la Unió Europea, i fer-ne el seguiment, 
d’acord amb el que estableix l’article 15.

d) Participar, si s’escau, en organismes i conferències 
internacionals de cooperació interparlamentària.

e) Mantenir, si s’escau, relacions bilaterals amb altres 
parlaments.

f) Mantenir relacions amb les entitats de la societat ci-
vil que actuen en l’àmbit de l’acció exterior i de la co-
operació i ajut al desenvolupament.

g) Impulsar relacions de col·laboració i mecanismes 
d’informació mútua amb el Govern, amb les altres ins-
titucions de la Generalitat i amb els ens, els organis-
mes i les entitats adscrits al Parlament en l’àmbit de 
l’acció exterior.

h) Exercir la funció de control del principi de subsidia-
rietat dels actes legislatius de la Unió Europea.

i) Fer el seguiment legislatiu previ de les iniciatives 
legislatives de la Unió Europea que afectin competèn-
cies o interessos de la Generalitat, com també del pro-
grama de treball de la Comissió Europea.

Article 6. Presidència de la Generalitat

Correspon al president de la Generalitat, en exercici 
de la més alta representació de la Generalitat, impul-
sar i mantenir relacions amb les autoritats de l’àmbit 
internacional.

Article 7. Govern

1. El Govern, per mitjà del departament competent en 
matèria d’acció exterior, dirigeix, executa i coordina 

l’acció exterior de la Generalitat per a la projecció ex-
terior de Catalunya i la promoció dels seus interessos, 
en el marc de les directrius generals de l’acció de go-
vern establertes pel president de la Generalitat.

2. Corresponen al Govern, d’acord amb l’Estatut, les 
funcions següents: 

a) Adoptar les mesures necessàries per a l’execució 
dels tractats internacionals conclosos per l’Estat, en 
allò que afectin matèries que són competència de la 
Generalitat.

b) Formular al Govern de l’Estat les observacions i les 
propostes que cregui pertinents amb relació a les inici-
atives i els tractats de revisió dels tractats constitutius 
de la Unió Europea, amb relació a les altres iniciatives 
i propostes que el Govern de l’Estat presenti a la Unió 
Europea i amb relació als actes de conclusió dels trac-
tats que afectin competències o interessos de la Gene-
ralitat.

c) Participar en el nomenament, a proposta del depar-
tament competent en aquesta matèria, de les persones 
que hagin de representar la Generalitat en les delega-
cions negociadores de l’Estat davant la Unió Europea 
i en la representació permanent de l’Estat davant la 
Unió Europea.

d) Instar el Govern de l’Estat a iniciar accions davant 
el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i adoptar els 
acords pertinents, d’acord amb la normativa europea, 
per a permetre les accions de la Generalitat davant el 
Tribunal.

e) Aprovar la conclusió d’acords de col·laboració del 
Govern o de l’Administració de la Generalitat amb ens 
públics d’altres estats o amb organitzacions interna-
cionals, i autoritzar, amb caràcter previ, la conclusió 
d’acords anàlegs pels ens, els organismes o les entitats 
públiques que depenen de l’Administració de la Gene-
ralitat o que hi estan vinculats.

Article 8. Administració de la Generalitat

1. Corresponen al departament o als departaments 
amb competències en matèria d’acció exterior i de re-
lacions amb la Unió Europea les funcions següents: 

a) Dirigir i impulsar les polítiques i actuacions del Go-
vern amb relació a la Unió Europea i en l’àmbit de les 
relacions exteriors.

b) La projecció exterior de Catalunya i la promoció a 
l’exterior dels seus interessos, de la representació i pre-
sència de Catalunya a l’exterior i de la cooperació i 
ajut al desenvolupament.

c) Dirigir i coordinar l’actuació en aquests àmbits de 
l’Administració de la Generalitat i dels ens, els orga-
nismes o les entitats que en depenen o que hi estan 
vinculats.
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d) Coordinar la projecció exterior de les polítiques 
sectorials dels departaments del Govern i dels ens, els 
organismes o les entitats que depenen de l’Adminis-
tració de la Generalitat o que hi estan vinculats, per 
tal de garantir-ne l’adequació i la coherència amb els 
objectius i les prioritats fixats pel Pla estratègic d’acció 
exterior i de relacions amb la Unió Europea.

2. Als efectes del que estableix la lletra d de l’apartat 1, 
els departaments del Govern i els ens, els organismes 
o les entitats que depenen de l’Administració de la Ge-
neralitat o que hi estan vinculats han d’informar el de-
partament o els departaments competents en matèria 
d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, 
segons l’àmbit competencial respectiu, de llurs políti-
ques, actuacions i projectes amb dimensió a l’exterior i 
en l’àmbit de la Unió Europea.

Article 9. Altres institucions  
de la Generalitat

El Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de 
Greuges, la Sindicatura de Comptes i l’Oficina Anti-
frau de Catalunya mantenen relacions de col·laboració 
i mecanismes d’informació mútua amb el Govern en 
matèria d’acció exterior i de relacions amb la Unió Eu-
ropea, i poden establir relacions de col·laboració i d’in-
tercanvi de bones pràctiques amb llurs homòlegs euro-
peus i internacionals.

Article 10. Ens locals

1. El Govern, en el marc competencial propi, i respec-
tant el principi d’autonomia local, coordina les actua-
cions dels ens locals en matèria d’acció exterior i de 
relacions amb la Unió Europea i els presta suport per 
a dur-les a terme.

2. El Govern i l’Administració de la Generalitat han 
d’aprofitar l’experiència derivada de les accions exteri-
ors de la resta d’administracions públiques de Catalu-
nya i, conseqüentment, han d’impulsar la col·laboració 
amb els ens locals per a generar sinergies positives, 
concertar espais d’intercanvi d’informació que perme-
tin definir estratègies compartides, evitar duplicitats o 
actuacions contradictòries i disposar amb la màxima 
eficiència dels recursos disponibles, amb la finalitat de 
millorar l’efectivitat de l’acció exterior i de les relaci-
ons amb la Unió Europea.

Article 11. Consorcis, fundacions i altres ens 
públics i corporatius

Amb l’objectiu d’assolir cohesió i eficiència en l’acció 
exterior de Catalunya i en les relacions de la Generali-
tat amb la Unió Europea: 

a) El Govern i l’Administració de la Generalitat han 
d’impulsar relacions en aquesta matèria, amb el grau 
de participació, col·laboració o interlocució que consi-
derin més adequat en cada cas, amb els consorcis, les 

fundacions i els altres ens públics i corporatius que ac-
tuïn en aquest àmbit.

b) El Govern ha de coordinar, en el marc de la legisla-
ció pròpia de les cambres oficials de comerç, indústria 
i navegació de Catalunya, les actuacions d’aquestes 
corporacions orientades a l’impuls de la internaciona-
lització i al foment de l’exportació de les empreses ca-
talanes.

c) El Govern i l’Administració de la Generalitat han 
d’impulsar relacions de col·laboració en aquesta ma-
tèria amb les universitats i altres institucions acadè-
miques, amb els col·legis professionals i amb la resta 
d’ens corporatius de Catalunya, d’acord amb la respec-
tiva legislació específica.

Capítol II. Àmbits sectorials de l’acció exterior 
i de les relacions amb la Unió Europea

Article 12. Àmbits d’actuació

1. Correspon a cada un dels departaments del Govern 
desplegar la dimensió per a la projecció a l’exterior i 
en l’àmbit de la Unió Europea de les polítiques, actu-
acions, activitats i iniciatives que duguin a terme en 
l’àmbit sectorial respectiu, per mitjà de mecanismes 
que s’ajustin a les prioritats que defineixi el Govern.

2. El Govern, en l’àmbit de l’economia: 

a) Ha de promoure la internacionalització econòmica 
de Catalunya com a motor de desenvolupament econò-
mic, ambientalment i socialment responsable.

b) Ha de promoure Catalunya com a pol d’excel·lència 
i innovació en el coneixement, com a destinació turís-
tica i com a eix logístic de la Mediterrània i del sud 
d’Europa.

c) Ha d’impulsar el potencial internacional i la capaci-
tat innovadora de l’economia catalana.

d) Ha de fomentar activament la captació de noves in-
versions i de projectes d’inversió empresarial de caràc-
ter estratègic.

e) Ha de garantir la coherència de les accions de pro-
moció de la internacionalització econòmica de Cata-
lunya amb els Principis rectors de les Nacions Unides 
sobre les empreses i els drets humans, vetllant sempre 
pel respecte als drets humans en qualsevol acció que 
es dugui a terme.

3. El Govern, en l’àmbit de la llengua i la cultura: 

a) Ha de fomentar la llengua i la cultura pròpies de 
Catalunya dins i fora de la Unió Europea i ha de situ-
ar el model cultural i lingüístic del país com a referent 
internacional.

b) Ha de potenciar l’Institut Ramon Llull com a agent 
de promoció internacional de la llengua catalana i de 
la cultura expressada en català, i n’ha de coordinar les 
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accions amb les de les delegacions del Govern a l’exte-
rior i davant la Unió Europea i amb les de les oficines 
sectorials del Govern a l’exterior.

c) Ha de vetllar perquè l’aranès, com a llengua ofici-
al a Catalunya i pròpia d’Aran, sigui objecte de difu-
sió a l’exterior, especialment en els àmbits de veïnatge 
transfronterers.

Article 13. Cooperació i ajut  
al desenvolupament, foment de la pau  
i defensa dels drets humans

1. Correspon al Govern formular, dirigir i avaluar la 
política de la Generalitat en matèria de cooperació i 
ajut al desenvolupament, de foment de la pau i de de-
fensa dels drets humans.

2. El departament competent en matèria d’acció exte-
rior coordina les actuacions de cooperació i ajut al des-
envolupament, de foment de la pau i de defensa dels 
drets humans dutes a terme per l’entitat o l’òrgan cor-
responent i pels diferents departaments del Govern, i 
vetlla per la coherència de les polítiques de cooperació 
i ajut al desenvolupament.

3. El Govern estableix els principis, els eixos transver-
sals, els objectius estratègics i les prioritats geogrà-
fiques i sectorials en matèria de cooperació i ajut al 
desenvolupament, d’acord amb la legislació catalana 
sobre cooperació al desenvolupament i l’agenda inter-
nacional en matèria de cooperació i ajut al desenvolu-
pament, i els fixa en els plans directors pluriennals i 
en els plans anuals de cooperació al desenvolupament.

Article 14. Instruments dels àmbits sectorials

L’actuació dels departaments del Govern en els àm-
bits sectorials de l’acció exterior i de les relacions amb 
la Unió Europea es duu a terme per mitjà dels instru-
ments i mecanismes següents: 

a) Programes de finançament.

b) Assistència tècnica, assessorament i intercanvi d’in-
formació i de bones pràctiques.

c) Acords de col·laboració.

d) Participació en organitzacions internacionals i en 
xarxes de cooperació europees i internacionals.

e) Conferències, fòrums i seminaris.

f) Consultes tècniques, estudis, enquestes i publicacions.

g) Programes formatius i de capacitació professional.

h) Qualsevol altra actuació relacionada amb el desple-
gament de les competències estatutàries de la Genera-
litat en aquesta matèria.

Capítol III. Instruments de planificació, 
coordinació i seguiment de l’acció exterior  
i de les relacions amb la Unió Europea

Article 15. Pla estratègic d’acció exterior  
i de relacions amb la Unió Europea

1. El Govern ha d’aprovar, amb una periodicitat qua-
driennal, el Pla estratègic d’acció exterior i de relaci-
ons amb la Unió Europea, que ha d’ordenar sectorial-
ment, geogràficament i institucionalment les prioritats 
i els objectius a mitjà termini de l’acció exterior de Ca-
talunya. El Pla estratègic ha d’ésser debatut pel Parla-
ment, que també n’ha de fer el seguiment.

2. El departament competent en matèria d’acció exte-
rior elabora el Pla estratègic d’acció exterior i de re-
lacions amb la Unió Europea, amb la participació de 
la resta de departaments, tot integrant llurs propostes, 
efectuades en el marc de la Comissió Interdepartamen-
tal d’Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Euro-
pea. També s’ha de garantir la informació, consulta i 
participació de la resta d’actors de l’acció exterior de 
Catalunya, especialment dels ens locals de Catalunya i 
la societat civil competent en aquesta matèria, de ma-
nera que el Pla sigui resultat d’un procés ampli d’estudi, 
informació, consulta, participació i avaluació de l’expe-
riència precedent.

3. El conseller competent en matèria d’acció exterior 
sotmet a l’aprovació del Govern el projecte de Pla es-
tratègic d’acció exterior i de relacions amb la Unió Eu-
ropea. Un cop aprovat, el Govern el presenta davant 
el Parlament, perquè en tingui coneixement i el pugui 
debatre i fer-ne el seguiment. El Govern ha d’adoptar 
les mesures necessàries per a difondre i donar a conèi-
xer el contingut del Pla.

4. Els departaments del Govern poden elaborar, con-
juntament amb el departament competent en matèria 
d’acció exterior, plans de treball anuals en l’àmbit in-
ternacional que desenvolupin sectorialment el Pla es-
tratègic d’acció exterior i de relacions amb la Unió Eu-
ropea i en facilitin el seguiment. Els plans sectorials 
d’acció exterior han d’ésser coherents amb el Pla es-
tratègic.

5. En l’establiment de les prioritats quadriennals, el 
Pla estratègic d’acció exterior i de relacions amb la 
Unió Europea ha de tenir en compte: 

a) Els principis i els objectius establerts per aquesta llei.

b) Els recursos materials, humans i econòmics o de 
gestió necessaris, i les capacitats existents a Catalunya.

Article 16. Comissió Interdepartamental 
d’Acció Exterior i de Relacions amb la Unió 
Europea

1. Es crea la Comissió Interdepartamental d’Acció 
Exterior i de Relacions amb la Unió Europea com a 
òrgan col·legiat de coordinació de l’actuació dels de-
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partaments del Govern en matèria d’acció exterior i de 
relacions amb la Unió Europea, adscrit al departament 
competent per raó de la matèria.

2. Correspon a la Comissió Interdepartamental d’Ac-
ció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea d’im-
pulsar i coordinar les polítiques i actuacions dels de-
partaments del Govern en matèria d’acció exterior i de 
relacions amb la Unió Europea, i de fer-ne el segui-
ment i l’avaluació, especialment pel que fa a les fun-
cions de proposta, seguiment i avaluació amb relació 
al Pla estratègic d’acció exterior i de relacions amb la 
Unió Europea.

3. Per a impulsar la col·laboració, la cooperació, l’assis-
tència recíproca i la informació mútua, en l’àmbit de 
l’acció exterior de Catalunya, amb els ens locals i amb 
els altres ens d’interès públic que duguin a terme una 
important activitat internacional, i especialment per a 
garantir la participació d’aquests ens en el procés d’in-
formació, consulta i propostes previ a l’elaboració i 
l’aprovació del Pla estratègic d’acció exterior i de rela-
cions amb la Unió Europea, el Govern, de conformitat 
amb la Comissió Interdepartamental d’Acció Exterior 
i de Relacions amb la Unió Europea, ha de regular per 
reglament la participació directa de representacions 
d’aquests ens en les reunions de la Comissió, amb la 
periodicitat mínima que el reglament determini.

4. S’han de determinar per reglament la composició, 
les funcions, l’organització i el funcionament de la Co-
missió Interdepartamental d’Acció Exterior i de Rela-
cions amb la Unió Europea.

Article 17. Consell d’Acció Exterior  
i de Relacions amb la Unió Europea

1. Es crea el Consell d’Acció Exterior i de Relacions 
amb la Unió Europea com a òrgan assessor, consultiu 
i de participació externa en matèria d’acció exterior i 
de relacions de la Generalitat amb la Unió Europea, 
adscrit al departament o departaments competents en 
aquesta matèria.

2. El Consell d’Acció Exterior i de Relacions amb la 
Unió Europea és integrat per representants de l’Admi-
nistració de la Generalitat, per representants de les or-
ganitzacions i entitats que actuen en l’àmbit de l’acció 
exterior de Catalunya i per persones de prestigi reco-
negut com a membres destacats de les comunitats ca-
talanes de l’exterior.

3. Corresponen al Consell d’Acció Exterior i de Rela-
cions amb la Unió Europea, en l’àmbit de l’acció ex-
terior de Catalunya i de les relacions de la Generalitat 
amb la Unió Europea, les funcions següents: 

a) Dissenyar i proposar polítiques en aquesta matèria.

b) Fer arribar al Govern les iniciatives i les propostes 
que consideri convenients per a la millora de les actua-
cions en aquest àmbit.

c) Participar en els treballs d’elaboració dels avantpro-
jectes de normes i disposicions generals de l’Adminis-
tració de la Generalitat en aquesta matèria, inclosos 
el Pla estratègic d’acció exterior i de relacions amb la 
Unió Europea i els plans sectorials anuals.

d) Impulsar la col·laboració, la cooperació i l’assistèn-
cia recíproca en aquesta matèria entre el Govern i els 
ens locals i altres ens d’interès públic que duguin a ter-
me una notable activitat internacional, especialment 
per a garantir-ne la participació en el procés d’infor-
mació, consulta i propostes previ a l’elaboració i l’apro-
vació del Pla estratègic d’acció exterior i de relacions 
amb la Unió Europea.

e) Conèixer l’acció política i de govern en aquesta ma-
tèria i fer-ne el seguiment, i contribuir amb la seva ex-
pertesa al compliment dels compromisos i acords de la 
Generalitat en aquest àmbit.

f) Les altres funcions que li assigni el conseller com-
petent en aquesta matèria o que li siguin atribuïdes ex-
pressament per normativa específica.

4. S’han de desplegar per reglament la composició, 
l’organització i el funcionament del Consell d’Acció 
Exterior i de Relacions amb la Unió Europea.

Article 18. Participació en la negociació  
de tractats internacionals

1. De conformitat amb l’Estatut, la Generalitat pot sol-
licitar al Govern de l’Estat tota la informació sobre la 
negociació dels tractats internacionals que tinguin per 
àmbit matèries que són competència de la Generalitat 
o d’interès per a Catalunya i, en resposta a aquesta in-
formació, la Generalitat pot remetre al Govern de l’Es-
tat les observacions que consideri pertinents sobre la 
negociació.

2. La Generalitat pot sol·licitar al Govern de l’Estat 
l’obertura de negociacions per a la conclusió de tractats 
internacionals en matèries de la seva competència i li 
pot adreçar les observacions que consideri pertinents.

3. La Generalitat pot sol·licitar al Govern de l’Estat que 
s’integrin representants de la Generalitat en les dele-
gacions negociadores de tractats internacionals que 
tinguin per àmbit matèries que són competència de la 
Generalitat o d’interès per a Catalunya.

Títol II. Relacions institucionals  
de la Generalitat a l’exterior  
i en l’àmbit de la Unió Europea

Capítol I. Relacions amb la Unió Europea

Article 19. Disposició general

En els termes que estableix l’Estatut, i de conformitat 
amb aquesta llei, la Generalitat participa en els afers 
relacionats amb la Unió Europea que afectin les com-
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petències de la Generalitat o els interessos de Catalu-
nya.

Article 20. Participació en les institucions  
i els òrgans de la Unió Europea

1. La Generalitat participa en les delegacions de l’Es-
tat davant la Unió Europea que tractin afers relatius a 
matèries en què la Generalitat té competència legis-
lativa, especialment davant el Consell i davant els òr-
gans consultius i preparatoris del Consell i de la Co-
missió.

2. La Generalitat pot participar en el Comitè de les 
Regions.

Article 21. Participació en la formació  
de la posició de l’Estat espanyol davant  
la Unió Europea

La Generalitat participa en la formació de la posició 
de l’Estat davant la Unió Europea, especialment da-
vant el Consell, en els afers relatius a les competènci-
es de la Generalitat o als interessos de Catalunya, en 
els termes que estableixen l’Estatut i la legislació sobre 
aquesta matèria.

Article 22. Desenvolupament i aplicació  
del dret de la Unió Europea

La Generalitat aplica i executa el dret de la Unió Euro-
pea en l’àmbit de les seves competències. L’existència 
d’una regulació europea no modifica la distribució in-
terna de competències que estableixen la Constitució 
i l’Estatut.

Article 23. Fons europeus

1. Correspon a la Generalitat la gestió dels fons euro-
peus en matèries de la seva competència, en els termes 
que estableixen els articles 114 i 210 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya.

2. En l’àmbit de les seves competències, l’Administra-
ció de la Generalitat ha de participar de manera activa 
en les convocatòries i els programes de finançament 
promoguts per la Unió Europea que siguin del seu in-
terès.

3. La Generalitat ha d’impulsar mecanismes d’infor-
mació, assessorament i suport per a facilitar l’accés i la 
màxima participació de persones físiques i jurídiques 
de Catalunya, públiques i privades, en les convocatò-
ries i els programes de finançament promoguts per la 
Unió Europea.

Article 24. Estatus jurídic del català a la Unió 
Europea

La Generalitat ha d’emprendre les accions i les mesu-
res necessàries per a garantir l’ús del català a les ins-
titucions europees i per a assolir el reconeixement de 
l’oficialitat de la llengua catalana a la Unió Europea.

Article 25. Seu d’agències i organismes  
de la Unió Europea

La Generalitat ha de promoure que s’estableixin a Ca-
talunya seus d’agències i organismes de la Unió Eu-
ropea.

Capítol II. Relacions amb altres governs,  
amb organitzacions internacionals  
i amb xarxes de cooperació territorial

Article 26. Relacions del Govern amb altres 
governs

1. El Govern, en l’exercici de les seves relacions amb 
governs d’altres territoris, promou els objectius se-
güents: 

a) Impulsar el potencial internacional de l’economia ca-
talana, estimular el creixement de les exportacions de 
les empreses catalanes, especialment en els mercats 
d’accés més difícil, i atraure inversions i nous projectes 
empresarials de caràcter estratègic i innovador d’inte-
rès per a Catalunya.

b) Fomentar la cooperació institucional amb altres ter-
ritoris i l’intercanvi de bones pràctiques, especialment 
amb els territoris que mantenen vincles històrics, po-
lítics, lingüístics, culturals, econòmics i socials amb 
Catalunya.

c) Promoure el desenvolupament humà sostenible, el 
foment de la pau i dels drets humans i la cohesió so-
cial en països prioritaris per al Govern, especialment 
aquells en què el pes de l’emigració vers Catalunya si-
gui significatiu.

d) Treballar per reforçar els contactes i possibilitar la 
presència i la projecció econòmica, cultural i social de 
les entitats, les empreses i els representants de la soci-
etat civil catalana a l’exterior.

e) Establir relacions institucionals fluides i constants 
amb el cos consular present a Catalunya, en especial 
amb les legacions de països que tinguin forts interes-
sos i lligams socioeconòmics i culturals amb Catalu-
nya, i promoure l’establiment de nous consolats d’al-
tres països, com una forma de potenciar les relacions 
bilaterals amb territoris que puguin tenir interès en 
Catalunya.

Article 27. Relació i col·laboració  
amb organitzacions internacionals

1. El Govern ha de potenciar les relacions de col-
laboració amb les organitzacions internacionals, prio-
ritzant les relacions amb els organismes que pertanyen 
a l’Organització de les Nacions Unides, amb relació a 
les matèries que són d’interès per a Catalunya, en es-
pecial en els àmbits del desenvolupament econòmic, la 
innovació i la recerca, els serveis socials, la salut, la co-
operació i ajut al desenvolupament i el foment de la pau 
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i dels drets humans, la immigració, la infància, la joven-
tut, l’esport, l’educació, la cultura, el desenvolupament 
sostenible, l’alimentació, l’agricultura, la pesca, i la se-
guretat i la policia.

Amb aquests objectius, i de conformitat amb els trac-
tats constitutius de l’organització internacional i amb 
l’ordenament jurídic espanyol, el Govern desenvolupa 
els instruments necessaris per a facilitar la relació i 
la col·laboració amb les organitzacions internacionals, 
d’acord amb els procediments i les característiques 
propis d’aquestes i d’acord amb els mecanismes de 
l’Estat espanyol.

El Govern ha de potenciar aquestes relacions i la se-
va col·laboració amb les organitzacions internacionals, 
d’acord amb els principis rectors de l’acció exterior es-
tablerts per aquesta llei.

2. El Govern ha d’impulsar la col·laboració amb els ac-
tors públics i privats de Catalunya que incideixin en 
l’àmbit multilateral.

3. El Govern ha de promoure que el personal de l’Ad-
ministració de la Generalitat pugui ésser destacat en 
organitzacions internacionals amb l’objectiu de millo-
rar el coneixement del funcionament d’aquestes orga-
nitzacions i poder fer repercutir posteriorment aquesta 
experiència en el seu treball a l’Administració.

4. La Generalitat ha d’emprendre les accions necessà-
ries, tal com disposa l’Estatut, per a la presència i la 
utilització de la llengua catalana en les organitzacions 
internacionals i en els tractats internacionals de con-
tingut cultural o lingüístic.

5. El Govern i l’Administració de la Generalitat han de 
promoure Catalunya com un espai de referència per a 
l’establiment de seus oficials d’organitzacions interna-
cionals i per a la celebració de les reunions i conferèn-
cies internacionals d’aquestes organitzacions.

Article 28. Participació en xarxes de cooperació 
territorial

1. El Govern, per mitjà del departament o els departa-
ments competents en matèria d’acció exterior i de re-
lacions amb la Unió Europea, impulsa la participació 
de Catalunya en les xarxes de cooperació territorial, 
amb l’objectiu de facilitar la projecció exterior de Ca-
talunya, difondre les iniciatives del Govern en aquesta 
matèria i incidir en la defensa dels interessos propis i 
compartits amb la resta d’integrants de la xarxa.

2. El Govern participa en xarxes de cooperació ter-
ritorial transfronterera amb l’objectiu de potenciar la 
cohesió dels territoris amb els quals Catalunya com-
parteix vincles de proximitat geogràfica, històrica, po-
lítica, cultural o socioeconòmica.

3. El Govern ha de potenciar les agrupacions europees 
de cooperació territorial, especialment l’Euroregió.

4. El Govern, respectant el principi de subsidiarietat i 
d’autonomia local, ha de facilitar i impulsar, en matè-
ria d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, 
la participació dels governs locals en les xarxes de co-
operació territorial que actuïn en àmbits que els siguin 
d’interès, i també ha de facilitar i impulsar les relacions 
de cooperació entre ens locals transfronterers.

Títol III. Representació de la Generalitat  
a l’exterior

Article 29. Naturalesa de la representació  
de la Generalitat a l’exterior

1. Als efectes d’aquesta llei i de la corresponent nor-
mativa de desplegament, la representació de la Gene-
ralitat a l’exterior és integrada per les delegacions del 
Govern a l’exterior i davant la Unió Europea i per les 
oficines sectorials del Govern a l’exterior, que actuen 
amb la finalitat de promoure i defensar, d’una manera 
cohesionada i eficaç, els interessos de Catalunya, en 
coherència amb el Pla estratègic d’acció exterior i de 
relacions amb la Unió Europea, i és integrada també 
per les persones que el Govern nomeni representants a 
l’exterior com a responsables de projectes o programes 
de cooperació específics.

2. Les unitats de representació institucional del Go-
vern a l’exterior són: 

a) La Delegació del Govern davant la Unió Europea.

b) Les delegacions del Govern a l’exterior.

c) Les oficines sectorials del Govern a l’exterior, d’àm-
bit competencial sectorial corresponent al d’un depar-
tament del Govern.

3. El Govern pot crear delegacions a l’exterior i ofici-
nes sectorials a l’exterior en els països i les àrees ge-
ogràfiques que consideri prioritaris per a la promoció 
dels interessos de Catalunya, atenent les necessitats re-
als del país i en coherència amb el Pla estratègic d’ac-
ció exterior i de relacions amb la Unió Europea.

4. La xarxa d’unitats de representació de la Generalitat 
a l’exterior es fonamenta en els principis d’eficiència i 
eficàcia i de retiment de comptes.

5. El Govern ha d’establir mecanismes de coordinació 
i comunicació entre les unitats de representació insti-
tucional de la Generalitat a l’exterior i la societat civil 
catalana amb activitat a l’exterior.

Article 30. Delegació del Govern  
davant la Unió Europea

1. La Delegació del Govern davant la Unió Europea 
assumeix la representació institucional de la Generali-
tat davant les institucions i els òrgans de la Unió Euro-
pea, i en defensa els interessos.
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2. La Delegació del Govern davant la Unió Europea 
es crea per decret i s’adscriu orgànicament al departa-
ment competent en matèria de relacions amb la Unió 
Europea.

Article 31. Delegacions del Govern a l’exterior

1. Les delegacions del Govern a l’exterior són les uni-
tats de representació institucional del Govern que tenen 
com a objectiu de defensar-hi el conjunt dels interessos 
de Catalunya i la projecció internacional del país.

2. Les delegacions del Govern a l’exterior es creen i se 
suprimeixen per decret del Govern i s’adscriuen orgà-
nicament al departament competent en matèria d’ac-
ció exterior. Els decrets de creació n’han de determi-
nar l’àrea geogràfica d’influència.

Article 32. Oficines sectorials del Govern  
a l’exterior

1. Les oficines sectorials del Govern a l’exterior són 
les unitats de representació territorial del Govern a 
l’exterior que tenen un àmbit d’actuació sectorial, 
corresponent al d’un departament de la Generalitat, i 
s’adscriuen orgànicament i funcionalment al departa-
ment competent en l’àmbit sectorial corresponent o a 
un dels organismes o entitats que en depenen.

2. El Govern ha de garantir una xarxa d’oficines sec-
torials a l’exterior adequada per a la promoció dels in-
teressos de Catalunya, especialment en els àmbits de 
la promoció econòmica, la recerca i la innovació, la 
captació d’inversions, la promoció turística, la inter-
nacionalització de les empreses culturals, la projecció 
internacional de la llengua i la cultura catalanes, i la 
cooperació i ajut al desenvolupament.

3. La creació i la supressió d’una oficina sectorial a 
l’exterior per part d’un departament requereix l’auto-
rització prèvia del Govern, una vegada el departament 
d’adscripció n’hagi avaluat la conveniència conjunta-
ment amb el departament competent en matèria d’ac-
ció exterior.

Article 33. Coordinació de la representació  
de la Generalitat a l’exterior

1. El Govern, mitjançant el departament o els departa-
ments competents en matèria d’acció exterior i de re-
lacions amb la Unió Europea, garanteix l’actuació co-
ordinada, eficaç i eficient del conjunt d’integrants de la 
representació de la Generalitat a l’exterior.

2. El delegat del Govern davant la Unió Europea i els 
delegats del Govern a l’exterior assumeixen la coordi-
nació de les oficines sectorials del Govern a l’exterior 
que actuïn en llur àmbit d’influència.

3. El departament competent en matèria d’acció exte-
rior ha de potenciar la coordinació de la representació 
de la Generalitat a l’exterior amb altres administracions 

públiques i ens públics de Catalunya i amb la societat 
civil catalana organitzada a l’exterior.

4. Les oficines sectorials del Govern a l’exterior s’han 
d’integrar, sempre que sigui possible, en els espais de 
les delegacions del Govern, en els àmbits territorials 
en què coincideixin. El Govern ha de procurar que 
també s’integrin en aquests espais les representacions 
a l’exterior d’altres administracions públiques de Ca-
talunya.

5. Les oficines sectorials del Govern a l’exterior defen-
sen prioritàriament els interessos sectorials que n’han 
motivat la creació. No obstant això, en els països en 
què no hi ha delegació del Govern, les oficines sectori-
als poden prestar el suport que es consideri necessari 
per a la correcta representació de la Generalitat a l’ex-
terior, havent-ho consultat prèviament amb el departa-
ment competent en matèria d’acció exterior.

Títol IV. Relacions de la Generalitat amb la 
ciutadania i amb la societat civil en matèria 
d’acció exterior

Capítol I. Diplomàcia pública de Catalunya

Article 34. Suport a la internacionalització  
de la societat civil

1. La Generalitat promou la projecció internacional 
de les entitats i organitzacions de la societat civil dels 
àmbits empresarial, sindical, social, de la comunica-
ció, de la cooperació i ajut al desenvolupament, de la 
cultura, del foment de la pau i els drets humans o de 
l’esport que puguin participar activament en entitats 
afins d’àmbit internacional, amb l’objectiu de maxi-
mitzar la presència i la influència de Catalunya a l’ex-
terior.

2. El Govern ha de mantenir una interlocució continua-
da amb els centres d’estudi, formació, investigació i re-
cerca presents a Catalunya amb dedicació a l’àmbit de 
les relacions internacionals, i amb els centres universi-
taris i les escoles de negocis que comptin amb una àm-
plia expertesa geogràfica i sectorial, reconeguda inter-
nacionalment, en aquesta matèria. El Govern ha de fer 
partícips aquestes institucions de la seva acció exterior 
i ha d’associar-les com a canals de transmissió cap a la 
societat civil de Catalunya i de l’exterior.

Article 35. Projecció internacional  
de la ciutadania catalana

1. El Govern dóna suport a les actuacions individuals, 
col·lectives, associatives i organitzades que siguin im-
pulsades per ciutadans catalans de l’exterior i per al-
tres ciutadans de l’exterior afins a Catalunya que si-
guin coherents amb els objectius estratègics de l’acció 
exterior i amb els interessos públics del país.
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2. El Govern ha de vetllar per tenir esment de la presèn-
cia a l’exterior de ciutadans catalans de prestigi recone-
gut i per oferir-los la seva col·laboració, amb l’objectiu 
de projectar-ne internacionalment la tasca o la trajectò-
ria, l’excel·lència i la potencialitat.

3. El Govern dóna suport a la incorporació de ciutadans 
catalans en organitzacions internacionals, en institu-
cions i òrgans de la Unió Europea i en empreses multi-
nacionals que contribueixin a la capacitació i la forma-
ció de ciutadans catalans en l’àmbit internacional.

Article 36. Associacions de la societat civil  
que actuen en l’àmbit de l’acció exterior

El Govern i l’Administració de la Generalitat man-
tenen amb caràcter estable relacions de col·laboració 
amb les organitzacions socials que duen a terme tas-
ques en àmbits com la cooperació i ajut al desenvo-
lupament, la promoció de la pau, el foment dels drets 
humans, la cultura, els moviments migratoris i la sos-
tenibilitat ambiental.

Article 37. Comunicació exterior del Govern

1. El Govern ha de mantenir un contacte permanent i 
fluid amb mitjans de comunicació d’arreu del món i ha 
de garantir un diàleg proper i continu amb els genera-
dors d’opinió internacional.

2. L’estratègia de comunicació del Govern ha de ga-
rantir la difusió de materials informatius i d’anàlisi 
que permetin oferir informació rellevant, clara i con-
trastada, vinculada al Pla estratègic d’acció exterior i 
de relacions amb la Unió Europea.

3. Per al posicionament de Catalunya a l’exterior i per 
a la projecció internacional de la marca Catalunya, el 
Govern ha d’aprofitar la implantació i la presència de 
la marca Barcelona, especialment atenent l’espai cen-
tral i capdavanter que ocupa la capital dins la regió eu-
romediterrània, en tant que seu de la Unió per la Me-
diterrània.

Article 38. Coordinació

1. El Govern, per mitjà del departament o els departa-
ments competents en matèria d’acció exterior i de re-
lacions amb la Unió Europea, dirigeix i coordina les 
activitats de diplomàcia pública que duu a terme l’Ad-
ministració de la Generalitat, per tal de garantir-ne 
l’adequació i la coherència amb el Pla estratègic d’ac-
ció exterior i de relacions amb la Unió Europea.

2. El Govern ha de fomentar la creació d’una estructu-
ra d’espais de diàleg adequats per a permetre la parti-
cipació de la societat civil en la diplomàcia pública de 
Catalunya.

Capítol II. Relacions de la Generalitat  
amb la ciutadania i les comunitats catalanes 
de l’exterior

Article 39. Relacions amb els catalans 
residents a l’exterior

El Govern ha de vetllar perquè els ciutadans catalans 
residents a l’exterior puguin fer efectius llurs drets, i 
amb aquest objectiu ha de promoure les accions neces-
sàries perquè el marc normatiu vigent a Catalunya en 
aquesta matèria tingui en compte les circumstàncies 
especials d’aquest col·lectiu.

Article 40. Comunitats catalanes de l’exterior

1. Correspon al Govern, per mitjà del departament 
competent en matèria d’acció exterior, regular la coor-
dinació i les relacions amb les comunitats catalanes de 
l’exterior i amb els casals o centres catalans establerts 
fora del territori de Catalunya, i prestar-los suport.

2. Els casals o centres catalans a l’exterior són reco-
neguts com a tals per acord del Govern, a sol·licitud 
de l’entitat interessada, d’acord amb els requisits i el 
procediment que sigui establert per decret del Govern.

3. El Govern dóna suport, d’acord amb les disponibili-
tats pressupostàries, a les comunitats catalanes de l’ex-
terior i als casals o centres catalans establerts fora del 
territori de Catalunya i llurs federacions, en tant que 
contribueixen a la promoció i la difusió a l’exterior de 
la realitat nacional catalana.

4. Amb l’objectiu de difondre el coneixement i el re-
coneixement de la presència catalana al món i de pro-
moure les relacions entre les entitats i persones que 
conformen la Catalunya exterior, i les relacions entre 
aquestes i Catalunya, el Govern pot promoure troba-
des de comunitats catalanes a l’exterior i pot organit-
zar, amb subjecció a les disponibilitats pressupostàries 
i amb la periodicitat que es determini, el Congrés de la 
Catalunya Exterior.

5. El suport a les comunitats catalanes de l’exterior i 
als casals o centres catalans establerts fora del terri-
tori de Catalunya ha de garantir especialment que pu-
guin dur a terme accions vinculades a l’enfortiment de 
les relacions d’intercanvi amb altres pobles i països del 
món i que puguin tenir un paper actiu en el desenvolu-
pament cultural, social i econòmic de Catalunya.

Disposicions addicionals

Primera. Dotació de personal en l’àmbit  
de l’acció exterior i en l’àmbit de les relacions 
amb la Unió Europea

El Govern ha de dur a terme el desplegament regla-
mentari necessari i ha d’adoptar les mesures adequa-
des per a dotar l’Administració de la Generalitat de 
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personal amb preparació i coneixements específics per 
a exercir les funcions que li corresponen en l’àmbit de 
l’acció exterior de Catalunya i en l’àmbit de les relaci-
ons de la Generalitat amb la Unió Europea.

Segona. Normativa reguladora  
de la cooperació i ajut al desenvolupament  
i de la solidaritat internacional

El règim jurídic, l’organització i els mecanismes de 
planificació, gestió, execució, avaluació i coordina-
ció de l’activitat de l’Administració de la Generalitat 
en matèria de cooperació i ajut al desenvolupament i 
de solidaritat internacional resten subjectes a la Llei 
26/2001, del 31 de desembre, de cooperació al desen-
volupament.

Disposició derogatòria

1. Es deroguen l’article 6, relatiu al reconeixement ofi-
cial dels casals catalans, i els articles 19, 20 i 21, rela-
tius a la Trobada de Casals Catalans, de la Llei 18/1996, 
del 27 de desembre, de relacions amb les comunitats 
catalanes de l’exterior.

2. Es deroguen totes les disposicions de rang igual o in-
ferior a aquesta llei que s’hi oposin o que la contradiguin.

Disposicions finals

Primera. Desplegament reglamentari

Es faculten el Govern i, en allò que li correspongui, el 
conseller competent per raó de la matèria per a fer el 
desplegament reglamentari d’aquesta llei.

Segona. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu-
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014

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

Llei de creació de l’impost sobre la provisió 
de continguts per part de prestadors de ser-
veis de comunicacions electròniques per al 
foment del sector audiovisual i per a la difu-
sió cultural digital
Tram. 200-00023/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 45, 26.11.2014, DSPC-P 86

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 26 de 
novembre de 2014, ha debatut el Dictamen de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost referent al 
Projecte de llei de l’impost sobre la provisió de con-
tinguts per part de prestadors de serveis de comunica-
cions electròniques i de foment del sector audiovisual 
i la difusió cultural digital (tram. 200-00023/10), i les 
esmenes reservades pels grups parlamentaris.

Finalment, d’acord amb l’article 55.2 de l’Estatut d’au-
tonomia i amb els articles 112 i 113 del Reglament del 
Parlament, ha aprovat la llei següent: 

Llei de l’impost sobre la provisió de continguts  
per part de prestadors de serveis de comunicacions  
electròniques i de foment del sector 
audiovisual i la difusió cultural digital

Preàmbul

La Generalitat té competència per a establir tributs pro-
pis mitjançant una llei del Parlament, sobre els quals té 
capacitat normativa, d’acord amb l’article 203.5 de l’Es-
tatut d’autonomia. Així mateix, l’article 127 de l’Estatut 
d’autonomia atribueix a la Generalitat competència ex-
clusiva en matèria de cultura.

Aquesta llei té per objecte crear, com a tribut propi de 
la Generalitat, l’impost sobre la provisió de continguts 
per part de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques, com a tribut finalista que té l’objectiu de 
dotar els fons següents: 

a) Els fons creats per l’article 29 de la Llei 20/2010, del 
7 de juliol, del cinema, per al foment de la indústria 
cine matogràfica i audiovisual de Catalunya.

b) El Fons per al foment de la difusió cultural digital, 
creat ex novo per mitjà d’aquesta llei, per a fomentar la 
creació de continguts culturals digitals i fer-los acces-
sibles al públic.

L’impost grava la disponibilitat del servei d’accés a 
continguts existents en xarxes de comunicacions elec-
tròniques, per mitjà de la contractació amb empreses 
prestadores d’aquest servei. Tot i que el contribuent és 
la persona física o jurídica o l’entitat sense personalitat 
jurídica que contracta el servei, l’empresa prestadora 
és el subjecte passiu a títol de substitut del contribuent.
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La creació de l’impost no comporta cap càrrega tribu-
tària a les persones que tenen contractat el servei d’ac-
cés a continguts en xarxes de comunicacions electròni-
ques, perquè els prestadors del servei, com a substituts, 
han de pagar la quota tributària i no en poden repercutir 
l’import en el contribuent, la qual cosa ha d’ésser su-
pervisada per l’Agència Tributària de Catalunya i els 
òrgans competents en matèria de consum.

La Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema, dins el 
capítol IV, de mesures de foment de la indústria ci-
nematogràfica i audiovisual a Catalunya, estableix 
cinc fons d’ajuts: el Fons per al foment de la producció 
d’obres cinematogràfiques i audiovisuals, el Fons per 
al foment de la distribució independent, el Fons per 
al foment de l’exhibició, el Fons per al foment de la 
difusió i la promoció de les obres i la cultura cinema-
togràfiques i el Fons per al foment de la competitivitat 
empresarial. Ara bé, cal tenir present la situació actu-
al de crisi econòmica, que, per una banda, ha perju-
dicat greument la indústria cultural –i, en particular, 
la indústria cinematogràfica– i, per una altra banda, 
ha reduït els ingressos de l’Administració de la Gene-
ralitat. L’impost constitueix una nova font d’ingressos 
que ha de permetre dotar aquests fons en funció de les 
necessitats estratègiques determinades, per a impulsar 
la indústria cinematogràfica i audiovisual. Aquests in-
gressos han d’ésser addicionals a les dotacions pròpies 
que el pressupost de l’Institut Català de les Empreses 
Culturals destina al foment del sector audiovisual.

Així mateix, el Fons per al foment de la difusió cultu-
ral digital es vincula a actuacions que permetin cre-
ar continguts culturals digitals i posar-los a disposició 
pública per mitjà de polítiques de digitalització.

Aquesta llei consta de disset articles –disposats en dos 
capítols–, una disposició modificativa i dues disposi-
cions finals.

El capítol I regula els diferents elements de l’impost: 
naturalesa i objectiu, àmbit territorial d’aplicació, fet 
imposable, supòsits de subjecció i d’exempció, subjec-
tes passius, període impositiu, meritació, quota tribu-
tària i autoliquidació. També determina que l’Agència 
Tributària de Catalunya s’encarrega de la gestió, re-
captació, comprovació i inspecció de l’impost. Final-
ment, regula les infraccions, les sancions, els recursos 
i les reclamacions.

El capítol II crea el Fons per al foment de la difusió 
cultural digital i regula la gestió tant d’aquest fons com 
dels fons per al foment de la indústria audiovisual de 
Catalunya, creats per la Llei 20/2010.

S’inclou una disposició modificativa de l’article 18 de 
la Llei 1/1991, del 27 de febrer, reguladora del règim 
sancionador en matèria de joc.

La disposició final primera faculta el Govern per a dictar 
les disposicions de desplegament que calguin i la dispo-
sició final segona estableix l’entrada en vigor de la Llei.

Capítol I. Impost sobre la provisió de continguts  
per part de prestadors de serveis de comunicacions  
electròniques

Article 1. Naturalesa i objectiu

1. L’impost sobre la provisió de continguts per part de 
prestadors de serveis de comunicacions electròniques 
és un tribut propi de la Generalitat, de naturalesa fi-
nalista.

2. L’objectiu de l’impost és dotar els fons per al foment 
de la indústria audiovisual de Catalunya creats per 
l’article 29 de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cine-
ma, i el Fons de foment per a la difusió cultural digital, 
creat per l’article 14 d’aquesta llei, amb la finalitat de 
finançar les actuacions i les mesures a què estan desti-
nats aquests fons, d’acord amb llur norma de creació.

Article 2. Àmbit territorial d’aplicació

L’impost és aplicable en l’àmbit territorial de Catalunya.

Article 3. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de l’impost la disponi-
bilitat del servei d’accés a continguts existents en xar-
xes de comunicacions electròniques, per mitjà de la 
contractació amb un operador de serveis, a què fa refe-
rència l’apartat 2, amb independència de la modalitat 
d’accés al servei.

2. Als efectes del que estableix aquesta llei, s’entén per 
operador de serveis les persones físiques o jurídiques 
inscrites en el Registre d’operadors de xarxes i de ser-
veis de comunicacions electròniques, dependent de la 
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, que 
presten aquest servei a Catalunya.

Article 4. Supòsits de subjecció

Resten subjectes a l’impost els serveis d’accés a con-
tinguts en xarxes de comunicacions electròniques se-
güents: 

a) Els que estan vinculats o associats a la contractació 
de la telefonia fixa d’un immoble, o referits de qualse-
vol manera a un immoble en particular, si l’immoble 
està situat al territori de Catalunya.

b) Els que es duen a terme per mitjà d’un dispositiu mò-
bil que permeti l’accés a continguts existents en xarxes 
de comunicacions electròniques des de diferents loca-
litzacions, si els usuaris que contracten aquest servei te-
nen la residència habitual a Catalunya o, en el cas que 
els usuaris siguin professionals o empreses, si tenen el 
domicili fiscal a Catalunya.

Article 5. Supòsit d’exempció

La disponibilitat del servei a què fa referència l’article 
3.1 resta exempta de l’impost si s’efectua per mitjà de 
la contractació amb un operador constituït en persona 
jurídica sense ànim de lucre.
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Article 6. Subjectes passius

1. És subjecte passiu de l’impost, a títol de contribuent, 
la persona física o jurídica o les entitats sense persona-
litat jurídica a què fa referència l’article 35.4 de la Llei 
de l’Estat 58/2003, del 17 de desembre, general tribu-
tària, que té contractat el servei a què fan referència els 
articles 3 i 4.

2. És subjecte passiu de l’impost, a títol de substitut del 
contribuent, la persona física o jurídica prestadora del 
servei a què fa referència l’article 3.2.

3. El substitut no pot exigir al contribuent l’import 
de les obligacions tributàries satisfetes, d’acord amb 
el que estableix l’article 36.3 de la Llei de l’Estat 
58/2003.

Article 7. Període impositiu

El període impositiu de l’impost coincideix amb el 
mes natural.

Article 8. Meritació

1. L’impost es merita periòdicament el primer dia de 
cada mes natural.

2. Si l’alta d’un usuari al servei es produeix un dia di-
ferent del primer dia del mes natural, i aquesta alta 
no deriva d’un canvi entre els diferents operadors del 
servei, l’impost es merita el dia en què es produeix la 
contractació del servei.

Article 9. Quota tributària

1. S’estableix una quota tributària fixa de 0,25 euros per 
contracte de servei d’accés a continguts en xarxes de 
comunicacions electròniques i per cada període impo-
sitiu.

2. Si l’usuari es dóna de baixa del servei i no el con-
tracta a un altre operador, la quota tributària es prorra-
teja pel temps de contractació efectiva del servei.

3. Si l’usuari es dóna d’alta al servei un dia diferent del 
primer dia del mes natural i no disposa d’un contrac-
te previ amb un altre operador, la quota tributària es 
prorrateja pel temps comprès entre el dia de l’alta i el 
de finalització del període impositiu.

Article 10. Autoliquidació

1. El substitut del contribuent està obligat a presentar 
l’autoliquidació de l’impost i a efectuar-ne l’ingrés cor-
responent dins el termini que es fixi per reglament.

2. El model d’autoliquidació s’ha d’aprovar per mitjà 
d’una ordre del conseller del departament competent 
en matèria tributària.

Article 11. Gestió, recaptació, comprovació  
i inspecció

1. La gestió, la recaptació, la comprovació i la inspec-
ció de l’impost corresponen a l’Agència Tributària de 
Catalunya, d’acord amb el que estableix la Llei 7/2007, 
del 17 de juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya, 
sens perjudici de la col·laboració amb els òrgans d’ins-
pecció sectorialment competents per raó dels serveis i 
els operadors dels serveis que són objecte de control.

2. El departament competent en matèria de cultura ha 
de col·laborar amb l’Agència Tributària de Catalunya i 
els òrgans competents en matèria de consum per a vet-
llar pel compliment del que estableix l’article 6.3.

Article 12. Infraccions i sancions

1. Les infraccions tributàries es tipifiquen i se sancionen 
d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 58/2003 i 
les normes reglamentàries que la despleguen.

2. Les sancions han d’ésser imposades pels òrgans 
competents de l’Agència Tributària de Catalunya.

3. Les sancions a què fa referència l’apartat 1 s’apli-
quen sens perjudici de les sancions que puguin ésser 
aplicables per la comissió d’infraccions tipificades per 
la normativa de protecció dels drets i deures dels con-
sumidors i usuaris, per als casos en què les persones 
físiques o jurídiques prestadores del servei a què fa re-
ferència l’article 3.2 repercuteixin al contribuent l’im-
port de l’impost.

Article 13. Recursos i reclamacions

Contra els actes de gestió, liquidació, inspecció i recap-
tació dictats en l’àmbit de l’impost es pot interposar un 
recurs de reposició potestatiu o una reclamació econo-
micoadministrativa davant la Junta de Finances.

Capítol II. Fons per al foment de la difusió 
cultural digital i de la indústria audiovisual 
de Catalunya

Article 14. Creació del Fons per al foment  
de la difusió cultural digital

1. Es crea el Fons per al foment de la difusió cultural 
digital com a mecanisme destinat a finançar polítiques 
públiques que promoguin l’accés dels ciutadans a con-
tinguts culturals digitals.

2. Els recursos del Fons s’han de destinar a projectes o 
actuacions que permetin crear continguts culturals di-
gitals i fer-los accessibles al públic per mitjà de políti-
ques de digitalització.

Article 15. Gestió dels fons

Els fons a què fa referència l’article 1.2 han d’ésser gestio-
nats pel departament competent en matèria de cultura.
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Article 16. Desplegament reglamentari  
dels fons

1. Els reglaments reguladors dels fons a què fa referèn-
cia l’article 1.2 han d’establir, com a mínim: 

a) Els criteris d’atorgament dels ajuts, d’acord amb el 
que estableix la Llei 20/2010.

b) La gestió que s’ha de fer en el cas que hi hagi ro-
manents en cadascun dels fons, amb l’especificació del 
fons a què es destinaran en l’exercici posterior, d’acord 
amb la normativa pressupostària vigent.

c) Un sistema pel qual els projectes que rebin ajuts de 
caràcter reintegrable i que obtinguin beneficis d’explo-
tació hagin de retornar els ajuts, totalment o parcial-
ment, perquè reverteixin de nou al fons.

2. El departament competent en matèria de cultura ha 
de garantir la participació dels professionals del sector 
audiovisual en l’establiment dels criteris d’atorgament 
dels fons.

3. S’ha d’establir per reglament un percentatge mí-
nim de recaptació anual de l’impost per a cada un dels 
fons. Aquest percentatge no pot ésser inferior al 2% de 
la recaptació total.

Article 17. Informe sobre la destinació  
dels fons

El departament competent en matèria de cultura ha 
de presentar al Parlament, amb una periodicitat anu-
al, un informe sobre la destinació dels fons a què fa 
referència l’article 1.2, sobre els criteris d’atorgament 
d’aquests fons i sobre el resultat de les actuacions du-
tes a terme d’acord amb l’article 11.2, i donar-ne comp-
te en el marc de la comissió corresponent.

Disposició modificativa. Modificació de la Llei 
1/1991

Es modifica l’apartat 3 de l’article 18 de la Llei 1/1991, 
del 27 de febrer, reguladora del règim sancionador 
en matèria de joc, que resta redactat de la manera se-
güent: 

«3. Un cop executada una fiança, la persona o l’entitat 
que l’ha constituïda disposa del termini fixat per re-
glament per a reposar-la íntegrament; si no ho fa, se 
suspèn l’autorització corresponent fins que la fiança no 
ha estat totalment reposada. Si la fiança s’executa per 
deutes tributaris de la persona o l’entitat que l’ha cons-
tituïda, se suspèn l’autorització corresponent fins que 
no s’acrediti que s’ha extingit el deute tributari o que 
s’ha acordat l’ajornament o el fraccionament del paga-
ment, en els termes de l’article 59 i concordants de la 
Llei de l’Estat 58/2003, del 17 de desembre, general 
tributària.»

Disposicions finals

Primera. Autorització de desplegament

Es faculta el Govern perquè dicti les disposicions ne-
cessàries per a desplegar i aplicar aquesta llei.

Segona. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu-
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014

El secretari primer La presidenta
Pere Navarro i Morera Núria de Gispert i Català
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de formació i qualificació pro-
fessional de Catalunya
Tram. 200-00027/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parla-
mentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió; Grup Mixt (reg. 94691; 94699; 95526; 
95596; 96262; 96331).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.12.2014.

Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya
Tram. 200-00029/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parla-
mentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió; Grup Mixt (reg. 94690; 94700; 95527; 
95597; 96263; 96330).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.12.2014.

Projecte de llei de l’exercici de les professi-
ons titulades i dels col·legis professionals
Tram. 200-00030/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 94418).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.12.2014 al 09.12.2014).
Finiment del termini: 10.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.12.2014.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 94419).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.12.2014.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
6/2003 per a introduir la revocació dels drets 
i l’estatut dels expresidents i expresidentes 
de la Generalitat
Tram. 202-00065/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 95598; 96264).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.12.2014.
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Proposició de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum 
de Catalunya
Tram. 202-00070/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 94420; 96265).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 
dies hàbils (del 02.12.2014 al 03.12.2014).
Finiment del termini: 04.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.12.2014.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre l’autorització 
ambiental de l’explotació de recursos mine-
rals al Palau d’Anglesola
Tram. 250-01298/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 94789; 94983).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament dels 
ajuts agroambientals als arrossaires del delta 
de l’Ebre
Tram. 250-01299/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 94790; 94984).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució de suport a les mani-
festacions prodemocràtiques de Hong Kong
Tram. 250-01300/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 94791).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels llocs de treball de les empreses del 
grup Neoelectra, d’Aran
Tram. 250-01301/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 94792; 94985).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució de condemna de les 
accions contra els drets humans a Veneçuela
Tram. 250-01302/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 94793; 94986).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la recupera-
ció del tram urbà de les carreteres N-340 i 
N-235 a l’Aldea
Tram. 250-01303/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 94794; 94987).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.12.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre les gestions 
amb el Govern de l’Estat per a garantir la via-
bilitat del servei postal
Tram. 250-01304/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 94795; 94988).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el canvi de co-
missaria de l’Agència Europea del Medica-
ment
Tram. 250-01305/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 94796; 94989).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament 
de l’estació de tren d’Hostalric
Tram. 250-01306/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 94797; 94990).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la negociació 
amb Endesa Distribució, SL, per a evitar la 
supressió del centre de treball de Palafolls 
de l’empresa que fa el manteniment i l’aten-
ció d’emergències i per a millorar la qualitat 
del servei elèctric a la Selva i el Gironès
Tram. 250-01307/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 94798; 94991).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la declaració 
de la botiga Numismàtica Filatèlia Monge, 
de Barcelona, com a bé cultural d’interès 
nacional
Tram. 250-01308/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 94799; 94992).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la seguretat a les comissaries dels Mos-
sos d’Esquadra
Tram. 250-01309/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 94800; 94993).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la Resolució 466/X, sobre les peces d’uni-
formitat dels agents del Cos de Mossos d’Es-
quadra
Tram. 250-01310/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 94801; 94994).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.12.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la dotació de 
les unitats de la Divisió d’Investigació Crimi-
nal del Cos de Mossos d’Esquadra amb cà-
meres de vídeo i fotografia i ordinadors
Tram. 250-01311/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 94802; 94995).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la Resolució 45/X, sobre els torns de ser-
vei i les armilles antibales dels agents dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01312/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 94803; 94996).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la constitució 
d’una taula sectorial de negociació de la Po-
licia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01313/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 94804; 94997).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
taula de treball per al millorament de les 
condicions laborals de les unitats de segu-
retat ciutadana dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01314/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 94805; 94998).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la situació de 
col·lapse dels serveis judicials socials
Tram. 250-01315/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 94806).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el protocol de 
reparació del dany per a la indemnització de 
les víctimes d’actuacions de la Policia de la 
Generalitat . Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01316/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 94807).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’eliminació del 
dret de prioritat o preferència en les con-
cessions i autoritzacions administratives es-
tablert pel reglament de la Llei 12/1987, de 
regulació del transport de viatgers per car-
retera mitjançant vehicles de motor
Tram. 250-01317/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 94808).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.12.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la reclamació al 
Govern de l’Estat de la modificació de la dis-
posició transitòria tercera de la Llei 29/1994, 
d’arrendaments urbans
Tram. 250-01318/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 94809; 94999).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reconsidera-
ció de les mesures administratives implan-
tades per la Federació Catalana de Futbol la 
temporada 2014-2015
Tram. 250-01319/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 94810; 95000).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels ajuts pendents dels programes de des-
envolupament rural del 2013
Tram. 250-01320/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 94811; 95001).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament 
del deute a les entitats del tercer sector so-
cial
Tram. 250-01321/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 94812; 95002).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les prestacions 
econòmiques vinculades al servei de les re-
sidències
Tram. 250-01322/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 94813; 95003).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els plans estra-
tègics de serveis socials
Tram. 250-01323/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 94814; 95004).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els plans de 
qualitat de serveis socials
Tram. 250-01324/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 94815; 95005).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de l’acord del Govern de l’Estat relatiu al so-
terrament de la línia ferroviària entre Barce-
lona i Portbou a Montcada i Reixac
Tram. 250-01325/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 94816).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.12.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre els crèdits rà-
pids
Tram. 250-01326/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 94817; 95006).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la carretera B-300
Tram. 250-01327/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 94818; 95007).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la solució dels 
problemes que pateix la carretera C-35 al 
pas per Sant Celoni, Gualba, la Batllòria i Ri-
ells i Viabrea
Tram. 250-01329/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 94005; 94268).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.12.2014 al 10.12.2014).
Finiment del termini: 11.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les baixes labo-
rals i les situacions d’incapacitat temporal 
dels agents dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01330/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 94006; 94269).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.12.2014 al 10.12.2014).
Finiment del termini: 11.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una instal·lació de tractament biològic de 
residus d’alta degradabilitat a Ossó de Sió
Tram. 250-01331/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 94007; 94270).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.12.2014 al 10.12.2014).
Finiment del termini: 11.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’horari del servei d’urgències del CAP Gui-
neueta, de Barcelona
Tram. 250-01332/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 94008; 94271).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.12.2014 al 10.12.2014).
Finiment del termini: 11.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’excedència 
voluntària per a les docents que se sotmetin 
a tractaments de fertilitat
Tram. 250-01333/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 94009; 94272).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.12.2014 al 10.12.2014).
Finiment del termini: 11.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la dotació del Sistema d’Emergències 
Mèdiques, SA de l’Hospital de Palamós
Tram. 250-01334/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 94010; 94273).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.12.2014 al 10.12.2014).
Finiment del termini: 11.12.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre els serveis de 
salut de la comarca del Baix Empordà
Tram. 250-01335/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 94011; 94274).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.12.2014 al 10.12.2014).
Finiment del termini: 11.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els recursos 
sanitaris de la comarca del Baix Empordà
Tram. 250-01336/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 94012; 94275).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.12.2014 al 10.12.2014).
Finiment del termini: 11.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la derogació de 
l’Ordre BSF/130/2014, relativa als criteris per 
a determinar la capacitat econòmica dels 
beneficiaris de les prestacions de servei no 
gratuïtes
Tram. 250-01337/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 94013; 94276).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.12.2014 al 10.12.2014).
Finiment del termini: 11.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la climatitza-
ció i les condicions ambientals dels jutjats 
de Mataró
Tram. 250-01338/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 94014; 94277).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.12.2014 al 10.12.2014).
Finiment del termini: 11.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la participació 
del moviment associatiu juvenil als centres 
educatius
Tram. 250-01339/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 94278).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.12.2014 al 10.12.2014).
Finiment del termini: 11.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les associaci-
ons de consumidors de cànnabis
Tram. 250-01340/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 94279).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.12.2014 al 10.12.2014).
Finiment del termini: 11.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució de reconeixement a 
la jutgessa argentina instructora de la causa 
contra els crims del franquisme
Tram. 250-01341/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 94015; 94280).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.12.2014 al 10.12.2014).
Finiment del termini: 11.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la violència mas-
clista
Tram. 250-01342/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 94016; 94281).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.12.2014 al 10.12.2014).
Finiment del termini: 11.12.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el compliment 
de la legalitat i la neutralitat política a l’Esco-
la Mireia de Montgat
Tram. 250-01343/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 94017; 94282).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.12.2014 al 10.12.2014).
Finiment del termini: 11.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les mesures per 
a combatre la modalitat de venda ambulant 
«top manta»
Tram. 250-01344/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 94018; 94283).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.12.2014 al 10.12.2014).
Finiment del termini: 11.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la incorporació 
en els diferents nivells educatius dels valors 
per a dignificar la professió de comerciant i 
de marxant
Tram. 250-01345/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 94019; 94284).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.12.2014 al 10.12.2014).
Finiment del termini: 11.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla d’actuació per a la integració social 
i laboral dels venedors de modalitats ambu-
lants no autoritzades
Tram. 250-01346/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 94020; 94285).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.12.2014 al 10.12.2014).
Finiment del termini: 11.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les mesures per 
a dignificar la professió de comerciant i de 
marxant i per a preservar el comerç
Tram. 250-01347/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 94021; 94286).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.12.2014 al 10.12.2014).
Finiment del termini: 11.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la derogació 
del Decret 139/2014, pel qual s’estableix el 
règim temporal per al període 2014-2018 de 
les autoritzacions excepcionals per a la cap-
tura en viu i tinença d’ocells fringíl·lids per a 
la cria en captivitat adreçada a l’activitat tra-
dicional de concursos de cant
Tram. 250-01348/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 94022; 94287).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.12.2014 al 10.12.2014).
Finiment del termini: 11.12.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la situació eco-
nòmica i financera de Neoelectra
Tram. 250-01349/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 94023; 94288).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.12.2014 al 10.12.2014).
Finiment del termini: 11.12.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’aturada del 
pla d’inspeccions massives a l’esport de ba-
se i la regulació de les activitats remunera-
des de les entitats esportives
Tram. 250-01350/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 94024; 94289).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.12.2014 al 10.12.2014).
Finiment del termini: 11.12.2014; 09:30 h.

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS  
A INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les mesures per a fer front a la des-
ocupació juvenil
Tram. 302-00227/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 95509 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlamento

Carina Mejías Sánchez, portavoz, Inés Arrimadas 
García, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 
139 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures per a fer front a la desocupació 
juvenil (tram. 300-00244/10).

Moción

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

Mejor adecuación de la oferta formativa universitaria 

1. Definir e implantar, en coordinación con el resto de 
Administraciones públicas y entidades implicadas, un 
sistema de programación y planificación de la oferta 
formativa universitaria que garantice una mejor adap-
tación a las necesidades del mercado de trabajo de los 
próximos años.

2. Dicho sistema, que contará por parte de la Gene-
ralitat de Catalunya al menos con los Departamentos 
de Empresa y Empleo, de Economía y de Educación, 
dispondrá de un mecanismo continuo de evaluación y 
revisión, cuyas conclusiones serán presentadas de ma-
nera periódica en el Parlament de Catalunya.

Implantación de un nuevo modelo de Formación Pro-
fesional 

3. Definir e implantar un Plan de fomento de la sensi-
bilización e implicación del sector empresarial catalán 
en el nuevo modelo de formación profesional.

4. Definir un servicio específico de orientación a las 
empresas para detectar vacantes no cubiertas en nue-
vas especialidades que pueden suponer oportunidades 
de contratación para personas jóvenes con formación 
profesional.

Coordinación de las políticas de formación, empleo y 
fomento del emprendimiento

5.a Definir un protocolo de asignación de competen-
cias y coordinación trasversal de las políticas de for-
mación, empleo y fomento del emprendimiento como 
requisito imprescindible para garantizar la eficacia y 
la eficiencia del nuevo modelo y evitar posibles dupli-
cidades o superposiciones.

5.b. Dicho protocolo garantizará que, en el desarrollo 
normativo y ejecutivo aplicable al sistema de empleo, al 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) y al sistema de 
Formación Profesional, se lleve a cabo una correcta asig-
nación de funciones y coordinación de los programas y 
servicios relacionados con la mejora de la empleabilidad 
(orientación para la formación y/o el empleo, formación, 
acompañamiento, fomento del autoempleo y del em-
prendimiento, servicios a empresas, etc).

Mejora de los servicios y programas de empleo

6. Garantizar que se incorporen las necesidades espe-
cíficas de la población menor de treinta años en la de-
finición de la carta de servicios básicos a las personas 
en situación de desempleo o búsqueda de trabajo.

7. Incorporar indicadores cuantitativos y cualitativos 
en el nuevo modelo de evaluación de los programas 
y servicios en materia de empleo, que permitan lle-
var a cabo un seguimiento más adecuado del impacto 
de dichos programas en el desempleo juvenil a corto, 
medio y largo plazo. Dicha evaluación deberá tener en 
cuenta la situación socio-laboral de las personas parti-
cipantes al principio y al final del programa pero tam-
bién la comparativa con la evolución de la situación de 
colectivos similares de jóvenes que no participen de 
dichos programas.

8. Garantizar que se incida en aspectos como el fo-
mento de la motivación personal y la valoración del 
entorno social y territorial como principios trasversa-
les en los programas de empleo destinados a la pobla-
ción juvenil (no únicamente el formativo y profesio-
nal).

9. Reforzar el uso de la figura de tutor-mentor o simi-
lar que facilite la transición de la etapa formativa a la 
etapa laboral, especialmente para los jóvenes en situa-
ción de especial vulnerabilidad.
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Aplicación de la Garantía Juvenil

10. Elaborar y presentar en el Parlament de Catalun-
ya un Plan de Aplicación de la Garantía Juvenil que 
incluya el desglose a nivel territorial de las medidas 
concretas previstas, las metodologías de intervención, 
los indicadores de evaluación, el cronograma y la do-
tación presupuestaria de dicho Plan.

11. Garantizar en la aplicación de la Garantía Juvenil 
una presencia equilibrada entre medidas destinadas a 
la mejora de la intermediación, mejora de la emplea-
bilidad, estímulos a la contratación e impulso del em-
prendimiento y el autoempleo.

12. Garantizar una dotación presupuestaria adecuada 
a las necesidades de la juventud de Catalunya median-
te el aumento del presupuesto de la Generalitat de Ca-
talunya destinado a este fin.

13. Garantizar una correcta coordinación y colabora-
ción con el Servicio Público de Empleo Estatal (SE-
PE), los diferentes servicios de empleo autonómicos 
y el resto de entidades y administraciones implicadas 
en la planificación, ejecución y justificación de la Ga-
rantía Juvenil.

Pleno monográfico de políticas de juventud celebrado 
en julio de 2013

14. Elaborar y presentar en el Parlament de Catalunya 
un exhaustivo Informe de Ejecución de las medidas 
aprobadas en el pleno específico de políticas de juven-
tud (con especial énfasis en aquellas relacionadas con 
la lucha contra el paro juvenil) que incluya, como mí-
nimo, la siguiente información: 

– Situación actual de cada una de las medidas adoptadas.

– Justificación de la no ejecución de las medidas  
pendientes. 

– Indicadores cuantitativos y cualitativos del impacto 
de las medidas ejecutadas en la situación de los jóvenes. 

– Calendario previsto de ejecución de las medidas no 
llevadas a cabo.

– Previsión presupuestaria desglosada de cada medida

– Entidades / departamentos implicados en la ejecu-
ción de cada medida

15. Poner en marcha un plan de choque contra el paro 
juvenil con una dotación mínima de 150M€ en cum-
plimiento de lo aprobado en el pleno de juventud.

16. Dar cumplimiento al conjunto de las medidas 
aprobadas en el pleno específico de políticas de juven-
tud celebrado en julio de 2013 en el periodo máximo 
de un año a contar desde la aprobación de la presente 
Moción.

Palacio del Parlamento, 27 de noviembre de 2014

Carina Mejías Sánchez Inés Arrimadas García
Portavoz del GP C’s Portavoz adjunta del GP C’s 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre política industrial
Tram. 302-00228/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 95510 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Rome-
ro Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre política in-
dustrial (tram. 300-00239/10).

Moció

El Parlament insta al Govern a: 

1. Dedicar el 5% del pressupost del 2015 a inversió en 
infraestructures relacionades amb el desenvolupament 
econòmic, i acompanyar-ho de programes específics 
per a cada una d’aquestes: carreteres, polígons indus-
trials, centres logístics, connexions portuàries, ferro-
viàries i aeroportuàries. I així instar al Govern de l’Es-
tat a: 

a) Accelerar la construcció del Corredor Ferroviari del 
Mediterrani com a element dinamitzador de l’econo-
mia de la península ibèrica, d’acord amb l’Agenda Ca-
talana del Corredor Mediterrani.

b) La construcció dels accessos viaris i ferroviaris de-
finitius als ports de Barcelona i Tarragona.

c) Establir un nou model de gestió dels ports de Barce-
lona i Tarragona basat en una major autonomia i gestió 
compartida.

2. Aprovar un Pla estratègic per al futur centre tecno-
lògic avançat que sorgirà a partir de la integració dels 
6 centres existents amb l’objectiu d’enfortir les políti-
ques d’innovació i transferència de coneixement. Cal-
drà garantir la connexió del nou centre amb el sector 
empresarial a través d’un nou model de governança 
que faciliti la relació entre l’activitat del centre i l’em-
presa, i a través de plataformes que generin nous eco-
sistemes d’innovació on posar en contacte empreses, 
coneixement i emprenedors. Aquest pla estratègic serà 
presentat a la Comissió d’Empresa i Ocupació durant 
el primer semestre de l’any 2015.

3. Realitzar un mapa de les telecomunicacions de Ca-
talunya per conèixer la situació de les mateixes i des-
envolupar un Pla de millora d’aquestes infraestructu-
res que permeti continuar desenvolupant la societat de 
la comunicació i la informació al nostre país. Aquests 
treballs seran presentats a la Comissió d’Empresa i 
Ocupació durant el primer semestre de l’any 2015.
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4. Aprovar, en els propers tres mesos, un nou Pla 
d’Energia que afavoreixi la generació d’energies netes 
i que contempli: 

a) Un Pla de mesures d’estalvi i eficiència energèti-
ca adreçat a les empreses amb programes d’assesso-
rament i suport financer per part de la Generalitat de 
Catalunya que inclogui els sectors de la generació, del 
transport i la distribució d’energia, la indústria, l’ad-
ministració pública i els edificis, per tal d’assegurar els 
objectius marcats per la UE per a l’any 2020, i la trans-
posició en el marc de les competències que fixa l’Es-
tatut de Catalunya de la Directiva relativa a eficiència 
energètica 2012/27/UE.

b) Una proposta de xarxes tancades d’energia a través 
d’empreses públiques o mixtes.

c) L’impuls del cotxe i la moto elèctrica.

d) L’impuls del nou concepte d’energia distribuïda per 
generar i transportar energia (plaques solars, geotèr-
mia, molins...).

e) Una proposta que relacioni la neteja de boscos i 
aprofitaments urbans de biomassa per a usos energè-
tics de distribució de calor.

5. Dissenyar polítiques territorials de desenvolupa-
ment industrial concertadament amb els agents dels 
diferents territoris, aprofitant el coneixement existent, 
així com les fortaleses i les oportunitats sectorials de 
cada un d’aquests, i afavorint l’elaboració d’estratègies 
de futur més sòlides: emprenedoria, creixement em-
presarial, localització i aterratge empresarial, amb es-
pecial atenció a l’Ebre, el Penedès, l’Anoia, el Bages, 
Osona i el Pirineu. Aquests treballs seran presentats 
a la Comissió d’Empresa i Ocupació durant el primer 
semestre de l’any 2015.

6. Donar suport als treballadors i treballadores que es-
tan patint les conseqüències de la crisi al nostre pa-
ís degut al tancament d’empreses, i a la inacció del 
Govern que no genera alternatives a la indústria que 
tanca. El Parlament vol mostrar tot el nostre recolza-
ment als treballadors de les empreses Cemex, Trade-
ma, Ceràmicas Foix, Jonhson Control, Delphi, Ficosa, 
Almirall, Alstom, Panrico, SCA Converting, Grupo 
Castilla, Copirineu, Neoelectra, Alier, Albasa, Valeo, 
Expafruit, Ibérica de Altavoces, Rotocayfo, Grobe i 
Sharp, així com a totes aquelles empreses amb expedi-
ents de regulació d’ocupació en procés.

7. Dissenyar polítiques de concertació i col·laboració 
públic-privada que permetin anticipar tendències i 
prevenir processos de transformació i de desindustri-
alització al nostre país, evitant la pèrdua de llocs de 
treball i el tancament d’empreses.

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2014

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

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre esports
Tram. 302-00229/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 95511 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Òscar Ordeig i Mo-
list, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre esports (tram. 300-
00238/10).

Moció

1. El Parlament de Catalunya reconeix la gran tasca 
de totes les persones i entitats esportives del país en 
la promoció de l’esport i l’activitat física, portant a 
uns nivells de pràctica esportiva entre la població del 
voltant del 70%. Entre tots, hem situat Catalunya com 
un referent de la pràctica esportiva; de competició, de 
lleure, d’educació, de salut o d’oci, entre d’altres.

2. El Parlament insta al Govern a reconèixer els be-
neficis sobre la salut, l’educació i la socialització de la 
pràctica esportiva sobre els ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya i la necessitat d’invertir en polítiques públi-
ques de foment i de facilitats d’accés a la pràctica d’ac-
tivitat física i esportiva.

3. El Parlament mostra el rebuig de les Inspeccions ge-
neralitzades de la Seguretat Social als clubs esportius 
d’arreu. Al mateix temps, insta al Govern a demanar 
al Govern Espanyol que impulsi una nova moratòria de 
les inspeccions de Treball i la Seguretat Social als clubs 
esportius. I a requerir al mateix Govern Central un 
tractament específic per a tot el voluntariat esportiu que 
percep compensacions per la tasca esportiva realitzada.

4. El Parlament es compromet a introduir una esmena 
d’addició a l’article 4 del Projecte de llei del volunta-
riat, actualment està en tramitació, per tal de reconèi-
xer el voluntariat esportiu.

5. El Parlament mostra el rebuig a la llicència Única 
Esportiva i dóna suport al Govern per interposar un 
recurs d’inconstitucionalitat, si així ho avala l’informe 
del Consell de Garanties Estatutàries.

El Parlament insta al Govern a: 

6. Sol·licitar al Govern Central que suspengui l’aug-
ment de l’IVA de les instal·lacions esportives, el qual 
ha passat del 8% al 21%.

7. Impulsar una llei de Mecenatge de l’Esport que faci-
liti i promogui les aportacions econòmiques d’empre-
ses i entitats privades al sector esportiu.
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8. Prioritzar, al proper pressupost de la Generalitat per 
al 2015 i posteriors, la recuperació de les partides pres-
supostàries i imports anteriors a la crisi econòmica pel 
foment de l’esport federat i escolar, en la mesura de les 
possibilitats pressupostàries.

9. Augmentar, al proper pressupost de la Generalitat 
del 2015 i posteriors, en la mesura de les possibilitats 
pressupostàries, la partida pressupostària de subvenci-
ons i ajudes al manteniment d’instal·lacions i equipa-
ment esportius de Catalunya, per tal de finalitzar aque-
lles que estan inacabades i adequar la resta, per evitar 
una major inversió en el futur.

10. Impulsar el Pla Estratègic de l’Esport Escolar i 
Universitari com a veritable eina de foment de l’activi-
tat física entre els infants i joves del país, dotant d’as-
signació pressupostària les accions i a concertar-les 
amb els agents impulsors, com per exemple els Con-
sells Esportius o Federacions Esportives de Catalunya.

11. Cercar fórmules, juntament amb els representants 
de les Federacions Esportives i dels Consells Espor-
tius de Catalunya, per ajudar a finançar el cost de les 
assegurances mèdiques de les llicències esportives es-
colars o federatives per a menors de 16 anys.

12. Impulsar una nova moratòria per a l’homologació 
dels títols federatius fins que finalitzin els tràmits de 
modificació de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exer-
cici de les professions de l’esport que actualment està 
en tramitació. Al mateix temps, insta al Govern a tro-
bar la fórmula, juntament amb les Federacions Espor-
tives, per reconèixer de manera automàtica aquestes 
titulacions esportives anteriors al 2008. Aquesta nova 
fórmula ha de donar ple protagonisme a les federaci-
ons esportives per tal que siguin aquestes les impulso-
res i homologadores dels plans formatius, de la seva 
gestió i de l’expedició de titulacions.

13. Reconèixer la tasca del Centre de Tecnificació Es-
portiva d’Esplugues i també de la residència i de l’Ins-
titut Blume en la promoció de l’esport d’elit, evitant el 
seu trasllat a Sant Cugat i assegurant la continuïtat del 
Centre de Tecnificació i de tots els seus serveis a l’ac-
tual emplaçament.

14. Donar suport als Jocs Mediterranis del 2017 de Tar-
ragona i continuar buscant fórmules de col·laboració 
entre les diferents administracions públiques implica-
des per garantir l’èxit d’aquest esdeveniment esportiu.

15. Donar suport a la vertebració del territori, i a les 
modalitats esportives d’hivern, tot ajudant a la concre-
ció i impuls dels Jocs Olímpics d’Hivern Barcelona-
Pirineus, cercant el consens necessari entre les dife-
rents institucions implicades.

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu Òscar Ordeig i Molist
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques transversals amb 
relació a la violència contra les dones
Tram. 302-00230/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 95525 i 95999 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 02.12.2014

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 estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques trans-
versals amb relació a la violència contra les dones 
(tram. 300-00240/10).

Moció

El Parlament de Catalunya condemna qualsevol mos-
tra de violència masclista i mostra el seu condol i soli-
daritat amb les famílies i amics i amigues de les dones 
assassinades per violència masclista a Catalunya 

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

1. Promoure un Acord social i polític per l’eradicació 
de les violències masclistes integrat per les organitza-
cions socials i feministes, que treballen en l’àmbit dels 
drets de les dones, i les organitzacions sindicals i po-
lítiques. L’Acord tindrà per objectiu elaborar les reco-
manacions i mesures per la lluita contra la violència 
masclista a totes les institucions públiques de Catalu-
nya així com fer-ne el seguiment, avaluar les políti-
ques i emetre informes de caràcter públic.

2. De forma immediata, convocar la Comissió Nacio-
nal per una Intervenció Coordinada contra la Violèn-
cia Masclista, per a avaluar la situació actual i refer 
el Programa d’Intervenció Integral contra la Violència 
Masclista (PIIVM 2012-2015) preveient accions con-
tra l’increment de morts produït el 2014 amb mesures 
extraordinàries i vigilància més atenta.

3. Personar-se, com a administració de la Generali-
tat, en qualitat d’acusació popular, en tots els proces-
sos penals en cas de mort o lesions greus per violència 
masclista a Catalunya, excepte quan ja s’hi personi al-
guna altra administració pública.

4. Durant el primer semestre de 2015, fer un nou es-
tudi d’avaluació del grau d’implementació i d’impacte 
social de la Llei 5/2008.

5. Donar rang d’Observatori català de la Violència 
Masclista al grup de treball creat a l’Observatori Català 
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de la Justícia i encarregar-li la sistematització de la re-
collida d’informació sobre les dades judicials i policials 
de Catalunya respecte totes les violències masclistes ai-
xí com la unificació de criteris i la promoció d’estudis 
especialitzats per promoure iniciatives i mesures que 
afavoreixin l’eradicació de la violència masclista.

6. Durant els primers mesos de 2015, dur a terme la se-
gona enquesta sobre violència masclista a Catalunya, 
donant compliment al primer acord de la moció 68/X 
de desembre de 2013.

7. Avaluar la incidència de les polítiques d’austeritat i 
les retallades i del seu impacte en les condicions de vi-
da de les dones.

8. Crear, l’any 2015, el Centre d’Estudis, Recerca i Ca-
pacitació sobre Violència Masclista, definit a la llei 
com a eina permanent d’estudis i de recerca sobre la 
violència masclista i de formació i capacitació de pro-
fessionals.

9. Posar en marxa, abans que acabi 2014, el grup de 
treball sobre violència sexual de la Comissió Nacional 
per a una intervenció coordinada contra la Violència 
masclista, tal i com es va aprovar a la resolució 776/X, 
de 17 de setembre de 2014, sobre l’orientació política 
general del Govern.

10. Reimplantar el «Programa de seguretat contra la 
violència masclista» suprimit per decret l’any 2011.

11. Crear i posar en marxa les unitats de valoració fo-
rense integral que preveu la Disposició Addicional se-
gona de la Llei 1/04 de Mesures Integrals contra la vi-
olència de gènere.

12. Als pressupostos 2015, ampliar els recursos des-
tinats a la lluita contra les violències masclistes per, 
com a mínim: 

a) Recuperar els serveis i el número de professionals 
del servei SIE (Servei d’Intervenció Especialitzada) i 
SARVs (Serveis d’Acolliment i Recuperació de la vio-
lència) que operen a Catalunya amb l’objectiu de fixar 
processos de recuperació i reparació a les dones que 
han estat o estan en situació de violència masclista i 
les seves filles i fills a càrrec.

b) Incrementar el fons econòmic específic anual amb 
què el Govern dota els ens locals per a garantir la su-
ficiència de la prestació dels Serveis d’Informació i 
Atenció a les Dones (SIADs) i garantir la gestió espe-
cialitzada i acreditada d’aquests serveis.

c) Ampliar recursos destinats a subvencions i/o conve-
nis amb les entitats de dones que gestionen xarxes i ser-
veis d’atenció a les víctimes de violències masclistes i 
garantint-ne el pagament, per no posar en risc la soste-
nibilitat econòmica de les entitats subvencionades.

d) Dotar de recursos l’atenció a totes les violències 
masclistes, garantint així els Serveis integrals que fixa 
la llei 5/2008.

e) Dotar una partida per a impulsar un programa trans-
versal de lluita contra el tràfic de persones i l’explo-
tació sexual, que permeti oferir suport jurídic, assis-
tencial, de formació professional i d’accés als serveis 
socials a les persones víctimes del tràfic i l’explotació 
sexual.

f) Garantir i dotar suficientment el fons de garantia per 
a cobrir l’impagament de pensions alimentàries i l’im-
pagament de pensions compensatòries que fixa la llei 
5/2008.

g) Garantir programes de formació específica de ca-
pacitació del personal judicial i no judicial al servei de 
l’Administració de justícia i de la Fiscalia a Catalunya 
que intervinguin en els processos judicials relacionats 
amb la violència masclista (com diu l’article 19 de la 
llei 5/2008) així com el personal de l’Oficina Judicial.

h) Ampliar i descentralitzar les Oficines d’Atenció a 
la Víctima.

i) Incrementar el número de professionals dels jutjats 
de violència masclista i de l’oficina judicial.

j) Incrementar les hores i propostes de formació espe-
cífica des de l’Institut de Seguretat Pública de Catalu-
nya, especialment per als i les agents de les OAC dels 
Mossos d’Esquadra.

k) Incrementar els recursos per a programes de forma-
ció pel professorat i per a programes didàctics en tots 
els cicles educatius que reforcin els valors de la co-
educació

13. Fixar el nombre de lletrats i lletrades amb formació 
específica sobre violència masclista adscrits als torns 
d’ofici en funció de la població de cada territori, per a 
«garantir que tota dona que sigui víctima de violència 
masclista sigui assistida per una advocada o advocat i, 
si escau, procuradora o procurador, i que les persones 
professionals hagin rebut la formació especialitzada en 
aquesta matèria» (com fixa l’article 43 de la llei 5/2008) 
i per a garantir l’activació del lletrat o lletrada des del 
moment de la denúncia i rapidesa dels lletrats i lletrades 
en la resposta.

14. Resoldre els problemes de no preservació de la ga-
rantia d’intimitat de les víctimes en les dependències 
judicials i disposar d’espais i serveis especialitzats per 
atendre a dones amb diversitat funcional.

15. Presentar al Parlament, en dos mesos, l’estudi del 
Departament de Justícia sobre els motius pels quals les 
ràtios d’ordres de protecció concedides son tan baixes, 
a Catalunya, i sobre propostes de solució.

16. Presentar, anualment al Parlament, informes i es-
tudis del Departament d’Interior de recull de dades i 
evolució respecte a totes les violències masclistes.

17. Revisió de la formació específica al personal de sa-
nitat, de serveis socials i d’inspecció de treball.
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18. Presentar al Parlament, en dos mesos, una avalu-
ació, del Departament d’Empresa i Ocupació, sobre 
l’aplicació de les mesures i bonificacions relatives al 
foment de l’ocupació per a dones víctimes de violència 
masclista.

19. Aplicació de les garanties de singularitat de les 
víctimes de violència masclista en els programes de 
formació, tallers ocupacionals i programes d’inserció 
sociolaboral.

20. Elaborar i difondre campanyes sobre violència mas-
clista, via l’ICD, tot l’any. No només sobre la violència 
física, sinó especialment sobre les violències més invi-
sibles com són la psicològica, l’econòmica i la sexual.

21. Revisar la informació que s’aporta des dels Ga-
binets de Comunicació de Mossos, òrgans judicials i 
qualsevol departament institucional en base als crite-
ris establerts per les «Recomanacions pel tractament 
de la violència masclista als mitjans de comunica-
ció» i garantir formació específica també al personal 
d’aquests gabinets de premsa.

22. El Parlament de Catalunya reclama al Consell de 
Govern de la CCMA: 

a) el compliment dels criteris de paritat als mitjans de 
comunicació públics de Catalunya

b) la revisió i millora del compliment de les «Reco-
manacions pel tractament de la violència masclista als 
mitjans de comunicació», especialment quant a infor-
mació de fons sobre la violència sexista (causes estruc-
turals, violències diverses) i quant a la inserció habi-
tual d’informació sobre els recursos existents per a 
suport o denúncia.

23. El Parlament de Catalunya farà arribar al Congrés 
dels Diputats la necessitat que, en el procés de revi-
sió que està fent de la llei integral estatal, modifiqui 
els requisits d’accés a les places de jutjats de violèn-
cia masclista, als jutjats del penal i a les seccions de 
les audiències provincials específiques, per a garantir 
l’especialització real dels òrgans judicials encarregats 
d’aquesta matèria.

24. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer 
les gestions oportunes davant el Govern espanyol per 
tal que: 

a) Doti de recursos suficients i prengui les mesures per 
al ple desenvolupament de la Llei Orgànica 1/2004, 
de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral 
contra la Violència de Gènere.

b) Posi els recursos i les mesures per a que totes les 
administracions (estatal, autonòmiques i locals) com-
pleixin allò establert pel Conveni del Consell d’Euro-
pa sobre la prevenció i la lluita contra la violència de 
la dona i la violència masclista (Conveni d’Istanbul), 
ratificat recentment per l’Estat Espanyol.

c) Restableixi les competències municipals d’igualtat 
per a l’assistència de dones víctimes de violència mas-

clista, així com de les seves filles i fills, eliminades 
amb Llei 27/2013, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local

d) Derogui la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE) pel fet de ser una llei regressiva 
en matèria d’educació per la igualtat, ja que fa desapa-
rèixer els continguts específics sobre igualtat de gène-
re i de prevenció de la violència masclista dels currí-
culums escolars.

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2014

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

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques de muntanya
Tram. 302-00231/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 95528 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu, Albert Batalla i Siscart, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre les políti-
ques de muntanya (tram. 300-00242/10).

Moció

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

1. Que durant el 2015 i després del procés participatiu 
pertinent, presenti al Parlament el projecte de la Llei 
de Muntanya de Catalunya.

2. Que mantingui el suport econòmic i institucional 
de la Generalitat de Catalunya a les estacions de mun-
tanya, així com la promoció turística d’hivern, com a 
element clau per l’economia, el turisme i l’ocupació 
del territori pirinenc.

3. Que insti al Ministeri de Foment una actuació de 
gran abast a la N260 que inclogui quantificació econò-
mica i calendari d’execució.

4. Finalitzar el projecte executiu del túnel dels 3 ponts 
a la c-14 durant el primer trimestre del 2015 i execu-
tar-lo tan aviat com ho permetin les finances de la Ge-
neralitat de Catalunya. Mentre no es pugui executar, 
estudiar i realitzar immediatament mesures provisio-
nals que millorin la seguretat de la carretera en aquest 
punt.
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5. Completar les gestions per la posada en servei co-
mercial de l’Aeroport Andorra - la Seu

6. Mantenir el sistema de targeta 10/120 de bonificaci-
ons del transport públic entre les comarques de mun-
tanya, Barcelona i Lleida i avançar cap al model d’in-
tegració tarifària.

7. Mantenir el programa d’arranjament de camins mu-
nicipals i reforçar els de manteniment dels camins 
d’accés a les estacions de muntanya.

8. Completar, amb el diàleg permanent amb el terri-
tori, l’ampliació dels Parcs Naturals de l’Alt Pirineu i 
d’Aigüestortes, així com la creació del Parc Natural de 
les Capçaleres del Ter i de la Serra del Montsec.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2014

Jordi Turull i Negre Albert Batalla i Siscart
Portaveu del GP de CiU Diputat del GP de CiU 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’aplicació de l’impost sobre di-
pòsits en entitats de crèdit i el seu impacte 
en l’execució de la Llei de pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per al 2014
Tram. 302-00232/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 95658 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Aragonès i Gar-
cia, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Go-
vern sobre l’aplicació de l’impost sobre dipòsits en en-
titats de crèdit i el seu impacte en l’execució de la Llei 
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2014 (tram. 300-00243/10).

Moció

1. En relació a l’impost de dipòsits en entitats de crèdit

1.1. El Parlament insta el Govern a consignar per al pa-
gament de la catorzena paga dels treballadors públics 
de l’any 2014 els avals presentats per part de les enti-
tats financeres en el marc de l’autoliquidació de l’Im-
post sobre Dipòsits en Entitats de Crèdit, per tal que 
en el moment en què es puguin executar aquests avals 
els treballadors públics recuperin aquestes retribuci-
ons, d’acord amb el compromís derivat de la Disposi-
ció Addicional Vuitena de la llei de pressupostos de la 
Generalitat per a l’any 2014.

1.2. En cas que el Govern de l’Estat transfereixi a la 
Generalitat de Catalunya una part la recaptació de 
l’impost estatal creat per la llei 16/2012 o compensi a 
la Generalitat per la recaptació no ingressada per l’Im-
post sobre Dipòsits en Entitats de Crèdit d’àmbit ca-
talà, el Parlament insta el Govern a destinar aquestes 
quantitats a compensar els treballadors públics per la 
pèrdua de la catorzena paga de l’any 2014, a compte de 
l’establert en el punt anterior.

1.3. El Parlament insta el Govern a acordar en el marc 
de la Mesa General de la Funció Pública l’aplicació 
dels mecanismes per evitar la pèrdua de poder adqui-
sitiu dels treballadors públics en cas de no concreció 
dels ingressos derivats de l’Impost sobre Dipòsits en 
Entitats de Crèdit, en compliment del que disposa el 
punt segon de la Disposició Addicional Vuitena de la 
llei de pressupostos de la Generalitat per a l’any 2014.

2. En relació a l’execució del pressupost de la Genera-
litat 2014 i la Llei de mesures 2014

2.1. El Parlament insta el Govern a donar compliment 
immediat a la Disposició Addicional Catorzena (rela-
tiva als projectes i construcció de centres educatius), 
Vintena (relativa al pla funcional de l’Hospital de Vi-
ladecans) i Trenta-dosena (relativa a projectes d’infra-
estructures).

2.2. El Parlament insta el Govern a donar compliment 
immediat a la Disposició Addicional Vint-i-unena de 
la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, ad-
ministratives, financeres i del sector públic, segons la 
qual les retribucions íntegres anuals globals del perso-
nal directiu en cap cas no poden ésser superiors a les 
fixades per al càrrec de conseller de l’Administració 
de la Generalitat.

2.3. El Parlament insta el Govern a suspendre amb 
caràcter immediat la meritació dels drets derivats de 
l’assistència a òrgans col·legiats per part d’òrgans su-
periors, d’alts càrrecs, eventuals i treballadors de l’Ad-
ministració de la Generalitat i del seu sector públic, 
tal i com obliga la Resolució 707/X del Parlament, i a 
presentar una proposta de racionalització de la compo-
sició d’aquests òrgans (minimitzant al màxim el nom-
bre de representants) i un mecanisme de cobertura de 
responsabilitats mitjançant una assegurança de res-
ponsabilitat civil que permeti l’eliminació definitiva 
d’aquest tipus de drets.

2.4. El Parlament insta el Govern a aprovar de manera 
immediata el reglament que adapti a la legislació vi-
gent qualsevol contractació o vinculació de personal 
del sector públic de la Generalitat que s’oposi a la Llei 
2/2014 i que alhora permeti assimilar, amb caràcter 
general, tots els sous dels càrrecs directius del sector 
públic a les retribucions fixades per als alts càrrecs o 
càrrecs de comandament al servei de la Generalitat, 
tenint en compte que en cap cas aquestes adaptacions 
no poden implicar un increment de les retribucions 
amb relació a la dita situació.
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3. En relació als pressupostos per a l’any 2015

3.1. Atesa la situació d’excepcionalitat derivada de la 
necessitat de convocar eleccions al Parlament de Ca-
talunya amb l’objectiu de sotmetre a votació l’obten-
ció d’un mandat democràtic sobre la constitució de 
Catalunya en un estat independent, el Parlament ins-
ta el Govern a prorrogar els pressupostos vigents de 
la Generalitat de Catalunya a l’any 2015 (incorpo-
rant les modificacions pertinents per tal de recuperar 
la catorzena paga dels treballadors públics i revertir 
la reducció del 15% de jornada i salari als treballa-
dors interins), per tal que sigui el nou Parlament sorgit 
d’aquesta votació el que determini el marc pressupos-
tari corresponent a la nova etapa que s’obri en cas que 
s’obtingui aquest mandat democràtic.

3.2. Atès que la data de presentació del Projecte de 
Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’any 2015 
impedeix, per raons de calendari de tramitació parla-
mentària, la seva entrada en vigor el dia 1 de gener de 
2015, i per tant, s’entrarà en una situació de pròrroga 
pressupostària, el Parlament insta el Govern a incloure 
en els instruments pels quals es regeixi la situació de 
pròrroga la recuperació de la catorzena paga dels tre-
balladors públics i la reversió de la reducció del 15% 
de jornada i salari als treballadors interins, indepen-
dentment del fet que finalment s’aprovin o no el Pro-
jecte de Llei de Pressupostos presentat pel Govern.

3.3. El Parlament insta el Govern a incloure en els ins-
truments que puguin determinar el marc pressupostari 
de 2015 (el Projecte de Llei de Pressupostos o en el seu 
defecte, els instruments de la pròrroga pressupostària) 
el pagament als treballadors públics de la Generalitat 
de la part meritada de la paga de Nadal del 2012, con-
cretament els 44 dies compresos entre l’1 de juny i el 
14 de juliol, data d’entrada en vigor del Reial Decret 
20/2012.

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2014

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

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques d’innovació
Tram. 302-00233/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 95964 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Jordi Roca Mas, 
diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 

del Reglament del Parlament, presenten la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques d’innovació (tram. 300-00245/10).

Moció

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

1. Abandonar el procés separatista que posa en risc la 
implantació de projectes d’innovació i recerca a Cata-
lunya i dedicar una part dels recursos destinats a l’ano-
menada construcció nacional a intensificar la inversió 
en els processos de R+D+i.

2. Aprofitar la presència comercial exterior de la Ge-
neralitat i també els instruments que el Govern d’Es-
panya posa a l’abast de les comunitats autònomes per a 
potenciar Catalunya com a origen i destí d’inversions 
productives i d’innovació.

3. Establir un mecanisme d’auditoria en les polítiques 
públiques de recerca i innovació per tal d’avaluar la 
coherència entre els recursos i els objectius de cara a 
millorar-ne la relació d’eficàcia, estudiar l’eficiència i 
proposar actuacions de millora.

4. Presentar en el termini de tres mesos el nou Pla Ca-
talà per a la Recerca i la Innovació 2015-2021, i pre-
sentar una avaluació del pla aprovat pels anys 2010 i 
2013.

5. Aprovar un programa d’estímul i orientació empre-
sarial en innovació per tal de fomentar una indústria 
orientada a la exportació en tots els nivells de comple-
xitat tecnològica sense oblidar els sectors tradicionals.

6. Avaluar mitjançant una auditoria els programes in-
dustrials i elaborar propòsits de millora per aquells 
programes que no hagin assolit un mínim del 50% 
dels objectius.

7. Presentar, durant el primer semestre de 2015, un 
projecte de Llei de Foment i Ordenació de la Ciència a 
Catalunya, amb l’objectiu d’establir les mesures de fo-
ment, protecció, impuls i ordenació de l’activitat cien-
tífica i dels seus principals actors, incloent, entre d’al-
tres: 

a) La definició d’un marc conceptual rigorós.

b) La previsió de mesures concretes de foment de l’ac-
tivitat científica en el marc de les competències de la 
Generalitat.

c) La protecció de les persones que es dediquen a l’ac-
tivitat científica.

d) El foment i clarificació del marc de relacions entre 
les diferents Administracions públiques, universitats i 
el sector privat.

e) El disseny d’un marc específic de relacions jurídi-
ques entre els subjectes que intervenen en el desenvo-
lupament de l’activitat científica.
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8. Elaborar un pla de concentració dels centres de re-
cerca amb l’objectiu d’incrementar la massa crítica 
d’aquests, afavorir la transferència multidisciplinari de 
coneixement i aprofitar economies d’escala.

9. Donar més autonomia de decisió a les universitats i 
centres de recerca a l’hora de contractar personal do-
cent i investigador.

10. Reforçar la capacitat de les universitats i els orga-
nismes públics de recerca per que puguin contractar 
investigadors altament qualificats de països situats fo-
ra de l’àmbit de la Unió Europea.

11. Potenciar el programa europeu Horitzó 2020 per 
millorar les polítiques de foment de la recerca i la in-
novació i crear un marc expansiu molt més orientat a 
la transferència del coneixement als sectors produc-
tius.

12. Reforçar les relacions de les empreses amb el mon 
investigador facilitant l’accés del món productiu als re-
cursos dels centres d’investigació per a resoldre qües-
tions concretes.

13. Afavorir la transferència i mobilitat de capital hu-
mà entre el món científic i empresarial.

14. Aprofitar que l’Institut Català de Nanociència és 
un centre d’excel·lència Severo Ochoa per aconseguir 
que s’instal·li a Catalunya el Centre Europeu de Nano-
tecnologia.

15. Promoure l’ús del castellà i de l’anglès en el món 
acadèmic per tal que les relacions amb investigadors 
d’arreu siguin més fluïdes i la investigació científica 
catalana tingui un impacte més gran.

16. Promoure les visites d’escolars a parcs científics 
amb l’objectiu d’estimular els infants i potenciar la 
creativitat en activitats creatives de futur.

17. No limitar la innovació als sector productius. En 
aquest sentit promoure la innovació a l’administració 
per millorar la utilització dels recursos públics. En 
aquest sentit, establir un programa per assolir la plena 
paperless administration abans de 2018.

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Jordi Roca Mas
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 
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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 d’Economia i Conei-
xement
Tram. 330-00081/10

Presentació
President de la Generalitat

Reg. 95591 / Coneixement: 01.12.2014

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, 
del 30 de novembre al 4 de desembre de 2014, ambdós 
inclosos, s’encarregarà del despatx del seu Departa-
ment el conseller d’Economia i Coneixement.

Cordialment,

Barcelona, 25 de novembre de 2014

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat

N. de la R.: El Decret 157/2014, de 25 de novembre, 
d’encàrrec del despatx de la consellera d’Ensenyament 
al conseller d’Economia i Coneixement del 30 de no-
vembre al 4 de desembre de 2014, ambdós inclosos, és 
publicat al DOGC 6760, del 28 de novembre de 2014.
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