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SESSIÓ NÚM. 46.1

La sessió s’obre a les cinc de la tarda i tres minuts. Pre-
sideix la vicepresidenta primera, acompanyada del vi-
cepresident segon i els secretaris primer, segon, tercer 
i quart. Assisteixen la Mesa la secretària general i la lletra-
da Anna Casas i Gregorio.

Al banc del Govern seuen els consellers de la Presidèn-
cia, d’Economia i Coneixement, de Salut, d’Interior, de 
Territori i Sostenibilitat i d’Empresa i Ocupació i de Jus-
tícia.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior (tram. 
300-00252/10). Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Substanciació.

2. Interpel·lació al Govern sobre l’acord de lliure comerç i 
inversions entre la Unió Europea i els Estats Units (TTIP) 
(tram. 300-00255/10). Grup Mixt. Substanciació.

3. Interpel·lació al Govern sobre el seu paper en el pro-
jecte BCN World (tram. 300-00250/10). Hortènsia Grau 
Juan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació.

4. Interpel·lació al Govern sobre la seguretat de la gent 
gran (tram. 300-00254/10). Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió. Substanciació.

5. Interpel·lació al Govern sobre el canvi climàtic (tram. 300-
00248/10). Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

6. Interpel·lació al Govern sobre la integració tarifària al 
Ripollès, a Osona i al Berguedà i sobre l’acord de finan-
çament de l’Autoritat del Transport Metropolità (tram. 
300-00253/10). Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre les adjudicacions d’ac-
tivitat i les retribucions dels directius del sector sanitari 
(tram. 300-00247/10). Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre transparència i contrac-
tació en el sistema sanitari (tram. 300-00249/10). Alba 
Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de salut 
(tram. 300-00251/10). Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya. Substanciació.

10. Preguntes amb resposta oral.

11. Comunicació al Ple de la composició de les meses de 
les comissions (art. 41.2 del Reglament).

12. Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2015 (tram. 200-00033/10). Govern de 
la Generalitat. Debat i votació de les esmenes a la totalitat 
del projecte (text presentat: BOPC 442, 3).

13. Decret llei 5/2014, del 9 de desembre, de segona 
modificació de la disposició addicional tercera de la Llei 
10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millora-
ment de la regulació normativa (tram. 203-00015/10). 
Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la valida-
ció o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 456).

14. Projecte de llei de representativitat de les organitzaci-
ons professionals agràries (tram. 200-00031/10). Govern 
de la Generalitat. Proposta de tramitació en lectura única 
(text presentat: BOPC 440, 53).

15. Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i ad-
ministratives (tram. 200-00034/10). Govern de la Gene-
ralitat. Debat de totalitat i votació de les esmenes a la 
totalitat (text presentat: BOPC 443, 3).

16. Proposició de llei de transparència, accés a la infor-
mació pública i bon govern (tram. 202-00056/10). Comis-
sió d’Afers Institucionals. Debat i votació del dictamen de 
la comissió (dictamen: BOPC 455, 3).

17. Projecte de llei de mesures en matèria de transparèn-
cia i accés a la informació pública (tram. 200-00035/10). 
Govern de la Generalitat. Proposta de tramitació en lec-
tura única (text presentat: BOPC 449, 3).

18. Projecte de llei de modificació parcial de la Llei 
22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de 
Barcelona (tram. 200-00036/10). Govern de la Generalitat. 
Proposta de tramitació en lectura única (text presentat: 
BOPC 450, 4).

19. Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 
20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones consumidores en 
les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs 
hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics de consum 
(tram. 200-00003/10). Comissió d’Empresa i Ocupació. 
Debat i votació del dictamen de la comissió (dictamen: 
BOPC 452, 3).

20. Projecte de llei del protectorat de les fundacions i de 
verificació de l’activitat de les associacions declarades 
d’utilitat pública (tram. 200-00014/10, 202-00033/10 i 
202-00041/10). Comissió de Justícia i Drets Humans. 
Debat i votació del dictamen de la comissió (dictamen: 
BOPC 453, 3).

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les mesures per a fer front a la desocupació juvenil (tram. 
302-00227/10). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 
votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
política industrial (tram. 302-00228/10). Grup Parlamen-
tari Socialista. Debat i votació.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques d’innovació (tram. 302-00233/10). Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i vo-
tació.

24. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
esports (tram. 302-00229/10). Grup Parlamentari Socia-
lista. Debat i votació.

25. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques transversals amb relació a la violència 
contra les dones (tram. 302-00230/10). Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. Debat i votació.

26. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques de muntanya (tram. 302-00231/10). Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació.
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27. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
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). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya. Debat i votació.

La vicepresidenta primera

Comença la sessió.

La llista de les preguntes a respondre oralment en el 
Ple està inclosa en el dossier del Ple, d’acord amb l’ar·
ticle 143 del Reglament. Seran substanciades demà al 
matí, com a desè punt de l’ordre del dia d’aquesta ses·
sió plenària.

Iniciarem la sessió amb les interpel·lacions, tal com 
apareix detallat a l’ordre del dia que tenen vostès 
en els seus seients. Així mateix, els comunico que, 
d’acord amb l’article 84 del Reglament, per a aquesta 
sessió plenària la diputada Begonya Montalban i Vi·
las, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, ha 
delegat el seu vot, per motius de maternitat, en el por·
taveu del seu grup, el diputat Jordi Turull i Negre.

Abans de començar les interpel·lacions, ens complau 
de donar la benvinguda al nou diputat del Grup Parla·
mentari de Convergència i Unió, el senyor Jordi Ciu·
raneta. Molts d’èxits i d’encerts, senyor Ciuraneta.

(Aplaudiments.)

Interpel·lació
al Govern sobre l’acció exterior 
(tram. 300-00252/10)

El primer punt de l’ordre del dia és la interpel·lació 
al Govern sobre l’acció exterior, presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Té la 
paraula, per exposar la interpel·lació, el diputat senyor 
Juan Milián.

Juan Milián Querol

Gràcies, presidenta. Conseller, diputats, diputades, se·
nyor Albinyana –secretari d’Afers Exteriors de la Ge·
neralitat–..., recentment, vostè, senyor conseller, anun·
ciava –no en aquest Parlament, no en roda de premsa, 
sinó des de Roma– que el proper any el Govern de 
la Generalitat iniciaria una acció exterior expansi·
va, i obriria noves delegacions a la mateixa Roma i a 
Viena, i mantindria les que ja té a Brussel·les, a París, 
Londres, Berlín i Washington.

I el secretari d’Afers Exteriors, el senyor Albinyana, 
que avui ens acompanya, encara anava més lluny i 
anunciava divendres passat que en els propers mesos 
la Generalitat, amb els diners de tots els catalans, pot 
obrir delegacions polítiques a Àsia, Europa central, 
Europa de l’Est, Escandinàvia i Iberoamèrica.

És a dir, poc després de deixar tirats 1.900 estudiants 
catalans Erasmus, de reduir substancialment les be·
ques a les escoles bressol municipals, d’anunciar un 

projecte de pressupostos on es retalla en protecció ci·
vil, en atenció als discapacitats, en serveis a la joven·
tut, en política agrària, en emprenedoria i en interna·
cionalització d’empreses, aquest Govern té el valor de 
presumir que llençaran els diners de tots els catalans 
en delegacions polítiques absolutament inútils. Mentre 
retallen en benestar social i recuperació econòmica, 
tenen el valor de presumir que gastaran més que mai 
en conflicte polític, que ampliaran l’entramat polític 
independentista a l’exterior, que faran una acció exte·
rior encara més expansiva i encara més cara.

I aquí hem de recordar d’on venim, senyor conseller. 
En els últims pressupostos de Convergència i Unió i 
Esquerra Republicana, les partides per a Diplocat, de·
legacions i viatges del president ja es van doblar. El pri·
mer Govern Mas només havia racionalitzat una mica, 
un pèl, l’acció exterior de la Generalitat. Com vostè 
sap, aquell pla de reestructuració es va limitar a tras·
lladar un treballador de la delegació de Buenos Aires a 
l’oficina comercial de la mateixa ciutat. És a dir, tot el 
pla de racionalització es va limitar a ser el pla de recol·
locació d’una persona.

I, per tant, en aquesta legislatura el que hauran fet és 
més que doblar el despropòsit de la política d’ambai·
xades del tripartit. Mentre salut augmenta un esquifit 
1,83 per cent en els propers pressupostos, l’acció exte·
rior s’incrementa un 19 per cent i les delegacions un 
36 per cent. Ja han preguntat al Consell Assessor per a 
la Transició Nacional què n’opina, d’aquest malbarata·
ment? Perquè li puc recordar, senyor conseller, el que 
deia l’assessora, l’assessora membre d’aquest consell, 
la senyora Pilar Rahola, quan el Govern Montilla va 
doblar el pressupost de les delegacions. Li recordo el 
que va escriure l’assessora fa només –fa només– tres 
anys en un article a La Vanguardia, que ella titulava 
–ella, no jo– «Las embajadas» –vostè és membre del 
Govern, vostè hauria de saber què diu la seva asses·
sora.

Sobre les delegacions, que ella anomena «embajadas», 
deia: «En épocas gloriosas de Carod, se llegó a doblar 
el presupuesto.» Cert. Però a les èpoques glorioses del 
senyor Homs també ja s’ha doblat el pressupost, i en 
el que ara han presentat continua disparant·se la puja·
da del cost de les delegacions. Què més deia? «Es una 
vergüenza mantenerlas abiertas.» Cert. I el Partit Po·
pular ha presentat diferents resolucions que proposen 
tancar·les i destinar l’estalvi produït per aquest tanca·
ment a contractar els millors professionals, contrac·
tar els millors especialistes en internacionalització de 
l’economia, i situar·los a les infraestructures de l’Estat 
a l’exterior, com ja fan moltes comunitats autònomes.

També deia l’assessora –i vostè ho hauria de saber, 
perquè és assessora del seu Govern– que «se están re·
duciendo gastos básicos para la asistencia a la gente, y 
es imposible explicar por qué tenemos oficina en Nue·
va York». Cert. També en tenim a Washington, però jo 
no ho diria millor que ella.

Finalment, l’actual assessora del Govern feia una va·
loració, que vostè hauria de conèixer, sobre què hi ha 
darrere d’aquesta obsessió per obrir ambaixades auto·
nòmiques arreu del món. Deia l’assessora del Govern 
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català que «no responde a ninguna estrategia nacional 
inteligente, sino a la afición a montarnos paridas men·
tales cuando nos sentimos frustrados».

Jo no sé si les delegacions, senyor conseller, són una 
parida mental, o si se senten frustrats –com deia l’as·
sessora del Govern– perquè el seu independentisme 
només representa un terç dels catalans, però la veri·
tat és que avui ja no poden venir amb l’excusa de la 
importància de la internacionalització de l’economia, 
que sempre hem sabut que era una excusa falsa. Pri·
mer, perquè han retallat l’ajut a la internacionalitza·
ció econòmica, i després, perquè vostè va reconèixer 
en aquella conferència a Roma que aquestes delega·
cions s’emmarquen en un projecte de fer un estat in·
dependent. És a dir, tenia tota la raó, l’assessora. I, de 
fet, aquestes declaracions seves sobre una acció exte·
rior per a crear un estat independent vulneren fins i tot 
la Llei d’acció exterior que vam aprovar la setmana..., 
fa..., a l’últim Ple d’aquest Parlament quan es reconeix 
com a principi rector 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 po·
lítiques públiques establerts per l’Estatut.

Siguem sincers: l’acció exterior de la Generalitat no 
segueix cap estratègia de potenciació de les empreses 
catalanes, ni d’oferir al món una imatge de Catalunya 
com a regió amb seguretat jurídica i atractiva per al 
talent i per a les inversions. Podem mirar, per exem·
ple, què està fent Diplocat: gairebé tots els documents 
que produeix són sobre el monotema. El monotema a 
vegades es diu «procés d’autodeterminació», a vega·
des el monotema es diu «independència», altres ve·
gades es diu «dret a decidir», però sempre és el ma·
teix. A més, tots els viatges, tots els viatges d’agitació 
independentista organitzats per aquesta associació, 
per aquesta organització, per Diplocat, només bus·
quen un ressò mediàtic als mitjans de comunicació 
públics i concertats de Catalunya, però són totalment 
infructuosos –com després comentarem– fora d’aquí.

Ara bé, entre tots els catalans, en aquests últims me·
sos, ja hem estat pagant viatges de Diplocat –alguns 
els ha fet vostè– a Àustria, a Itàlia –per exemple, el 
seu–, a França, a Suïssa, Holanda, Islàndia, Noruega, 
el Japó, Suècia, Portugal, el Regne Unit –entre molts 
altres. Tot això, en l’últim any i mig. Vostès deixen 
tirats 1.900 estudiants catalans d’Erasmus, mentre 
van amb l’agència de viatges de Diplocat del Japó a 
Islàndia, passant per Suïssa. Com deia l’assessora, ai·
xò és una vergonya; i jo hi afegeixo: és una vergonya 
mundial.

Mirin, els diputats que donen suport a aquest Govern 
ens diuen a les comissions d’Ensenyament que no hi 
ha diners per a escoles perquè Espanya ens roba; a la 
Comissió de Salut, que no hi ha diners perquè patim 
un espoli fiscal; a la Comissió de Benestar, que no hi 
ha diners, que s’ha de retallar per pagar a les residèn·
cies perquè estem asfixiats. Bé, aquests arguments són 
intercanviables, sempre. Serveixen per a tot. Però, ah!, 
paradoxa, a la comissió d’afers exteriors, a la Comis·
sió d’Acció Exterior, ni Espanya ens roba, ni espoli, 
ni tampoc asfíxia: màniga ampla. Es doblen o es dis·

paren els pressupostos de Diplocat a les ambaixades 
–delegacions– i dels viatges del president, i aquí no 
passa absolutament res.

En definitiva, senyor conseller, tenim una acció exte·
rior cada dia més cara, més deslleial; més infructuo·
sa, deia abans. Vostè deu haver pogut llegir el teleti·
pus que ens acaben d’enviar, on diu que –i és breaking 
news, eh?– la Unió Europea es compromet, per escrit, 
a respectar les decisions dels estats per garantir la inte·
gritat territorial. Gastar tants de diners per aconseguir 
això. I també cada dia és més fosca l’acció exterior de 
la Generalitat: passat divendres, a la Comissió d’Acció 
Exterior, Esquerra Republicana i Convergència i Unió 
van vetar que vostè tingués l’oportunitat d’explicar els 
informes secrets d’Independent Diplomat. Vostès pre·
sumeixen de transparència; per tant, segur que l’ocul·
tació d’aquests informes ha estat un error, un error re·
iterat que al Partit Popular ens ha obligat a demanar 
emparament a la presidenta d’aquest Parlament i tam·
bé al síndic de greuges. Però, en tot cas, segur que la 
complicitat d’Esquerra Republicana i Convergència i 
Unió per ocultar el contingut d’aquests informes ul·
trasecrets, que estan en possessió del Govern, ha estat 
un error. I avui nosaltres li oferim l’oportunitat d’or 
perquè vingui aquí, a aquest faristol, a explicar les ra·
ons d’aquesta ocultació i també a mostrar el contingut 
d’aquests informes.

Els catalans tenim dret a saber, senyor conseller, i el 
Govern té l’obligació d’explicar en què es gasta els di·
ners de tots. Els catalans, tots nosaltres, paguem 1 mi·
lió d’euros, de moment, a aquest lobby dels apàtrides, 
com és conegut Independent Diplomat –1 milió d’eu·
ros–, i molt pocs catalans –molt pocs– saben què està 
fent realment aquest lobby. Si mirem els precedents, 
com l’assessorament al Sudan del Sud, doncs, la ve·
ritat, preferim no fer gaires suposicions sobre el que 
li paguem entre tots a aquest lobby, i preferim que si·
guin vostès els qui facin públics els informes men·
suals –que sabem que emeten i que els tenen– i que 
expliquin quina és la feina que fan per al Govern 
de la Generalitat i que ens costa a tots els catalans 
–que estem pagant– 1 milió d’euros. Vostè forma part 
d’aquest Govern, senyor conseller; vostè ha de saber 
el que diuen aquests informes, i ens agradaria que ens 
ho expliqués.

En resum, senyor conseller, li pregaria que aprofités 
aquesta interpel·lació per explicar·nos almenys cinc 
punts: les raons per les quals el pressupost previst per 
a les delegacions es tornarà a disparar aquest any –un 
36 per cent, en aquest cas–; quina és la utilitat per als 
catalans d’aquestes delegacions; per què no estalviem 
aquests costos de les infraestructures inútils i aprofi·
tem les infraestructures de l’Estat a l’estranger; dei·
xarà Diplocat de perjudicar l’atracció d’inversions i 
el talent a Catalunya amb la seva campanya mundial 
d’agitació independentista, que l’únic que fa és trans·
metre inseguretat jurídica i inestabilitat política?; i fi·
nalment, senyor conseller, ens mostrarà finalment els 
informes mensuals del lobby anomenat Independent 
Diplomat?

Moltes gràcies.
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La vicepresidenta primera

Té la paraula, per a la resposta, el conseller de la Pre·
sidència.

El conseller de la Presidència 
(Francesc Homs i Molist)

Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors dipu·
tats i diputades, senyor diputat..., és evident que tenim 
una perspectiva diferent.

Tampoc és exactament una novetat, perquè per a 
allò que per a vostè és –ha dit literalment– llençar 
di ners, que és no una altra cosa que l’expressió ma·
joritària d’aquesta cambra en com es gasten els recur·
sos públics, a més a més, doncs, en un context d’una 
contenció pressupostària –després li’n faré un comen·
tari més precís, si li convé–, hi tenim una perspectiva 
clarament diferent, no?

Jo no sé si per vostè, doncs, malgastar diners seria gas·
tar·se 18 milions d’euros en la construcció d’una am·
baixada –despesa de mobiliari i antiguitats a banda, 
eh?–, o gastar·se 300.000 euros en la decoració d’una 
altra ambaixada; perquè si vostè s’entretingués a mi·
rar com es gasten els diners del pressupost de l’Estat 
espanyol, podria comprovar que el seu nivell d’escàn·
dol respecte al que fem aquí hauria de ser, en el cas de 
l’Estat espanyol, infinitament majúscul, no? I com que 
en això simplement constato que hi ha una diferència 
de perspectiva, doncs, molt notable, procuraré contes·
tar, de fet, el conjunt dels cinc punts que m’enunciava 
al final de la seva intervenció, no?

I crec que per fer·ho hauria d’exposar·li..., a més a 
més, agraeixo que em doni l’oportunitat per fer·ho, 
perquè aquesta interpel·lació també és motiu, doncs, 
per confrontar perspectives diferents, i que em do·
ni l’oportunitat de fer·ho en nom del Govern des de 
la perspectiva d’un petit balanç, que necessàriament 
haurà de ser molt curt, del que ha donat de si en 
aquest terreny aquest últim any 14 i de com pensem 
enfocar –perquè vostè també hi feia una referèn·
cia– el 15, i a veure si d’aquesta manera, doncs, puc 
contestar tot el que vostè m’expressava. I, en qualse·
vol cas, sí que li avanço l’agraïment perquè em doni 
l’oportunitat d’explicar el que estem fent i el que ens 
proposem de fer, no?

Molt sintèticament –a nivell de balanç, no? En primer 
lloc..., i l’ordre no fa la cosa, eh?, no s’ho prengui li·
teralment en aquest sentit, no?, però en primer lloc li 
destacaria que hem obert agenda. El tema català, en 
aquest any o en aquests dos darrers anys, s’ha situat 
a l’agenda internacional. Òbviament no oficial, eh?, 
perquè oficialment ja se sap que no existeix: aquest és 
un assumpte intern per part de tots els governs i totes 
les cancelleries. Però és un assumpte intern tan curiós 
com que són contínues les visites d’ambaixadors i de 
representants diplomàtics de governs d’arreu del món. 
És a dir, té aquest contrast, eh? Però això és així, i a 
més a més és..., vaja, i vostè en té en part coneixement, 
no? Conjuntament amb això, hi ha hagut tota una es·
tratègia comunicativa que és, de fet, de país –trans·
cendeix el que fa el mateix Govern.

En segon lloc, certament, hem procurat divulgar la re·
alitat catalana. Veig que vostè té un interès superlatiu 
en tota l’activitat que fa el Diplocat, que, a més a més, 
és un patronat on participen sindicats, representants 
de les patronals, representants d’entitats de tota mena 
i condició, no? Han organitzat en aquest darrer any, 
doncs, divuit sessions, en diferents universitats o think 
tanks de prestigi. Jo, com que formo part d’aquest pa·
tronat, proposaré que el convidin, i espero que accep·
ti, perquè nosaltres convidem a tothom, o em consta 
que des de Diplocat es convida absolutament a tot·
hom. I fóra bo que vostè pogués participar en alguna 
d’aquestes sessions i expressar la seva opinió. A nosal·
tres ens encantaria; vaja, de ben segur, ens encantaria 
que això fos així, no?

En tercer lloc, tot allò que en podríem dir la diàspo·
ra de catalans que hi ha arreu del món..., doncs, fer·li 
notar que va entrar en vigor aquest estiu el Registre de 
catalans a l’exterior, no?, que, de fet, era una previsió 
que hi havia de feia molt temps, amb una llei aprova·
da per aquesta cambra. Vàrem –i ho dic a títol més 
d’anècdota, però que sí que ens permetria fer una cer·
ta reflexió– propiciar que 13.573 catalans i catalanes 
d’arreu del món, només en 19 llocs, poguessin votar el 
9 de novembre, no? Li dono aquesta xifra –que, cer·
tament, és modesta, eh?–, però, per constatar que és 
superior a quan hi han processos electorals normals 
i corrents, amb la qual cosa, diguem·ne, una mínima 
reflexió algú se l’hauria de fer des del punt de vista de 
com funciona el servei exterior del Govern espanyol, 
perquè, de fet, a la pràctica, a l’hora de les votacions, 
hi ha més dificultats que no pas facilitats, no?

En quart lloc, constatar·li, doncs, tota l’aposta que 
hem fet, i que té uns resultats, que vostè podria con·
trastar, per exemple, amb el Govern balear, no? L’al·
tre dia vàrem celebrar el desè aniversari del que li re·
feriré ara, que és l’Euroregió Pirineus Mediterrània, 
no? Hem pogut, a més a més, nomenar la secretària 
general, que era una diputada d’aquest Parlament fins 
fa relativament poc, i això va ser, diguem·ne, accep·
tat pel conjunt dels membres de l’euroregió. Crec que 
s’hi podrà fer, i s’hi farà, doncs, molt bona feina. Hem 
de saber que, de fet, la referència Euroregió Pirineus 
Mediterrània és exemple, en aquests moments, a ni·
vell del conjunt de les institucions europees, d’espai de 
col·laboració transfronterer. I, en aquest sentit, vaja, ja 
li ho dic, en podria donar testimoni el mateix Govern 
balear, que vostè el deu tenir proper, no?

En cinquè lloc, per referir·li·ho també, vàrem aprovar 
no fa pas massa el Pla director de cooperació al desen·
volupament, que, de fet, és el quart, si no ho recordo 
malament, que és per als anys 15·18, amb un conjunt 
de propòsits, no?

En sisè lloc, l’impuls de plans específics. Jo li posaria 
dos exemples: el pla Japó, que ha estat en execució tot 
aquest any 14, i que va ser formalitzat, doncs, l’any 13, 
o el pla Marroc, que està, en aquest sentit, en termes 
d’aprovació. I, per tant, li poso aquests dos exemples 
amb aquesta vocació que tenim de coordinar esforços 
per a la projecció econòmica, cultural, institucional 
del nostre país i del que representem.
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I després, en el terreny d’acció, diguem·ne, més estric·
tament econòmica, en el terreny de les inversions, de 
la captació d’inversions, de l’exportació, etcètera, li 
podria facilitar un conjunt de dades, doncs, que dóna 
compte també de tota l’acció ingent que ha fet Acció, 
precisament, des del Departament d’Empresa i Ocu·
pació, i, òbviament, amb la coordinació d’Exteriors i 
de diferents departaments que participen d’aquesta es·
tratègia de cara a l’àmbit econòmic a fora, no?

Això, diguem·ne, d’una manera molt sintètica, ja ho 
admeto, per explicar·li el que hem fet en aquest bien·
ni que ara s’acaba. I ara exposar·li, de manera tam·
bé molt sintètica, en aquests minuts que em queden, 
doncs, el que farem, o el que estem en condicions de 
fer, pensem, en els propers temps, no?

Jo vull, una vegada més, agrair l’esforç de consens 
que hi va haver en aquest Parlament el darrer Ple. 
Particularment, es va il·lustrar clarament amb l’apro·
vació definitiva de la Llei d’acció exterior, aprovada 
per una amplíssima majoria, i a més a més amb un 
aval legal, perquè a vegades hi ha aquesta considera·
ció també, no? Vostè hi ha fet una referència. Doncs, 
avalada per un aval legal del Consell de Garanties 
Estatutàries per unanimitat –no és exactament me·
nor, no? I, a propòsit del que ens mana aquesta llei, 
al Govern, li cito quatre, diguem·ne, aspectes en el 
terreny més operatiu, més d’organització.

El primer d’ells –i vostè l’ha esmentat–, el relatiu, 
doncs, a la reestructuració, al reforçament de l’àrea 
d’acció exterior. És un mandat que es deriva de l’apli·
cació d’aquesta llei, amb la creació de dues noves de·
legacions, no? Després d’una època de contenció, co·
mencem a poder invertir la tendència. Tot i així, en un 
context pressupostari certament escàs, no?

En segon lloc, en aquest àmbit de reestructuració, tot 
el que és el reforçament, perquè pensem que és neces·
sari, de la presència i de la defensa dels interessos de 
la Generalitat de Catalunya i del que representem da·
vant de la Unió Europea. I després, tot el que té a veu·
re amb la formació de personal funcionari, doncs, que 
ja s’han fet dos màsters i anem de cara al tercer, i po·
der aprofitar gent de la mateixa Administració per re·
forçar tot aquest àmbit.

Òbviament, derivat de la llei, el pla estratègic, la cre·
ació de la comissió interdepartamental i el Consell 
d’Acció Exterior. El propòsit que tenim és que en els 
cent dies –si és que els cent dies és una referència– ai·
xò hauria de poder estar en marxa, a partir de l’apro·
vació de la llei. Vol dir que a principis de març hau·
ríem de poder fer un balanç més precís de què s’ha 
fet amb relació a totes aquestes qüestions, particu·
larment respecte al pla estratègic, que jo li avança·
ria tres eixos que per nosaltres són clau de cara a la 
confecció d’aquest pla estratègic. Òbviament, s’hau·
rà de fer d’acord amb el que estableix la llei, doncs, 
amb els consensos necessaris, però que hi ha d’haver 
clarament una dimensió econòmica i comercial, hi ha 
d’haver clarament una dimensió cultural, i hi ha d’ha·
ver clarament una dimensió política institucional. I tot 
això, entrellaçat amb el que representen els valors in·
herents al principi de la democràcia, a la democràcia, 

que això, quan vas per fora, doncs, és sorprenent al·
gunes posicions que hi trobes, per part, en aquest cas, 
del Govern espanyol; i la voluntat de la cooperació, de 
la solidaritat que expressa clarament també el nostre 
país.

Per tant..., i acabo amb això, d’entrada, després, doncs, 
tindré oportunitat de precisar més aspectes, però di·
ria que hem acabat un bienni de preparació i de fer·
nos un lloc en l’agenda internacional, i ara hem d’a·
frontar un bienni de projecció i de consumació de tot 
un conjunt de projectes, que són, a més a més, els 
majoritaris d’aquest Parlament de Catalunya.

La vicepresidenta primera

Té la paraula per a la rèplica el diputat Juan Milián.

Juan Milián Querol

Gràcies, presidenta. La veritat, senyor conseller, és 
que no ens en sortim, eh? Jo li plantejo preguntes, pe·
ticions molt concretes, i no hi ha manera. Però la veri·
tat és que sí que coincidim en una cosa: coincidim que 
tenim les prioritats totalment diferents, el seu Govern 
i el nostre grup parlamentari.

Mentre que Catalunya és l’única comunitat autònoma 
que no fa els deures i que no paga una extra als seus 
treballadors públics –excepte als alts càrrecs–, con·
tinua disparant la despesa en delegacions i acció ex·
terior de la Generalitat. Com és possible que, en una 
situació com l’actual, gairebé rescatats pel Govern 
espanyol, sense poder acudir als mercats financers, i 
amb un dèficit públic creixent, anunciïn una acció ex·
terior, una acció exterior tan expansiva i, realment, tan 
inútil com la de les delegacions? O bé ja s’han enlairat 
definitivament, i no és que no toquin de peus a terra, 
és que ja estan per sobre dels núvols. Perquè, si no, no 
s’entenen aquests anuncis d’una acció exterior expan·
siva, si no és que és un engany, un engany de cara a 
la minoria independentista, de cara a Esquerra Repu·
blicana, perquè els aprovin els pressupostos. Perquè, 
si no, no s’entén que facin aquests anuncis, si no és 
per convèncer per votar els pressupostos a un partit, 
diguem·ne, ambaixada friendly com és Esquerra Re·
publicana.

No m’ha respost cap de les preguntes que li he fet, se·
nyor conseller. Hauré de perdre tota esperança, es veu. 
Però m’agradaria aprofitar aquest torn de rèplica per 
desmuntar algunes de les fal·làcies a les quals vostès 
recorren molt sovint.

Per justificar el malbaratament en acció exterior, tenen 
certa tendència a comparar el cost de les delegacions 
amb les ambaixades espanyoles. Després s’enfaden 
si algú compara o els diu a les delegacions «ambai·
xades». Primer, sap què passa? Vostè coneix perfec·
tament el cost de les ambaixades espanyoles, com bé 
ens ha demostrat avui aquí. Però nosaltres no conei·
xem el cost de l’acció exterior de la Generalitat, no el 
sabem. Tenim algunes indicacions, però ja s’han en·
carregat vostès de dissoldre tots els costos en diferents 
partides, en diferents departaments, perquè sigui molt 
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difícil saber quant costen realment les delegacions i 
l’acció exterior de la Generalitat.

I segon, no compari la política exterior d’un estat, que 
estem obligats a fer·la, amb l’acció exterior d’una co·
munitat autònoma, perquè és caure en una mena de 
deliri de grandesa. Si un català perd el passaport a 
qualsevol país del món, més val que vagi a una infra·
estructura de l’Estat, perquè, si va a alguna delegació 
o a alguna oficina de la Generalitat, potser es frustrarà 
profundament.

A més, vostè ho sap, les relacions internacionals abas·
ten les relacions entre subjectes internacionals i són 
regides pel dret internacional. Només l’Estat, per 
exemple, pot celebrar tractats internacionals. Clar que 
la Generalitat pot fer acció exterior! Nosaltres estem a 
favor que faci acció exterior econòmica, cultural, per 
atraure el turisme, però la necessària per a l’exercici 
de les seves competències, i sense incidir, i menys ne·
gativament, en la política exterior de l’Estat. I aquests 
dos principis són vulnerats pel seu anunci de fer una 
acció exterior per crear un nou estat. Ni és competèn·
cia de la Generalitat, i, òbviament, vulnera de manera 
clara la política exterior espanyola.

És a dir, l’acció exterior que ens ha anunciat és un 
malbaratament contraproduent dels diners de tots els 
catalans. Perquè, si no, ja m’explicarà vostè què és 
el que fa el delegat a París o la delegada a Berlín per 
internacionalitzar l’economia catalana, o per atrau·
re el talent i les inversions necessàries a Catalunya. 
I això és el que necessitem, senyor conseller: enfor·
tir la recuperació amb l’atracció d’inversions i de ta·
lent, i exportant. Això és el que els catalans saben 
fer molt bé: exportar. Les empreses catalanes són les 
nostres millors ambaixadores, i no Diplocat o les de·
legacions de la Generalitat. Fan més per la societat 
i l’economia catalana aquelles empreses que vostès 
espanten amb la proposta de sortir d’Espanya i de 
la Unió Europea, que el seu Govern. Fa més per Ca·
talunya Freixenet, que aquells, que tots aquells que 
l’amenacen amb boicots, com alguns membres de les 
Joventuts d’Esquerra Republicana o alguna diputada 
del seu partit.

I és que tampoc és molt intel·ligent anar per Europa, 
senyor conseller, fent el discurs de la por i amenaçant, 
com fan vostès, dient que paralitzaran l’economia ca·
talana, o que si Espanya no negocia la seva dissolució 
faran incrementar el preu del deute espanyol. Ame·
naçar amb el trencament de la legalitat i provocar un 
conflicte polític no ajuda a atraure inversions, no ajuda 
a atraure talent.

Jo més d’una vegada li he fet aquesta pregunta; no he 
aconseguit mai una resposta. Coneix algun inversor, 
coneix algun empresari que digui que està disposat a 
invertir a Catalunya quan sigui independent? Conei·
xen algú que digui que està esperant que Catalunya 
sigui independent per portar aquí els seus calés? Jo 
no conec a ningú. Al contrari: cada cop són més els 
que s’organitzen i aixequen la veu per denunciar el 
que l’actual Govern de la Generalitat està fent, que 
és ser un pal a la roda de la recuperació de tots els 
catalans.

Senyor conseller, insisteixo en les preguntes que li 
he fet abans, que no m’ha respost, sobre els informes 
d’Independent Diplomat, sobre la perillosa imatge que 
Diplocat transmet de Catalunya, o sobre les prioritats 
equivocades d’aquest Govern, que prefereix gastar en 
delegacions que no pas en beques Erasmus.

I també ens agradaria –i acabo, senyora presidenta– 
saber quins seran els perfils dels nous delegats de la 
Generalitat que vostè ha anunciat, si realment seran 
professionals o seran càrrecs polítics, o si aprofitaran 
aquestes noves delegacions per recol·locar alguns di·
putats del seu grup parlamentari, després de llegir el 
que va anunciar el president de la Generalitat. També 
volem saber si rendiran comptes al Parlament de Ca·
talunya, o si el seu grup i Esquerra Republicana conti·
nuaran vetant les compareixences.

Moltes gràcies, senyor conseller, senyora presidenta.

La vicepresidenta primera

Té la paraula per a la rèplica el conseller de la Presi·
dència.

El conseller de la Presidència

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, 
certament, almenys coincidim en una cosa, que és que 
discrepem; com a mínim, això es posa de manifest. 
Perquè ara imagini’s vostè que digués que ni això; 
aleshores, no s’entendria re, no?

Per bé que hi ha un aspecte que a mi no m’ha quedat 
clar. Ja me’l repassaré, o potser en una altra ocasió tin·
drem l’oportunitat d’aclarir·ho, no? Perquè, certament, 
en la seva anàlisi, respecte a això tan dantesc que diu 
que fem, s’haurien d’acabar aclarint: o és un malba·
ratament, el que fem, o és un engany, però les dues 
coses és difícil. (Pausa.) No, home, no, les dues coses 
és difícil. Perquè, és clar, si vostès consideren que tot 
això que es fa, es fa i és un malbaratament, perquè, si 
no, no es faria, perquè no hi hauria, diguem·ne, cap 
assumpció de cap compromís de despesa, encara que 
sigui petit, doncs, aleshores no podrien sostenir simul·
tàniament la tesi que això ho fem per enganyar a no sé 
ben bé qui, que deia vostè, no? Realment, la inconsis·
tència del seu plantejament, des d’aquest punt de vis·
ta, des d’aquesta aproximació, vaja, crec que ajuda a 
entendre que, al final, el que tenen vostès, amb tot ai·
xò de l’acció exterior, és un prejudici, en el sentit lite·
ral del terme. Tenen un prejudici, en tot el que fem, i 
en el que és, de fet, opció majoritària d’aquesta casa, 
d’aquest Parlament, no?

Perquè jo no em dedico a comparar re. El que sí que 
li diria és que, posats a analitzar –agafant la seva tesi, 
no?– el que és malbaratament, doncs, jo li ho confes·
so: jo crec que és malbaratar recursos gastar·se 18 mi·
lions d’euros en una ambaixada. Perquè no per això, 
si un dia perds el passaport, el trobaran més bé. M’en·
tén què vull dir? Vaja... Oi? I si alguna cosa han pogut 
constatar els catalans i catalanes que viuen a l’exteri·
or, és que –paradoxes de la vida, eh?– tenen més difi·
cultat per votar en una votació, diguem·ne, organitza·
da, establerta, amb tots els ets i uts, que no pas en un 
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procés participatiu (remor de veus) –hi tenen moltes 
més dificultats. Prova d’això... (Veus de fons.) Sí, ho·
me, sí, no diguin que no, perquè és que les xifres els 
desautoritzen. Prova d’això és que, el 2012, van parti·
cipar menys persones en les eleccions al Parlament de 
Catalunya que en el procés participatiu d’ara, el 9 de 
novembre, i només hi havia dinou punts on es podia 
efectivament participar, no?

I si creuen que no és veritat, és que realment estan, 
fins i tot, desconnectats de la gent que hi ha a fora, 
perquè, si hi ha alguna cosa que genera consens per 
part de tothom, és que el servei de l’acció exterior no 
funciona; això sí: 18 milions d’euros per construir una 
ambaixada nova, més una tirallonga indescriptible de 
despeses sumptuàries que s’han fet en aquests darrers 
temps, eh? –en aquests darrers temps. Per tant, aquí hi 
ha una aproximació clarament diferent de la que tenen 
vostès de la que tenim nosaltres, no?

Jo ho reitero... Per cert, el tema d’ID: vostès han po·
gut accedir a l’expedient, dues vegades han vingut al 
Palau de la Generalitat –això s’ha descuidat d’expli·
car·ho. La darrera –la tercera, que no hi varen venir–, 
doncs, varen ser convocats perquè poguessin compro·
var... (Veus de fons.) Doncs, vaja, devia venir algú del 
PP que no eren vostès. (El conseller de la Presidèn-
cia riu.) Sí, no ho sé, ja l’acreditarem millor la propera 
vegada, no? Per tant, tenen tota la informació que els 
podem facilitar, des d’aquest punt de vista –tota, ab·
solutament tota la que els podem facilitar. I, per tant, 
ho deixo apuntat, perquè, vaja, m’ha sorprès una mica 
que em retragués falta d’accés a la informació. Poden 
no estar·hi d’acord, en tot això, jo no els demano que 
hi estiguin d’acord, però l’accés a la informació..., la 
tenen absolutament tota –absolutament tota–, la que hi 
poden vostès accedir la tenen. (Remor de veus.) Sí, ho·
me; ara, és clar, si no la saben analitzar, jo, d’això, ja 
llavors no en puc assumir les conseqüències, no? (Re-
mor de veus.)

I acabo del tot. Ho dic..., perquè li ho dic de debò, eh?, 
i vostè és diputat d’aquesta casa. Hi han programades, 
doncs, properes actuacions en seminaris, en format 
de seminari, en universitats, think tanks que organit·
za Diplocat. Jo crec que estaria molt bé que vostè hi 
participés.

Què no farem mai nosaltres? Perquè, a més a més, li 
ho dic: el que no farem mai nosaltres és, des d’una 
delegació del Govern de la Generalitat, repartir ar·
gumentaris de partit, que és el que s’ha fet des d’am·
baixades. (Forta remor de veus.) Sí, home, sí: des 
d’ambaixades s’ha repartit, diguem·ne, argumentari 
del PP (el conseller de la Presidència riu), que és una 
cosa sorprenent... (Persisteix la remor de veus.) Sí, ho·
me, sí; diuen que no, però és exactament així, no?

Jo l’hi convido, sincerament, i ho dic de cor, perquè, a 
més a més, així a fora ens podran ajudar a vendre la 
necessitat d’aquest país, perquè amb les seves inter·
vencions de ben segur que despertarem encara molta 
més solidaritat cap a la causa catalana.

Moltes gràcies.

(Forta remor de veus.)

La vicepresidenta primera

Els demano una mica de tranquil·litat. Estem..., tot just 
ara iniciarem el segon punt de l’ordre del dia.

El segon punt de l’ordre del dia és la interpel·lació al 
Govern sobre l’acord de lliure comerç i inversions a 
la Unió Europea i els Estats Units... (Santi Rodríguez i 
Serra demana per parlar.) Digui’m, senyor Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Per una qüestió d’ordre, senyora presidenta.

La vicepresidenta primera

Una qüestió d’ordre relativa a què? Estàvem substanci·
ant una interpel·lació.

Santi Rodríguez i Serra

Sí, però una qüestió d’ordre. Vostè ha demanat 
tranquil·litat als diputats ara quan parlava el conseller 
de la Presidència, i mentre interpel·lava el diputat del 
nostre grup parlamentari, que també hi havien conver·
ses, vostè no ha demanat tranquil·litat a ningú. (Alguns 
aplaudiments i remor de veus.) Per tant, li demanaria 
equanimitat (algú diu: «¡Torero!»), equanimitat en 
l’ordre dels debats.

(Forta remor de veus.)

La vicepresidenta primera

Continuem.

Interpel·lació
al Govern sobre l’acord de lliure comerç 
i inversions entre la Unió Europea i els 
Estats Units (TTIP) (tram. 300-00255/10)

El segon punt de l’ordre del dia és la interpel·lació al 
Govern sobre l’acord de lliure comerç i inversions en·
tre la Unió Europea i els Estats Units, conegut com 
TTIP (persisteix la remor de veus), presentada pel... 
Torno a demanar tranquil·litat a tots i a totes els dipu·
tats i diputades, com he fet abans. Moltes gràcies.

Presentada pel Grup Mixt. Per exposar la interpel·
lació, té la paraula la diputada Isabel Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Bé, bona tarda. Primer, doncs, presentar la interpel·
lació que presentem sobre el TTIP, com saben, el 
tractat de lliure comerç que s’està negociant en secret 
entre les elits polítiques i empresarials de la Unió Eu·
ropea i els Estats Units. És un acord que, òbviament, 
va molt més enllà del comerç: és un projecte polític, 
és un projecte ideològic, és un projecte social i és un 
projecte que supera en molt, amb escreix l’àmbit de 
l’economia.

No tenim temps d’explicar quins orígens i antecedents 
té. Ens podríem remuntar a la creació de l’Organitza·
ció Mundial del Comerç, però el més recent el trobem 
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en el discurs del president dels Estats Units, Barack 
Obama, i, d’alguna manera, doncs, aquell anunci que 
ens informava que s’iniciava la ronda de negociacions, 
unes negociacions que s’estan portant en absolut se·
cret, amb total opacitat, una agenda oculta, ja ho hem 
dit en diferents ocasions, i de les quals ens anem assa·
bentant per la premsa.

Els que segur que sí que saben com estan anant les ne·
gociacions són les multinacionals, que tenen accés als 
documents fins i tot més restringits, que són aquells 
que marquen tots els punts que es desregularien mit·
jançant aquest acord, i que hi tenen accés gràcies al 
Congrés.

En tot cas, nosaltres volem fer una interpel·lació, ara, 
entenem que bastant descriptiva del que entenem que 
és el TTIP i del que entenem que suposarà el TTIP.

Per nosaltres, el TTIP suposarà tocar de mort la so·
birania dels pobles i, per tant, ens suposarà que ens 
marquin les polítiques que podem fer i que no podem 
fer en funció de si afecten més o menys els guanys 
que pensen obtenir les multinacionals. Entenem que 
és un atemptat contra la sobirania econòmica i a la 
possibilitat que com a poble pensem quines mesures 
volem. Tanca totalment les portes a qualsevol mesura 
econòmica que sigui alternativa al capitalisme, però, 
en tot cas, ja no alternativa: qualsevol mesura econò·
mica que sigui una mica progressista estarà prohibi·
da pel TTIP. D’altra banda, és un atemptat contra els 
serveis públics i els obre encara més a la mercantilit·
zació, i és un atemptat, òbviament, contra les treba·
lladores i els treballadors, que encara els desregularà 
més les seues relacions laborals.

Sobre el primer punt i la sobirania dels pobles, doncs, 
bé, és bastant clar que el TTIP –aquest acord comer·
cial– marcarà què es pot fer i què no es pot fer amb 
relació a les polítiques públiques. I ho marcarà, doncs, 
amb dos eines: bàsicament, es generaran una mena 
de tribunals d’arbitratge i una mena de cooperació re·
guladora que el que faran és que totes aquelles polí·
tiques públiques que duguin a terme els estats i pu·
guin afectar d’alguna manera negativa les inversions 
que els Estats Units puguin fer a Europa, doncs, seran 
susceptibles de ser impugnades davant d’aquests tri·
bunals d’arbitratge; uns tribunals d’arbitratge que situ·
en al mateix nivell els capitals transnacionals i els es·
tats nació, uns tribunals d’arbitratge que, en tot cas, no 
hi participen jutges ni cap autoritat funcionarial: són 
privats i hi participen grups d’advocats de diferents 
corporacions.

I són tribunals que ja han funcionat en altres tractats 
de comerç i dels quals podem posar jo crec que tres 
exemples que són bastant il·lustratius del que han su·
posat aquests tribunals. Podem posar l’exemple de la 
companyia sueca Vattenfall, que va demandar el Go·
vern alemany amb 3.700 milions d’euros per la seua 
decisió d’abandonar les energies nuclears arran de Fu·
kushima. Però tenim el cas del Canadà, que per culpa 
del NAFTA ha hagut de pagar 122 milions de dòlars 
a una companyia a causa d’unes mesures que d’alguna 
manera restringien els guanys que una empresa –ca·
nadenca, a més a més– podia obtenir. I un tercer cas, 

per posar·ne tres, que és el que concerneix la tabaque·
ra nord·americana Philip Morris, que ha demandat 
el Govern australià per haver fet polítiques públiques 
perquè la gent deixi de fumar i que, en tot cas, per·
judicaven la seua venda de cigarrets, i l’ha pogut de·
mandar.

Són tres casos de molts més: ja comptem amb cinc·
cents casos de demandes a estats sobirans per part de 
les multinacionals amb uns imports milionaris altís·
sims, indecents, que hem de pagar tots els contribu·
ents a aquestes multinacionals per aquell guany que 
deixen d’ingressar.

Un altre exemple de la laminació de la sobirania dels 
estats és aquesta cooperació reguladora que significa 
comparar les normes de la Unió Europea i dels Es·
tats Units i aplicar a la baixa aquelles normes, és a 
dir, harmonitzar·les a la baixa. Això significa que es 
ventilaran totes les lleis, passades i futures, de la Unió 
Europea; això significa que aquesta comissió regula·
dora actuarà al marge dels estats i les institucions, i 
significa que aquesta comissió es situa fora de tot con·
trol democràtic.

D’altra banda, entenem que aquest tractat és un atemp·
tat també contra la sobirania econòmica. La sobirania 
econòmica, que és la capacitat de decidir bàsicament 
quin sistema econòmic vols i, en tot cas, fer·ho de ma·
nera independent del mercat, de manera independent 
dels grups corporatius, de les multinacionals, també 
queda tocada de mort en el TTIP.

I expliquem per què: perquè la sobirania econòmica 
és poder triar com vols ordenar el teu territori i poder 
triar com pots preservar el medi ambient, i això queda 
malmès en el TTIP perquè, entre altres coses, aquesta 
harmonització a la baixa afectarà el principi de pre·
caució en la normativa europea, que estableix una mi·
llor normativa en la protecció mediambiental.

Però és que, a més a més, ens afectarà per poder 
decidir quina planificació volem de la nostra econo·
mia en el sector públic; també, doncs, quina política 
fiscal volem fer. I és que, en aquest sentit, el TTIP 
suposarà la retirada progressiva de l’Administració 
pública dels serveis públics, cosa que ja passa fa uns 
anys, i aquí encara més. I a més, ens suposarà el fet 
que, en aquesta pèrdua de sobirania fiscal, a més a 
més, hàgim de redistribuir la riquesa de baix a dalt, 
perquè haurem d’usar els nostres impostos per a pa·
gar aquestes privatitzacions i per a pagar aquestes 
indemnitzacions en cas que les multinacionals ens 
demandin per fer alguna política que els vagi en 
contra.

També afecta la sobirania econòmica respecte a la po·
lítica, doncs, financera i bancària, perquè elimina els 
pocs controls financers que s’havien establert, les po·
ques regulacions financeres que s’havien establert des·
prés de la crisi. I, òbviament, afecta el marc de les re·
lacions laborals.

Dèiem, a més a més, que suposarà un desmantella·
ment dels serveis públics. Molt simple: el que vol fer 
és obrir encara més els serveis públics a la possibili·
tat que empreses dels Estats Units puguin invertir·hi i, 
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per tant, puguin gestionar·los, com ara podria passar 
en altres empreses europees.

Aquesta possibilitat té unes implicacions molt fortes 
sobretot en els sistemes sanitaris, perquè, entre al·
tres coses, suposarà que s’hagin d’eliminar proves de 
transparència en els assajos clínics que alguns labo·
ratoris farmacèutics tenien l’obligació de fer fins ara; 
suposarà que algunes regulacions ambientals i ali·
mentàries que garanteixen la qualitat i la seguretat 
dels aliments, doncs, s’harmonitzin a la baixa amb les 
nord·americanes; suposarà que s’incrementin els drets 
de propietat intel·lectual i, per tant, els anys de les pa·
tents dels medicaments, i suposarà que aquella protec·
ció de la inversió, d’alguna manera, de la sanitat públi·
ca quedi, en total, en mans de l’empresa privada.

En aquest sentit, encara hi ha una cosa més greu, que 
és que totes aquestes polítiques que s’han dut fins ara 
d’externalització de serveis, de privatització encober·
ta o de gestió privada d’alguns centres sanitaris seran 
quasi impossibles de recuperar, perquè podran ser, en 
tot cas, impugnables davant d’aquests tribunals d’ar·
bitratge i, en tot cas, susceptibles d’unes indemnitza·
cions milionàries per part dels estats sobirans que de·
cideixin, en tot cas, revertir aquestes privatitzacions.

No volem acabar sense parlar de què suposarà el TTIP 
en la creació d’ocupació i a la precarització de les 
condi cions laborals. Ens estranya que sigui vostè, con·
seller Puig, el que ens respongui i no sigui el senyor 
Mas·Colell, però, en tot cas, ja ens va bé.

I, bé, s’ha insistit molt, s’ha fet molta propaganda po·
lítica sobre què suposarà el TTIP i quins beneficis té 
el TTIP. Quan normalment qualsevol estat o partit pro 
capitalista o pro mercat fa un exercici de propagan·
da sempre diu dos coses: signem això encara que ai·
xò suposi reblar drets, perquè això suposarà un creixe·
ment econòmic, perquè això suposarà creació de llocs 
de treball. A vostè li deu sonar perquè ja ho van fer 
amb BCN World, que havia de generar disset mil llocs 
de treball. Doncs, també ho han fet amb el TTIP: el 
TTIP en concret diuen que generarà 400.000 llocs de 
treball i un creixement econòmic d’un 1 per cent, o 
almenys això diu el Centre de Recerca en Economia 
i Política, finançat, entre altres coses, per multinacio·
nals com Deutsche Bank, BNP, Citigroup, Banc San·
tander, Barclays o J.P. Morgan –entre altres, eh?

En tot cas, per sort ja hi han moltes universitats que, 
de manera honesta, doncs, s’han encarregat de res·
tar·hi optimisme i han situat les veritables conse·
qüències sobre l’ocupació que tindrà aquest tractat: 
aquest tractat no només destruirà ocupació, sinó que 
laminarà els drets laborals a la baixa, perquè, en·
tre altres coses, els Estats Units mai van ratificar els 
acords de l’OIT i tenen unes regulacions en matèria 
de drets laborals que no contemplen coses tan bàsi·
ques com la negociació col·lectiva, o com el dret sin·
dical o com la llibertat sindical. I això suposarà que 
certes empreses busquin, entre altres coses, desloca·
litzar·se a altres llocs on els ofereixin uns beneficis, 
tant salarials com de recursos, més alts.

En tot cas, la nostra pregunta és: quan vostès van votar 
en contra que es fes un referèndum, sabien tot això?, 

eren coneixedors de tots aquests defectes? I, si no ho 
sabien, com és que han actuat amb aquesta irrespon·
sabilitat? Perquè, entre altres coses, això és totalment 
contrari al dret a decidir, no només dels pobles, sinó 
sobre el fet de decidir allò que volem ser i que no deci·
deixi per nosaltres cap multinacional.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per a la resposta, el conseller d’Empresa 
i Ocupació.

El conseller d’Empresa i Ocupació 
(Felip Puig i Godes)

Bona tarda, presidenta. Moltes gràcies. Senyora dipu·
tada, senyors i senyores diputats, intentaré no caure en 
la provocació. Vostè veig que està en condicions de ju·
dicar i de decidir l’honestedat intel·lectual a qui li per·
toca i a qui no. Jo intentaré fer una aproximació una 
mica més acrítica, sense tants prejudicis, sense tants 
apriorismes i sense una visió tan esbiaixada ideològi·
cament, deixi’m que li ho digui molt suaument. (Pau-
sa.) Suaument –suaument. (Veus de fons.)

A més, quedo molt sorprès, perquè li haig d’assegurar 
que, vaja, vostè deu tenir uns nivells d’informació su·
periors a la CIA o al CNI. Clar, primer ve aquí i acusa 
de secretisme, i ha fet tota una sèrie d’afirmacions i de 
pressuposicions i de prejudicis, ja anunciant l’apoca·
lipsi de tot allò que teòricament no es coneix. Per tant, 
m’agradaria saber si és que coneixem o no coneixem 
el fons de la qüestió. No, encara no el coneixem. I per 
què hem de tenir aquesta aproximació tan negativa i 
tan contrària a un plantejament que si es fa bé pot te·
nir oportunitats i si es fa malament pot ser molt per·
judicial?

Nosaltres creiem que són moments, com es van te·
nir potser ara fa trenta anys, de tenir una aproxima·
ció oberta, crítica, exigent, però no pas, ho repetei·
xo, d’apriorisme bàsicament ideològic. Jo ja entenc 
que vostè està aquí per defensar un determinat model 
de societat, i tot el que no encaixi amb aquesta visió, 
doncs, és anatema o heretgia. Nosaltres, no. Jo, si ara 
me’n vaig... (Pausa.) Vostè és més jove, té raó, no la 
puc situar en aquesta, diguem·ho així, incapacitat de 
tenir el debat. Jo sí que em puc retrotreure trenta anys 
enrere, vostè no perquè és molt més jove que jo, té 
aquest avantatge; però imagino aquest debat fa..., tren·
ta anys enrere: vostè hauria fet el mateix discurs sobre 
la Unió Europea. El mateix, oi que sí? (Pausa.) Grà·
cies. Bé, veig que en això ja ens hem posat d’acord. 
(Veus de fons.)

Què és el Tractat transatlàntic de lliure comerç i d’in·
versions? Bé, és un intent no només –no només– de re·
visar les polítiques aranzelàries, sinó de fer una visió 
crítica i constructiva de com es pot millorar, si més no 
des d’Europa, perquè estem en una situació evident·
ment econòmica complexa i feble i fràgil..., d’apostar 
per iniciatives que permetin afermar la recuperació 
econòmica i produir un creixement equilibrat de l’eco·
nomia que, evidentment, repercuteixi en el model de 
benestar, del qual Europa no abominarà mai, ni amb 
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TTIP ni amb altres plantejaments, crec sincerament. 
M’agradaria fer·hi, per tant, sense massa o sense tants 
prejudicis, doncs, una certa aproximació, primer me·
todològica, i després propositiva.

En primer lloc, li vull recordar –vostè ha fet..., d’algu·
na manera, no n’ha fet cap esment– que fa encara no 
catorze, quinze mesos que s’han iniciat aquestes nego·
ciacions sobre aquest futur tractat; que ja portem set 
o vuit rondes de negociació, amb múltiples aproxima·
cions de diferents aspectes, entre Brussel·les i Wash·
ington –la primera, si no ho tinc mal entès, va ser al 
juliol de l’any passat, i la darrera ha estat precisament 
a finals de setembre o la primera setmana d’octubre–, 
més enllà que després a Europa això ha anat desembo·
cant en diferents debats, no només en el si del mateix 
Parlament Europeu, sinó també en el Comitè de les 
Regions i en altres àmbits, en els quals s’està exigint 
un debat més transparent i més aprofundit sobre allò 
que ens hi podem jugar de cara al futur.

Vagi per endavant, per tant, que el que jo sí que li dic 
és que la posició que tenen el Govern i el grup que 
li dóna suport és que el tractat transatlàntic, vist avui 
amb perspectiva de futur, té llums i té ombres. No és, 
d’alguna manera, l’arcàdia feliç, no. Pot tenir inconve·
nients, i tant. Els hauríem d’intentar vetllar? Per des·
comptat. És per això que, d’una manera molt clara, la 
valoració que avui es pot fer sobre el TTIP, el Trac·
tat transatlàntic de lliure comerç i inversions, per part 
nostra ha de ser amb un punt de prudència, però tam·
bé, al mateix temps, amb un punt de perspectiva posi·
tiva i constructiva. I li’n direm el perquè.

Em sembla que estadísticament està clarament posici·
onat que el comerç entre el que és el continent ameri·
cà –nord·americà– i Europa és la tercera part de tot el 
comerç mundial. I les primeres aproximacions diuen, 
a banda i banda de l’Atlàntic, que avançar en un pro·
cés de revisió aranzelària de reducció de barreres i de 
càrregues administratives –arribo aquí, no vaig més 
enllà, com ha fet vostè– podria representar un creixe·
ment del producte interior brut d’Europa. I també hi 
ha una aproximació per part d’Europa en què es diu 
que, per exemple, doncs, per a economies com l’es·
panyola –en la qual avui, evidentment, hi som com 
a referents– això podria representar uns increments 
d’entre el 5 i el 8 per cent de la renda per capita de la 
nostra economia, dels nostres ciutadans –podria.

Entre les perspectives positives, deixi’m que remarqui 
que creiem sincerament que l’increment d’intercanvis 
comercials pot ser un estímul per a l’economia euro·
pea, que porta uns quants anys amb una certa ten·
dència a l’estagflació. Els experts parlen, ho repetei·
xo, d’increments que superarien els 120.000 milions 
d’euros anuals d’activitat econòmica per a Europa, i 
que, per tant, també farien pujar l’economia i les nos·
tres exportacions. Des d’aquesta perspectiva, i sobre·
tot amb una visió no de multinacionals dolentes –com 
ha fet vostè–, sinó de petites i mitjanes empreses espe·
rançades –com fem nosaltres–, el tractat pot ser una 
oportunitat, i el veiem positivament.

De totes maneres, com li he dit, també hi veiem om·
bres. Perquè aquest no és només un acord sobre aran·

zels, que també. En definitiva, també vol..., i per part, 
doncs, dels negociadors en aquests moments, s’ha po·
sat sobre la taula quines possibilitats hi ha d’avançar 
cap a homologació de regulacions –i dic «homologa·
ció»–..., sobre com afecta això les inversions producti·
ves i els mecanismes d’arbitratge, i si –poso «si», amb 
interrogant– aquest tractat pot afectar o no els serveis 
públics –i ara hi aniré. Per tant, tot això és evident que 
també té riscos, perquè el que avui posem de manifest 
i es contraposa és que el model europeu de creixement 
és molt diferent del model americà: té un component 
molt important de cohesió social; s’ha construït un 
estat del benestar, un règim de garanties des de mol·
tes perspectives, també en la relació laboral i en els 
drets socials. I això és evident que..., estic convençut 
que Europa no acceptarà que hi hagi un retrocés des 
d’aquesta perspectiva, ho repeteixo, de drets, de ga·
ranties i de cohesió social.

Per tant, ja li ho avanço: si algunes de les seves visi·
ons apocalíptiques poden tenir algun –algun– biaix de 
versemblança, nosaltres no hi estarem d’acord, amb 
tota aquesta visió de reducció, de rebaix de les exigèn·
cies, d’eliminació de polítiques ambientals, de dismi·
nució de drets socials i laborals –és evident. Si això es 
planteja des d’aquesta perspectiva, que creiem que no, 
nosaltres tampoc hi podríem estar d’acord.

Ara, jo m’he llegit una mica els documents i les mani·
festacions, he llegit també el que va dir la comissària 
Malmström fa poc temps, i el que està sortint també 
des dels òrgans més qualificats de la Unió Europea, i 
d’analistes que intenten fer·hi aportacions, ho repetei·
xo, un punt més escèptiques, no? Els serveis públics 
essencials i estratègics no seran objecte de negocia·
ció. Els sistemes nacionals de salut públic europeus 
no seran objecte d’alteració. Els mínims de regulació 
de determinades polítiques ambientals o alimentàries 
no seran objecte de disminució d’exigència. Clar, si tot 
això ens ho creiem, anem cap a un plantejament que 
pot ser, ho repeteixo, més positiu.

Estem d’acord que fins fa poc hi ha hagut també una 
certa opacitat sobre el debat, però tampoc és veritat 
que avui ja hi hagi encara tant secretisme i tanta opa·
citat. Ha començat a haver·hi més informació, hem 
començat a conèixer els documents i agendes, se sap 
quins van ser els temes tractats en les vuit rondes de 
negociació, s’ha conegut què és el que es parla i què és 
el que es deixa de parlar. I és evident que necessitem, 
i necessitarem en el seu moment, molta més informa·
ció. Per tant, també estem, d’alguna manera, interes·
sats que aquesta llegenda urbana de secretisme quedi 
d’alguna manera també desmuntada, perquè es cone·
guin els fons de les qüestions.

Sobretot –sobretot–, també ens preocupa principal·
ment que el resultat d’aquestes negociacions i el trac·
tat final afavoreixin un determinat format d’agents 
econòmics, i que només sigui favorable –com vostè 
també hi posava la por, i també, si fos així, no hi es·
taríem d’acord–..., que això només afavoriria les grans 
multinacionals o els grans operadors. Això a qui ha 
d’afavorir, precisament, és, més que res, les petites i 
mitjanes empreses, que són les que tenen més dificul·
tats de superar les barreres burocràtiques de les expor·
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tacions i els aranzels i els costos que les grans empre·
ses i les grans multinacionals tenen més que superats i 
integrats. Per tant, el tractat pot ser una gran oportuni·
tat per a la nostra estructura econòmica, i és en aquest 
sentit que treballarem.

La comissària Malmström, l’11 de desembre, fa enca·
ra no cinc dies: «No es poden subordinar els objectius 
econòmics als avenços europeus en matèria de protec·
ció, de salut, de seguretat i en medi ambient.» Hi co·
incidim. «Els acords del tractat haurien de servir per 
millorar la protecció als consumidors i treballadors.» 
Cent per cent d’acord. «La negociació ha de ser oberta 
i transparent.» No pot ser d’una altra manera.

En definitiva, repeteixo que compartim les recoma·
nacions que el grup assessor –acabo, presidenta– de 
la Comissió Europea sobre aquest tractat va plantejar 
fa poques setmanes: accessibilitat als documents per 
part de totes les institucions, de l’agenda que els nego·
ciadors tenen; organitzar campanyes informatives per·
què puguem anar coneixent la ciutadania..., i la nos·
tra societat civil, en definitiva, que s’impliqui més en 
aquest debat; que es tradueixi a les diferents llengües 
europees.

En definitiva, el que li estic mostrant, senyora dipu·
tada, és que el Govern, en aquest sentit, pel que fa 
al tractat, hi té una predisposició favorable de sorti·
da, però prudent, recelosa i vigilant davant d’aspectes 
concrets per a la seva materialització.

En el torn de rèplica li diré què és el que pot fer o no 
pot fer la Generalitat, i què és el que creiem que hau·
rem de fer en el futur des del nostre Govern.

Moltes gràcies per la seva atenció.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per a la rèplica, la diputada Isabel Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Sí, la veritat és que li he de dir que vostè em deu tro·
bar a mi tan previsible com jo a vostè, perquè la rèpli·
ca la tenia fins i tot apuntada: quan em digui que..., les 
dades de creixement no són certes, i un argumentari; 
quan em digui que fem en tot cas apocalipsi de com 
serà de dolent el TTIP, i un argumentari; quan em di·
gui que fem apriorismes sobre que negatiu o tan nega·
tiu serà el TTIP, i un argumentari. Li ho traslladaré, 
en tot cas.

Sobre la documentació i els nostres apriorismes, 
doncs, li he de dir que bibliografia sobre el TTIP n’hi 
ha d’abundant i en moltíssims idiomes. N’hi ha tanta, 
que fa tres mesos que estem llegint i encara no ens 
l’hem llegit tota. En tot cas, doncs, el convido que fa·
ci aquesta cerca, perquè n’hi ha realment moltíssima. 
Molta d’ella està ja publicada a la pàgina web de la 
Comissió.

Sap què diu la Comissió, la Comissió Europea? Aquells 
documents que són oficials. Jo crec que són poc de la 
CUP, aquells documents. Mira, diu això, la Comis·
sió Europea. Respecte a l’ocupació, diu..., reconeix, la 

Comissió Europea, que, en tot cas, no pot assegurar 
que tots aquells llocs de treball que d’alguna manera 
suposin o..., es perdin per culpa del TTIP, doncs, pu·
guin ser retornats. Al mateix temps, reconeix que pot 
provocar perjudicis perllongats i considerables per 
als treballadors europeus, ja que l’acord encoratjarà 
les empreses a proveir·se de productes i serveis als 
Estats Units. Això són paraules, com deia, de la ma·
teixa Comissió Europea.

Però, d’altra banda, en tot cas, el convidaria a llegir 
un estudi sobre el que ha dit vostè i les xifres que ha 
traslladat vostè sobre creixement. És l’estudi de la 
Universitat de Tufts –tampoc una universitat euro·
pea, tampoc una universitat progressista, una univer·
sitat dels Estats Units–, que explica: «El TTIP llevaría 
a pérdidas netas en términos de exportaciones netas. 
Llevaría a pérdidas netas en términos del PIB. Lle·
varía a pérdi das en los ingresos de los trabajadores. 
Llevaría a pérdi das de puestos de trabajo.» Sap d’on, 
els llocs de treball? Aquells que vostè diu afavorir: de 
petita i mitjana empresa, sobretot vinculats a la rama·
deria i a l’agricultura. Al mateix temps, diu: «Llevaría 
a una reducción en la participación de los salarios en 
el PIB. Llevaría a la pérdida de los ingresos públicos 
de los estados y llevaría a mayor inestabilidad finan·
ciera.» I això, ho torno a repetir, no ho diu la CUP, ho 
diu una universitat. Pot agafar·se també els estudis de 
la London School, o per exemple els de la Universitat 
de Manchester, que adverteixen també sobre aquests 
efectes perniciosos, no gens apocalipsi.

També deia vostè que els serveis públics en quedaran 
en tot cas exclosos. Doncs, això també és fals. I també 
és fals perquè aquesta clàusula que diu que els prote·
geix –i la Comissió Europea ho ha reconegut– ja no 
els ha protegit en anteriors tractats d’inversió. I és que, 
en tot cas, en aquesta negociació s’ha fet servir una 
altra fórmula de negociació, que és la llista negativa. 
Això què vol dir? Que tot allò que no estigui en la llis·
ta és susceptible d’obertura, de liberalització i de des·
regularització. I això què vol dir, a més a més? Vol 
dir que els serveis públics estan en perill. I si no es·
tiguessin en perill, jo diria que el Govern anglès, que 
tampoc seria el Govern més progressista del món, no 
hauria posat l’alerta sobre què pot suposar en el seu ja 
de per si nefast sistema sanitari.

D’altra banda, també ens ha comentat –o, en tot cas, 
li ho volem comentar nosaltres a vostè– que això, si 
vostès comproven que té unes accepcions tan nefastes 
per als drets dels treballadors, que són tan nefastes per 
als serveis públics, doncs..., no hi estarien d’acord. Ho 
torne a repetir: jo el convido que llegeixi l’abundant 
que hi ha de bibliografia sobre el tema, perquè d’es·
tudis n’hi han moltíssims, però sobretot..., i en tot cas, 
diria que els que tenen apriorismes són vostès, que 
van votar en contra que es pogués celebrar un refe·
rèndum, i en el qual tothom pogués decidir què era el 
TTIP i si hi estava a favor o hi estava en contra.

Sobre les negociacions i el secretisme, o sobre si s’ha 
aixecat el vel del secretisme, doncs, sí que fa esment 
de quan van començar formalment les negociacions. 
Curiosament, no ha fet esment del voltant de cent i es·
caig reunions secretes que la Comissió, o el grup de 
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treball de la Comissió, perdó, va tenir amb aquestes 
corporacions perquè les corporacions traslladessin les 
seues inquietuds sobre què entenien que havia de ser 
aquest tractat.

D’altra banda, també hi ha molta bibliografia abundant 
sobre amb qui es van reunir aquests grups de treball. 
Sap amb qui? Amb aquestes mateixes multinacio·
nals que es beneficiaran de la desregulació en matè·
ria alimentària, de la desregulació en matèria medi·
ambiental, de la desregulació en matèria financera, de 
la desregulació en matèria de drets laborals; aquelles 
mateixes multinacionals que guanyaran a costa dels 
nostres impostos i de la redistribució de baix a dalt; 
aquestes mateixes multinacionals que mai s’han des·
tacat per ser garants de la transparència, i menys enca·
ra dels drets socials; aquestes mateixes multinacionals 
que estan a la taula de negociacions i en les quals no 
opera aquesta opacitat; aquestes mateixes multinacio·
nals que vostès volen que garanteixin els nostres ser·
veis bàsics, com la sanitat i l’ensenyament.

En tot cas, ens alegrem que no siguin tan aprioristes, 
i, així, esperem que rectifiquin, per tant, el seu vot en 
contra del referèndum per a decidir si volem o no que 
les multinacionals decideixin per nosaltres quina polí·
tica volem fer.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per a la rèplica, el conseller d’Empresa 
i Ocupació.

El conseller d’Empresa i Ocupació

Gràcies, senyora presidenta. Suposo que quan cone·
guem el tractat, d’aquí a uns mesos, podrem també va·
lorar si fem referèndums sobre nebuloses o sobre co·
ses concretes. I com que ja estic acostumat a escoltar 
opinions suposadament d’acord amb col·legis profes·
sionals que després acaben sent només opinions par·
ticulars d’una comissió de defensa particular, quan 
vostè em cita «universitat» m’agradaria veure quin 
professor associat ha fet segons quin escrit i que vostè 
cita aquí.

Jo només li citaré els comissaris de comerç: l’anterior, 
el De Gucht, i la nova, la Malmström. I, per tant, con·
tinuïtat en la Comissió Europea, que són els que mani·
festen la posició formal de la Comissió i, per tant, que 
representen, i ens representen, més enllà que nosaltres 
tenim una representació òbviament indirecta, no? Tant 
un com l’altra han negat el que vostè ha tornat a insis·
tir ara en la rèplica. No és veritat que el TTIP afecti 
els serveis públics bàsics. N’estan exclosos. Vostè hi 
insisteix. Per què? Perquè vol generar la por, vol gene·
rar la inquietud i l’adhesió a stop TTIP només ja sense 
saber ni tan sols què diu el TTIP, perquè encara no ho 
sabem. I vostè segueix insistint·hi: «Afectarà el nostre 
sistema de salut.» N’estan exclosos, els sistemes na·
cionals de salut pública –n’estan exclosos. Específica·
ment. I a més així s’ha manifestat per part de la Co·
missió Europea, no per part d’un professor associat de 
la universitat d’aquell racó d’allà. No, no: per part dels 
comissaris, per part de la Comissió Europea.

Nosaltres el que farem, d’una manera clara, és: com 
que no hi podem incidir ni directament ni indirecta·
ment, perquè el Govern espanyol últimament ja veu 
que no consulta ni té en compte l’opinió de la Gene·
ralitat, el que farem serà un seguiment molt a prop 
de les institucions europees de com avancen en els 
propers mesos aquestes negociacions. Recordant, a 
més, que aquest tractat s’haurà d’aprovar en el seu 
conjunt, que no hi ha cap capítol tancat en aquests 
moments, i que la Comissió estarà obligada a un pe·
ríode de consulta social, abans que els òrgans com·
petents acabin aprovant·lo, i que haurà de ser refe·
rendada pel mateix Parlament.

En qualsevol dels casos, ho repeteixo, exigirem tota la 
transparència i promourem activament la implicació 
de la societat catalana en aquest procés de consulta. Ja 
li avanço que tenim la intenció, des del Govern, d’una 
manera transversal, de disposar i de crear una unitat 
de seguiment d’aquest tractat per anar calibrant els 
impactes que això pugui tenir en cada sector, en cada 
àmbit; determinar les oportunitats que això pugui ge·
nerar i aixecar a les nostres empreses, les accions que 
en el seu moment es puguin desenvolupar per aprofitar 
aquestes oportunitats, per impulsar que les nostres pi·
mes i la nostra economia s’aprofiti dels efectes positius 
d’aquest tractat, que estem convençuts que acabarà te·
nint. I, evidentment, també, que aquesta unitat avaluï i 
determini, un cop es conegui el tractat definitivament, 
quins són els perjudicis i els possibles riscos que pot 
tenir, i dissenyar plans, des del Govern de Catalunya, 
per poder·los minimitzar.

Tot això, que ja ho tenim pensat, es posarà en marxa 
a mesura que sigui factible el coneixement disponible 
del tractat, perquè és que avui encara no hi ha cap capí·
tol tancat, no hi ha cap acord d’alguna manera determi·
nat. I li torno a dir que algunes de les pors que vostè té, 
tregui·se·les, perquè estem convençuts que no hi haurà 
aquest debat sobre determinats aspectes molt sensibles, 
i l’homologació no serà a la baixa com vostè ja ha dit, 
sinó que s’està defensant que en determinats planteja·
ments en polítiques ambientals i en polítiques laborals, 
en polítiques alimentàries, en temes com la regulació 
dels organismes modificats genèticament, els transgè·
nics i altres qüestions, es defensi el model europeu.

Ara, si venim a dir que Europa no mantindrà res del 
que ha construït durant els darrers cinquanta anys, 
doncs, aleshores és evident que estarem davant, di·
guem·ho així, de l’apocalipsi i del caos, que potser és 
el que els agradaria, no ho sé. Però, en tot cas, repe·
teixo que si aquest debat el fem sense apriorismes ni 
predeterminacions, d’una manera constructiva, molt 
crítica i molt exigent, estic convençut que podrem col·
laborar modestament a anar preparant la societat ca·
talana, en el supòsit que aquest tractat tingui una de·
terminació i resolució positives. Vetllarem perquè 
aquestes línies vermelles no quedin afectades en el 
model europeu, i també, evidentment, en el model ca·
talà, i intentarem aprofitar els beneficis que se’n pu·
guin derivar, sobretot, no per als grans grups, no per 
als grans operadors, sinó i sobretot per a les nostres 
petites i mitjanes empreses, perquè puguin d’alguna 
manera beneficiar·se encara més del mercat global i 
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de les oportunitats que ens pot donar també la nostra 
posició estratègica i ben afermada des d’una perspec·
tiva econòmica.

Temps tindrem per parlar·ne. Espero, no sé si amb in·
terès i curiositat, la seva moció, perquè no faré com 
vostè, no la vull prejutjar, però com que la imagino, 
esperem la seva moció per poder continuar aquest de·
bat en el proper Ple.

Moltes gràcies, senyora diputada.

La vicepresidenta primera

Abans de passar al tercer punt de l’ordre del dia, els 
proposo l’alteració següent de l’ordre del dia, atesa la 
sol·licitud presentada pel Govern, i d’acord amb l’ar·
ticle 72.3 del Reglament. De manera que el debat del 
punt número 7, que és la interpel·lació al Govern sobre 
les adjudicacions d’activitat i les retribucions dels di·
rectius del sector sanitari, es pugui substanciar a con·
tinuació del punt 5. És a dir, es faria la interpel·lació 
corresponent al punt 5, després la del punt 7, i després 
la del punt 6. Es pot aprovar per assentiment aquesta 
modificació, que m’han dit que ha estat comunicada 
i parlada amb tots els grups? (Pausa.) Doncs... (Santi 
Rodríguez i Serra demana per parlar.) Digui, senyor 
Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

No entenc... El canvi que es proposa és: una de les 
interpel·lacions de sanitat, que és la número 7, pas·
sar·la després de la 5, i, per tant, aïllar aquesta interpel·
lació de les altres dues de sanitat. Nosaltres no hi ve·
iem el raonament, a aquest canvi de la interpel·lació.

La vicepresidenta primera

En tot cas, la Mesa tampoc no analitza el raonament 
d’una petició del Govern d’alteració de l’ordre del dia, 
que entenem que s’ha parlat amb els grups parlamen·
taris, i el que pertoca a la Mesa és de proposar l’alte·
ració de l’ordre del dia i que els grups parlamentaris, 
per majoria o per unanimitat, decideixin si hi ha al·
teració de l’ordre del dia o no. De manera que entenc 
que si cap altre portaveu expressa la seva opinió sobre 
l’alteració de l’ordre del dia, per majoria queda alterat 
l’ordre del dia. (Veus de fons.) No l’entenc, senyora...

Dolors Camats i Luis

Nosaltres no hi tenim inconvenient, eh? També ens ha 
sobtat que hi hagi tres interpel·lacions sobre salut i no·
més una se separi. En tot cas, era per aclarir si és una 
petició del Govern o és del grup que ho proposa, que 
ha demanat alterar·ho, perquè...

La vicepresidenta primera

És...

Dolors Camats i Luis

...també podria aclarir·ho en aquest sentit.

La vicepresidenta primera

És una petició del Govern, concretament de la vice·
presidenta del Govern de la Generalitat, en què es sol·
licita aquest canvi, i fa saber que tots els grups parla·
mentaris han estat informats d’aquesta sol·licitud. No 
ho sé, no tinc més informació. (Santi Rodríguez i Serra 
demana per parlar.) Digui’m, senyor Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Matisar el que significa estar informats amb el fet 
d’estar d’acord. Podem haver estat informats, ens do·
nem per informats, però també manifestem el nostre 
desacord amb aquesta alteració de l’ordre del dia.

La vicepresidenta primera

Tal com he dit, si no hi ha cap altre portaveu que s’hi 
expressi en contra, com ha fet el portaveu del Partit 
Popular, doncs, donaríem per alterat aquest ordre del 
dia. (Santi Rodríguez i Serra demana per parlar.) Se·
nyor Rodríguez, hi ha alguna qüestió més, que sigui 
nova?

Santi Rodríguez i Serra

Sí, hi ha alguna altra qüestió més, que és nova, a més, 
no? Perquè entenem que l’ordre del dia amb què s’ela·
bora el Ple ja es fa d’acord amb les peticions del Go·
vern, i precisament, l’ordre en què se substancien les 
interpel·lacions no és l’ordre d’entrada en el registre 
d’aquestes. Per tant, ja hi ha una voluntat del Govern 
per tal que les interpel·lacions se substanciïn en un or·
dre determinat. I, per tant, reiterem encara més el nos·
tre desacord i incomprensió en aquesta alteració de 
l’ordre del dia.

La vicepresidenta primera

Petició d’alteració de l’ordre del dia que no ha sorgit 
de la Mesa del Parlament, ni de cap grup, entenc, si·
nó que ha estat una petició del Govern. Doncs... (Jo-
sé María Espejo-Saavedra Conesa demana per parlar.) 
Digui’m.

José María Espejo-Saavedra Conesa

Sí. Solo para informar que, dado que esta interpela·
ción es del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, efec·
tivamente el Gobierno se puso en contacto con este 
grupo y este grupo manifestó que no tenía ningún in·
conveniente en que se adelantase esta interpelación. 
Sin perjuicio de que después, por parte del resto de 
los diputados y de los grupos, se esté de acuerdo, o 
no, y se vote en consecuencia. Lo que es por el Grupo 
Parlamentario de Ciudadanos, a quien corresponde la 
interpelación, no hay ningún problema.

La vicepresidenta primera

Molt bé. Doncs, prosseguim.
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Interpel·lació
al Govern sobre el seu paper en el projecte 
BCN World (tram. 300-00250/10)

El tercer punt de l’ordre del dia és la interpel·lació al 
Govern sobre el seu paper en el projecte Barcelona 
World, presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds · Esquerra Unida i Alternativa. 
Té la paraula, per exposar la interpel·lació, la diputada 
Hortènsia Grau.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, presidenta. Conseller, diputats, diputades, 
aquesta és la tercera interpel·lació que li faig, conse·
ller, sobre aquest tema, sobre el projecte Barcelona 
World. Espero que aquest cop, a diferència de les al·
tres vegades, em respongui, ja que el Govern en aquest 
Ple ha d’aprovar la Llei de transparència –doncs, avui 
tenen la possibilitat de fer gala d’aquesta transparèn·
cia–, i, per tant, ens respongui els dubtes que no no·
més a mi, a molta part de la ciutadania de Tarragona, 
del Camp de Tarragona, ens estan portant els últims 
esdeveniments amb relació a Barcelona World.

Aquesta setmana passada vèiem que vencia el termi·
ni perquè Veremonte fes efectiu el pagament de l’op·
ció de compra, i resulta que quan vencia el termini, el 
dia següent..., bé, dies abans ja teníem indicis que el 
Govern n’era sabedor, perquè vèiem el conseller Felip 
Puig que anava dient que tenia un pla B, un pla C, que 
el Govern tiraria endavant. I curiosament, el dia se·
güent de no fer·se efectiva la compra, el Govern signa·
va un conveni amb «la Caixa». Nosaltres creiem que 
tot això ja estava preparat, perquè un conveni amb «la 
Caixa», un conveni de tants diners, amb una opció de 
compra de tantes hectàrees, no s’improvisa d’un dia 
per l’altre.

Per tant, miri, després de..., o sigui, aquest és com el 
tercer episodi, no? Comencem en una vergonyant cur·
sa amb el Govern de Madrid, enviats des de Las Ve·
gas, el conseller llavors, el senyor Mena, traient·se..., 
posant·li l’estora vermella al senyor Adelson, i a veure 
qui anava a la subhasta, li oferia més. Després, quan 
perden aquesta mena de subhasta, es treuen del barret, 
amb un dubtós empresari, el senyor Bañuelos, el pro·
jecte Barcelona World. Tot això al que ens porta és a 
una submissió de la política a l’economia. Això de per 
si ja és indigne, en aquell moment ja ho era: quan el 
legislatiu es plega a les demandes d’uns quants. Això 
vol dir que la política perd poder. El Govern és més 
feble, així. El Govern és més feble i la democràcia es·
tà més en risc. Perquè els mercats saben que si a un 
govern el poden pressionar, li poden exigir..., i saben 
que un govern que es doblega una vegada podrà do·
blegar·se més vegades. Per tant, si abans això ja havia 
estat un escàndol, resulta que després d’haver fet una 
llei ad hoc, una llei amb una tramitació ràpida per via 
d’urgència, com s’havia fet l’altra vegada, eh?, en el 
cas de Port Aventura, resulta que ens trobem que la 
persona, el projecte, l’inversor per al qual fem aques·
ta llei, una llei que modifica fiscalitat, que modifica 
legislació sectorial, diu que no li interessa, que no li 
interessa el projecte i que se’n va –i que se’n va. Però, 

clar, la llei es queda. Es queden les rebaixes fiscals, 
es queda la possibilitat de fer el pla director urbanís·
tic. Per això, el nostre grup parlamentari hem presen·
tat una proposta de llei de derogació, perquè creiem 
que ara en tenim l’oportunitat. L’oportunitat que vam 
perdre en aquell moment la tenim ara de començar de 
nou, de plantejar·nos quin model turístic volem.

Sabem que tenim allí uns terrenys, que hi ha un pro·
blema. El problema, però, és de «la Caixa», conseller. 
Qui no pot col·locar els terrenys, que en el seu dia va 
expropiar als pagesos, és «la Caixa». Que ara no els pot 
col·locar en les condicions urbanístiques en què els te·
nia, perquè allí no es pot fer segon habitatge de luxe. 
Per tant, no cal que nosaltres li ho facilitem. Nosaltres 
no ens hem de posar de genolls davant de «la Caixa», 
eh? Podem negociar, hem de trobar una solució. I hem 
de trobar una solució que estigui d’acord amb el que 
vol el territori, que estigui d’acord amb el model turís·
tic. Però, bé, vostès signen aquest conveni. Un conveni 
que, a més, no fa l’opció de compra per a les quasi cinc·
centes hectàrees, no; vostès només es queden, fan l’op·
ció sobre les cent cinquanta hectàrees, és a dir, el que 
anomenen «la banana», on han d’anar els resorts, i per 
un preu de 110 milions, però les seves declaracions són 
que això no tindrà cap cost. Molt bé, conseller, si això... 
Bé, diu que Incasòl ho gestionarà durant els divuit me·
sos que durarà la tramitació del pla director, però, clar, 
a nosaltres ens sona a un nou rescat.

Si això no té cap cost, nosaltres també li hem dema·
nat, li demanem conèixer tots els termes d’aquest con·
veni amb «la Caixa». És a dir, li demanem saber què 
passarà si, per exemple, quan estigui acabat el pla di·
rector, a alguna de les quatre empreses resulta que no 
li agrada, perquè, clar, Incasòl aquí pot fer dues co·
ses: es pot tornar a plegar a les demandes d’aquests 
inversors quant a edificabilitat, quant a alçades, quant 
a plans d’usos, o es pot mantenir i intentar fer les co·
ses ben fetes. Ah!, però és que estem en un atzucac, 
estem «pillats», conseller, perquè, si fa les coses ben 
fetes, pot ser que un dels inversors digui, com ha fet 
ara Veremonte: «Ah! Doncs, això ara no m’interessa, 
no compro, em retiro.» Llavors l’opció de compra se la 
menjarà la Generalitat amb patates? És a dir, la paga·
rem amb diners públics? Tornarem a estar davant d’un 
altre Castor? Això és el que volem conèixer: la lletra 
petita d’aquest conveni. Ho haurà d’acabar assumint la 
Generalitat amb diner públic?

Per tant, conseller, té l’oportunitat –li ho hem demanat 
per la via formal, per la via reglamentària– de donar 
a conèixer aquest conveni. Perquè, clar, en aquest con·
veni, del PDU també van sortint coses: resulta que a 
les 150 hectàrees van els resorts, als casinos i als ho·
tels. Però què passa amb la resta d’hectàrees?, perquè 
aquí en tot moment s’havia parlat que no s’hi faria ha·
bitatge. Doncs, ara ja es parla que sí, que..., no es diu 
«habitatge», es diuen «condominis», però condominis 
no deixen de ser un tipus d’habitatge amb serveis ho·
telers que també es pot fer..., o sigui, que al final aca·
bar funcionant com una mena d’habitatge.

I ara el PSC, que és coresponsable d’aquesta llei, que 
va facilitar –em sap molt greu que no estigui el se·
nyor Sabaté, em sap greu–..., ara es lamenta, ara, llà·
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grimes de cocodril, que ells no hi volien habitatges, 
que en aquells terrenys hi han d’anar infraestructures 
que generin activitat econòmica. Però si no hi voli en 
habitatges, per què no ho van blindar a la llei? Tenien 
més pressa a fer·se la foto del pretori que no a blin·
dar·ho. Per tant, vagin amb compte, senyors del PSC, 
perquè igual que els estan enredant amb això dels ha·
bitatges, amb aquell 1 per cent famós que tampoc va 
aparèixer a la llei, que se suposa que ha d’anar per a 
un fons social per als treballadors, potser resulta que 
amb aquests jocs de triler que ens fa el Govern, doncs, 
aquest 1 per cent també desapareix i al final no l’aca·
ben tenint.

Miri, i per últim, aquí la gent de Tarragona està molt 
preocupada, perquè..., falses expectatives. Aquí vam 
jugar en un moment donat amb el patiment: Tarrago·
na, una de les demarcacions que aguanta més atur, 
justament perquè va ser on hi va haver més bombolla 
immobiliària; aguanta molt d’atur, i, clar, como agua 
de mayo: un projecte, fins i tot van obrir una oficina al 
SOC perquè la gent s’hi pogués apuntar, i ara la gent 
veu que això li perilla. La gent té la sensació que els 
enganyen, que estan maltractats; un maltractament 
que es repeteix, eh?, també en els pressupostos gene·
rals de la Generalitat, en els de l’Estat, és aquesta sen·
sació d’engany.

Per això nosaltres els diem: «Senyors del PSC, senyors 
de CiU, i senyores, ara tenen l’oportunitat de comen·
çar de nou.» Tenim l’oportunitat de repensar el model. 
I això..., miri, em penso que el senyor Poblet, eh? –al·
calde de Vila·seca i president de la diputació–, quan 
diu que aquí l’únic real és el que fa el Port Aventura, el 
Ferrari Land i el Cirque du Soleil, em penso que una 
mica vol anar per aquí.

Per tant, ens trobem en un nou «enredo» o el que pot 
acabar sent un nou «enredo», fiasco –no ho sé: fiasco, 
«chasco», digui’n com vulgui– del Govern dels millors; 
un altre, eh?, per això estem escamnats, per això no ens 
en fiem. Miri, un de nou en què no volem que acabi 
passant com ha passat amb ATLL, per exemple: més 
gran privatització en què el Govern de Catalunya, mit·
jançant una clàusula d’indemnització que no tocava fer, 
va acabar posant en aquesta clàusula molts més diners 
dels que tocaven, que acabarem pagant entre tots, 1.000 
milions. O com en el cas del procés d’adjudicació dels 
Túnels de Vallvidrera per a vint·i·cinc anys, en què 
vostès van vendre el 2012 per un valor dues vegades in·
ferior, i l’empresa que va comprar, o sigui, aquells que 
saben fer negocis –perquè vostès encara que ara no ho 
diguin són un govern amic dels negocis–, hi han acabat 
guanyant 86 milions, eh?, amb les plusvàlues, en dos 
anys. Escolta’m, negoci rodó: ja els agradaria als boti·
guers, aquests que ara lluiten en la llei del comerç, fer 
aquests negocis, o les empreses de renovables que es 
volen instal·lar en el territori. O com el fiasco de Span·
air, en què al mateix temps que el Govern retallava la 
renda mínima, el 2012 –ens en recordem perfectament: 
estiu negre–, el Govern hi aportava 56 milions d’euros, 
que ja se sumaven als 10 milions i mig que havia fet en 
aquest crèdit d’urgència.

Per això justament, conseller, com que creiem que ara 
les condicions del joc han canviat, com que creiem 

que el Govern ha de ser el Govern dels millors però 
per defensar el millor per a tots, per defensar el bé co·
mú, ara tenim l’oportunitat de tornar a replantejar tot 
aquest projecte, de tornar a refer aquesta llei, de pen·
sar quin futur volem per al Camp de Tarragona i per a 
aquells terrenys; que si «la Caixa» té un problema, el 
té «la Caixa», escoltin, en el seu dia ja hi va fer calés, 
que allò es va expropiar en base a un bé comú, un bé 
comú que era per fer habitatges de luxe. Per tant, ara 
esperem que estarem a l’alçada, que aquest Govern 
podrà estar a l’alçada.

Gràcies, conseller.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per a la resposta, el conseller d’Econo·
mia i Coneixement.

El conseller d’Economia i Coneixement 
(Andreu Mas-Colell)

Senyora presidenta, senyora diputada, sí, efectiva·
ment, n’és la tercera interpel·lació. Estic segur que no 
en serà l’ultima, n’anirem tenint.

Jo l’aniré informant de com està la situació, però pot·
ser vull fer·hi un preliminar molt clar: jo suposo que, 
quan vostè posa dubtes sobre si aquesta opció de com·
pra implica diner públic –que no implica diner pú·
blic–, ho fa de bona fe. Per tant, deixi’m dir·li·ho molt 
clarament: aquesta opció de compra no implica cap 
diner públic, no s’ha pagat res per aquesta opció de 
compra, i, si d’aquí a d’un any i mig no hi ha compra·
dors, aquesta opció de compra, doncs, decaurà i ja es·
tà, no hi ha despeses per a ningú ni deixa d’haver·n’hi. 
Per tant, això ni ha costat ni costarà mai –mai– ni un 
euro públic. Si ho repeteix, ja serà de mala fe, perquè 
em sembla que m’he expressat amb molta claredat.

Com vostè sap, efectivament, tenim un projecte de 
desenvolupament turístic i d’oci a la zona del CRT. El 
turisme de tot tipus, inclòs el de negocis, el de con·
vencions, és una gran indústria a nivell mundial i és 
una indústria en la qual Catalunya és molt present, i 
és un referent. És clar que, amb la competència en el 
món, que és molt considerable, no només en el món 
sinó també a la península Ibèrica, doncs, s’han de fer 
esforços per desenvolupar nous mercats, per desenvo·
lupar nous projectes, en definitiva, per crear activitat 
econòmica, ocupació, etcètera. És per això que es va 
fer la Llei, aprovada al Parlament, 16/2024, de 10 de 
juny, i ara s’està desplegant.

Permeti’m que li expliqui el que s’ha fet fins ara i des·
prés m’adreçaré al tema de l’opció de compra de sòl. 
En primer lloc, s’ha fet, com s’havia de fer, s’ha ini·
ciat el concurs per obtenir les autoritzacions de joc, 
diguem·ne, i les llicències de casinos, per enten·
dre’ns. Després d’aquesta primera fase, tenim quatre 
empreses preseleccionades, és a dir, quatre empreses 
que han manifestat un interès a participar en aquest 
projecte. Aquestes empreses són: Melco Property 
Develop ment Limited, aquesta és de la Xina; una al·
tra empresa és Veremonte i Hard Rock, que està par·
ticipada per Veremonte i per Hard Rock; una terce·
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ra és Melco i Veremonte –Melco ja l’he mencionada, 
Veremonte també–, i la quarta és el Grup Peralada. 
Aquesta és una..., això està aquí, són expressions d’in·
terès de grups empresarials; ho repeteixo: interessats.

A continuació, o en paral·lel, estem elaborant el pla di·
rector urbanístic per regular l’àmbit del CRT, edifica·
bilitat i usos, per encabir·hi això d’una manera ade·
quada. Els PDU –els plans director urbanístics– no 
són coses curtes, són coses que estan molt pautades, 
que hi han molts processos d’informació pública, que 
seguirà estrictament les especificacions legals, com no 
podria ser d’altra manera, i que estarà conclòs al juliol 
del 2015 –aquesta és la data. Una vegada el PDU es·
tigui conclòs, es reiniciarà el concurs, serà la segona 
fase del concurs, que inclou els preseleccionats en la 
primera fase.

Aquesta no és una competició, perquè en principi po·
drien arribar fins a sis, i aquí n’hi han quatre. S’hau·
rà de veure si s’hi ajusten o no, i arribarà un moment, 
que jo crec que serà aproximadament –dic «aproxi·
madament»– d’aquí a un any, en què, ja amb tot això, 
amb el PDU fet i amb les converses amb els diferents 
grups empresarials, s’hauran de concretar les inversi·
ons; «concretar inversions» vol dir els requeriments 
d’inversió que estan en el concurs i també la dispo·
nibilitat de sòl. Aquest és el procés normal, això és el 
que passaria...

En qualsevol cas, que tinguem expressions d’interès 
d’aquests quatre grups crec que demostra que el pro·
jecte és un projecte que té possibilitats, i, de fet, en el 
futur poden haver·hi altres concursos, ja es veurà, pe·
rò diria que aquesta primera fase del concurs, doncs, 
ha ofert resultats que prometen que el pla que es va 
dissenyar pot molt bé tirar endavant.

Ara parlem del tema del sòl. Com vostè sap, l’empresa 
Veremonte tenia una opció de compra sobre els ter·
renys, sobre tots els terrenys del CRT que no són en 
aquests moments de Port Aventura, fins al 10 de de·
sembre, i que el 10 de desembre no ha exercit. Miri, a 
mi no em toca explicar per què l’ha exercit o no l’ha 
exercit, ni si una setmana abans en podien haver·hi 
sospites o no en podien haver·hi sospites, el fet és que 
no l’ha exercit. Vostès els ho poden preguntar: els co·
neixen perfectament i els poden preguntar per què no 
han exercit l’opció de compra. No és que l’empresa 
Veremonte estigui fora, perquè és part de dues de les 
societats prequalificades, però el fet és que no ha exer·
cit l’opció de compra.

Miri, jo no veig això com un gran tema o, fins i tot, 
com un gran problema, simplement el que hem fet és 
que des del sector públic ens hem posat d’acord amb 
el propietari del terreny per tindre una opció de com·
pra sobre una part, la part on es focalitzarien les lli·
cències de casinos, sobre aquesta part durant divuit 
mesos, un període en el qual han d’estar acabats el 
PDU i tots els desenvolupaments que siguin neces·
saris. Amb aquest procés..., jo crec que fins i tot té 
aspectes que milloren la situació anterior perquè, en 
aquest cas, els responsables públics, la Generalitat, 
per una banda, regula les llicències de joc; la Gene·
ralitat fa a través de l’Incasòl..., la Generalitat també 

fa el PDU, i també serà la Generalitat la que assignarà 
els terrenys als diferents operadors, sense intermedi·
aris. I, per tant, si això funciona adequadament, si es 
venen aquests terrenys, la Generalitat es limitarà sim·
plement a transferir els diners als propietaris dels ter·
renys. Millor així que no tenint altres intermediaris, 
en el tema de terrenys.

Per tant, no veig que això sigui un gran tema. Tot se·
gueix endavant com estava previst, i dintre d’un any 
veurem com s’acaba configurant tot plegat.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per a la rèplica, la diputada Hortènsia 
Grau.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, conseller. No n’hi ha gens, de mala fe. Mi·
ri, jo me’l vull creure; com a tarragonina, de veritat, 
me’l vull creure. Jo i tota la gent que vivim a Tarrago·
na. Me’l vull creure, el que passa és que m’és difícil, 
conseller, m’és molt difícil creure·me’l amb els ante·
cedents...

I, a més, vostè ha dit: «I si es venen.» I tal com han 
anat plantejant tot el projecte des de l’inici, perquè si 
estava tan clar que es podia retirar... A veure, Vere·
monte..., jo no em crec que el Bañuelos, un senyor que 
ve del sector immobiliari, no sabés que allò estava per 
fer, allò..., s’havia de fer un pla director. I, per tant, 
allò no va quedar lligat des d’un començament.

Per tant, si està tan clar, si no hi haurà cap cost públic, 
bé, facin públic el conveni. Nosaltres l’hem demanat, 
esperem que ens arribi i que puguem llegir totes les 
clàusules d’aquest conveni, d’aquest contracte; que per 
altra banda també ens estranya que no tingui cap cost, 
perquè tot conveni, tot contracte, com a opció de com·
pra, té un cost. Potser no queda reflectit allí. El pitjor 
seria que fos un cost que fos un cost indirecte que no 
aparegués allà, que encara seria pitjor.

Però, miri, el que m’ha dit tampoc no m’ha tranquil·
litzat, conseller. Perquè vostè diu..., m’ha explicat el 
que ja sabíem: la primera fase, la segona fase, Ve·
remonte hi continua estant –suposo que ja no tant 
Bañuelos, sinó el seu home aquí, que és el senyor Ad·
serà. Però diu: «Llavors, farem el projecte d’aquestes 
cent cinquanta hectàrees, i aquests quatre inversors hi 
optaran i compraran, i nosaltres simplement transfe·
rirem els diners.» I si no compren? O vostès pagaran 
a «la Caixa»? I si no compren, conseller? Perquè, i si 
resulta que el que apareix en el Pla director urbanístic 
no s’adapta a les seves expectatives perquè resulta que 
vostès limiten l’edificabilitat o limiten el pla d’usos 
i fiquen normes en el comerç, i resulta que marxen? 
Tornem a estar en una sèrie d’incerteses. I, a més, 
quan vostès diuen que no, que no, doncs, miri, amb els 
antecedents que li he dit al final de la primera part de 
la meva intervenció, no podem estar tranquils, perquè 
aquí el senyor Recoder i el conseller Vila deien que 
no passava res amb ATLL i, miri, tenim el que tenim. 
I, per tant, és una cosa que no apareix de nou.
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I no està clar, conseller, perquè des del primer moment 
ha estat una operació que no ha estat clara. Nosaltres 
entenem... A més, miri, en el tema del joc fins i tot 
vostè arrufa el nas, quan aquí estàvem parlant de la 
llei. Ara el senyor Calvet, el senyor Vilajoana, parlen 
d’un hub de turisme de negocis, però tothom sabem 
el que hi ha: hi han quatre casinos. Escolti, la gent de 
Tarragona potser no té ganes que li canviïn el territori 
i li encolomin quatre casinos. No ho sé, per exemple, 
els de Barcelona no hi van estar d’acord i es van plan·
tar contra l’Eurovegas. I a mi, no ho sé, m’agradaria 
preguntar·li al senyor conseller Vila, que ara no hi és, 
si li agradaria molt que a Girona li plantifiquessin tot 
un hub de casinos de joc, perquè ja sabem el que com·
porten els casinos –ja ho sabem. Ho sabem perquè ho 
hem vist a Croàcia, ho hem vist a Malàisia, ho hem 
vist a Las Vegas, perquè hi ha molta literatura, perquè 
hi ha molta bibliografia.

Per tant, no ens agrada. I perquè això... (Pausa.) Sí, no 
l’interpel·lo a vostè, però, senyor Batet, això no és el 
que vam aprovar tots els agents del territori quan vam 
fer..., quina era la vocació que volíem per a Tarrago·
na. No vam parlar en cap moment que volíem que fos 
un hub de joc i de casinos. Per això li deia: ara tenim 
l’oportunitat de repensar·ho. Perquè està clar que allí 
hi han d’anar infraestructures hoteleres, perquè tenim 
un model d’èxit que ha sigut el Port Aventura –dei·
xem a banda com es va crear, com va sortir, perquè 
també Déu n’hi do. (Pausa.) Sí, Déu n’hi do. Sí, sí, 
1.000 milions d’aval públic, i el De la Rosa a la pre·
só. Per tant, Déu n’hi do. I amb una llei feta ad hoc 
i exprés, eh? La història es repeteix, com deia Marx; 
primer amb tragèdia i després amb comèdia, o com 
sigui, però és igual, amb farsa, eh? Per tant, vull dir, 
la història es repeteix. Llavors, aquí esperem que nin·
gú acabi a la presó.

Però el que està clar és que sobre una qüestió en què 
la gent de Tarragona jo crec que té dret, si la hi volen 
canviar, a opinar, no pot ser que els interessos d’uns 
quants acabin decidint les polítiques públiques. Ai·
xò és el que no pot ser, perquè això ens debilita, ens 
debilita com a govern i ens debilita com a democrà·
cia. I n’hauríem de ser molts conscients, ara que vo·
len aprovar la Llei de la transparència, ara que tenim 
la Comissió d’Investigació sobre el Frau, sobre el cas 
Pujol. És tornar a actuar de la mateixa manera. I això 
és el que no volem la gent de Tarragona. Vostè em diu: 
«Hi ha transparència en el PDU.» Escolti, ja ho sé, que 
es complirà la llei, però quina transparència? A la co·
missió hi van els alcaldes, els alcaldes de Vila·seca, 
de Salou; els agents socials s’assabenten del que s’està 
fent en el PDU per les notes de premsa, en què vostès 
treuen el que volen.

Per tant, conseller, nosaltres estarem amatents. Com 
vostè ha dit, segurament no serà l’última vegada que 
l’interpel·lem sobre això, i en la moció ja li plantejarem 
les qüestions. I, de veritat, si és tan transparent, fem·
ho públic. Ara mateix, si vol, quan acabem, fa públic, 
a mi i a la premsa, el conveni amb «la Caixa», i així 
sortirem de tots els dubtes.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per a la rèplica, el conseller d’Economia 
i Coneixement.

El conseller d’Economia i Coneixement

M’ha preguntat: «I si no compren?» Doncs, si no com·
pren, no compren, i en aquest cas «la Caixa» no ven. 
I nosaltres no comprem i «la Caixa» no ven, i s’ha aca·
bat. Nosaltres només exercirem l’opció de compra si a 
cal notari, a l’habitació del costat i perfectament coor·
dinat, hi ha algú que està comprant els mateixos ter·
renys. Si aquests terrenys no tenen comprador, doncs, 
evidentment, nosaltres no els comprarem i ja està. No 
hi ha cap altra història, no hi ha penalitzacions, no hi 
ha res d’aquest tipus.

A mi em sembla que en tot aquest procés Tarragona 
s’ha expressat força. Jo ja sé que vostè és de Tarrago·
na, però vostè no és tot Tarragona, i em fa l’efecte que 
Tarragona s’ha expressat molt en aquest tema. I em 
sembla que expandir tot el complex del CRT de Vila·
seca · Salou és un objectiu molt compartit a Tarragona 
i a les seves comarques.

Sap quants casinos hi ha a Catalunya? Hi ha quatre ca·
sinos, a Catalunya. No és que no tinguem cap casino a 
Catalunya. Vostè ho deu saber, perquè vostè, vull dir, 
la seva formació política, alguna cosa ha tingut a veu·
re en temes de joc a Catalunya, com també l’any 2006 
van tenir a veure en medi ambient, etcètera, en les pla·
nificacions urbanístiques del CRT. I si tan en contra 
estaven de residencial, etcètera, doncs, miri, haurien 
pogut evitar que hi hagués sòl residencial al CRT, a la 
seva mà va estar.

Però, en fi, ens anirem trobant en interpel·lacions, pe·
rò per la nostra banda continuarem fent la nostra fei·
na, que és tractar de desenvolupar activitat econòmica 
a la indústria turística en el Camp de Tarragona, per 
al Camp de Tarragona, i això tractem de fer·ho amb 
la màxima eficàcia, i sobretot amb la màxima cura. 
I, des d’aquest punt de vista, el fet que l’assignació del 
sòl també estigui, en aquest període decisiu, controla·
da públicament, crec que hi afegeix una bona caracte·
rística i fa que, tot plegat, el projecte sigui més sòlid. 
Dintre d’un any veurem on som; exactament ho veu·
rem abans també, eh?, però dintre d’un any..., és el pe·
ríode de maduració que tenim per veure què és el que 
podem consolidar en aquell territori.

De moment, ho repeteixo, el que és realment impor·
tant, que són les expressions d’interès de la prime·
ra fase del concurs..., són bones. El concurs d’algun 
dels nostres competidors –em refereixo, evidentment, 
a l’altra comunitat autònoma que ha estat insistint en 
aquest tema–, doncs, el concurs que estan fent..., de 
moment, estan a zero, a pesar de viatges especials del 
president del Govern per buscar clients.

La vicepresidenta primera

El quart punt de l’ordre del dia és la interpel·lació al 
Govern sobre la seguretat de la gent gran, presentada 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió.
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Interpel·lació
al Govern sobre la seguretat  
de la gent gran (tram. 300-00254/10)

Té la paraula, per exposar la interpel·lació, el diputat 
Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, presidenta. Consellers..., bona tarda a tots. 
La interpel·lació del nostre grup al conseller d’Interi·
or fa referència al Pla de seguretat per a les persones 
grans, que va aprovar el Govern fa pocs dies, i que te·
nim interès a saber quines són les seves dimensions, 
les seves afectacions, i quines conseqüències –positi·
ves, entenem nosaltres– tindran respecte a les perso·
nes grans.

Però, abans de concretar quines són aquestes mesures 
i quin sentit té aquest pla, voldria fer referència a qua·
tre qüestions que són estratègiques i que són molt con·
ceptuals respecte als objectius que té el Departament 
d’Interior respecte del Pla de seguretat en les persones 
grans.

En primer lloc, es tracta d’un pla integral. I un pla in·
tegral significa necessàriament que les polítiques pú·
bliques que es desenvolupin han, d’alguna manera, 
de funcionar articulades sota dos conceptes, que són, 
clarament, un, el de la coordinació entre administra·
cions i entre actors que participin en totes les proble·
màtiques que afecten molt directament la seguretat 
de les persones grans, i, per altra banda, també esta·
blir els mecanismes col·laboratius necessaris perquè 
les polítiques siguin més eficients i, d’alguna manera, 
satisfacin millor els interessos –evident també– amb 
un criteri econòmic justificable i valorable a partir 
d’aquestes polítiques.

En segon lloc, parlem clarament de seguretat. Por·
ten a terme polítiques, des d’un punt de vista parci·
al, els bombers en molts casos –quan hi ha problemes 
d’incendis, per exemple–; des de Trànsit, també tenen 
un àmbit d’afectació molt directe; el 112; els matei·
xos Mossos d’Esquadra. Però el que té d’alguna ma·
nera virtualitat i és especialment atractiu d’aquest pla 
és que es vol regular de forma integral –com he co·
mentat anteriorment– i entén la seguretat des d’una 
perspectiva global, integral, i no específica en els seus 
àmbits.

I parlem de persones grans quan ens referim a per·
sones que tenen més de seixanta·cinc anys. De fet, 
analitzant l’índex d’estadística i la piràmide d’envelli·
ment a Catalunya, ens hem adonat –i aquest és un dels 
motius pels quals el departament va tirar endavant 
aquest pla– que és que el procés d’envelliment gene·
ral que viu la societat a Catalunya és especialment pu·
nyent. Ens trobem que el 2013 hi havia a Catalunya 
1.300.000 persones majors de seixanta·cinc anys, que 
això ve a ser aproximadament un 18 per cent de la po·
blació.

I, per tant, entenem que aquest col·lectiu necessita 
unes polítiques molt més d’impacte i molt més con·
cretes. I, per tant, d’alguna manera, el que demanem 
o s’explica en aquest pla és que aquest col·lectiu, que 

té unes determinades vulnerabilitats, el Govern, i en 
aquest cas el Departament d’Interior, hi té l’interès a 
treballar·hi de forma molt i molt profunda.

I també dèiem que aquest pla es planteja en un con·
text i en una situació d’oportunitat que és precisament 
haver·se donat al departament, a partir sobretot tam·
bé de les enquestes de seguretat pública, que si bé els 
delictes i els il·lícits penals han anat disminuint de for·
ma progressiva els darrers anys gràcies a les polítiques 
del departament en general, és obvi que en concret en 
aquest col·lectiu de persones grans, de persones que te·
nen més de seixanta·cinc anys, el decreixement i, per 
tant, la baixa d’aquests il·lícits no ha estat d’alguna ma·
nera tan important com amb la resta de les persones i 
de la població en general.

Per tant, és per això, aquest és el motiu pel qual el De·
partament d’Interior té interès a treballar des d’aques·
ta perspectiva, perquè hi ha un col·lectiu que pateix 
unes vulnerabilitats des d’una perspectiva, hi insistei·
xo, pel que fa als il·lícits penals, per una banda, als il·
lícits que no són des d’una perspectiva penal el sufici·
entment importants, però també des de la perspectiva, 
per exemple, de les estafes, dels incendis a la llar, de 
les qüestions que tenen a veure també amb les noves 
tecnologies i amb expressa referència a un fet que ha 
estat denunciat els darrers temps des d’un punt de vis·
ta formal a les dependències dels Mossos d’Esquadra, 
però fins i tot s’han estudiat a fons des d’una perspec·
tiva més mediàtica, i és la perspectiva de l’opinió pú·
blica, que és tot el concepte de maltractament a la gent 
gran, que afecta molt directament les persones grans i 
que, a més a més, es vincula a les persones més pro·
peres a aquestes persones grans. Tot el que té a veure 
amb qüestions que afecten molt directament –amena·
ces, coaccions, fins i tot en alguns casos abandona·
ment– es planteja resoldre·les amb aquest pla integral 
o almenys plantejar mesures perquè aquestes situaci·
ons no es donin. Saben vostès les dificultats que hi ha 
de denunciar situacions que afecten molt directament 
l’espai més íntim de la gent, i el que pretenem és per 
mitjà de dos tipus de mesures, unes clarament de pre·
venció i d’altres clarament reactives, resoldre aquestes 
problemàtiques.

Ens hem plantejat, per altra banda, també, que tal com 
deia tenen un caràcter clarament transversal, les po·
lítiques a desenvolupar. I algú em comentava abans 
d’apropar·me al faristol si aquesta era una qüestió que 
es podia ubicar des d’un punt de vista competenci·
al en el benestar, en l’àmbit del benestar social o en 
l’àmbit de la seguretat, i el que és cert és que hi ha un 
treball continuat de coordinació entre tots els depar·
taments, però el que es volia fer era incidir molt espe·
cialment en les problemàtiques que s’han diagnosticat 
precisament a través –i ja ho deia abans– de les en·
questes de seguretat pública. Precisament la d’aquest 
any –i aquest també és un element per posar a sobre 
la taula i que té la seva rellevància–, l’enquesta de se·
guretat pública tindrà des d’aquesta perspectiva un in·
terès especial a saber la percepció de seguretat que te·
nen aquestes persones grans, la por a la victimització, 
per què pateixen les persones grans més que la resta 
respecte a determinats il·lícits penals. I, des d’aques·
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ta perspectiva, serà bo conèixer a fons el resultat 
d’aquesta enquesta precisament per, després del diag·
nòstic, prendre les mesures pertinents.

Hem sentit moltes vegades que la gent gran han de 
ser, des d’una perspectiva general, la prioritat dels go·
verns. Aquesta vegada el Departament d’Interior pren 
la iniciativa amb aquest pla. És obvi que mereixerà 
uns terminis de planificació i d’implementació, motiu 
pel qual d’alguna manera l’interpel·lem, conseller, per·
què ens expliqui quin és el programa d’implementació 
i de portada a terme d’aquestes accions.

I, en darrer terme, insistir en una qüestió que ja n’hem 
parlat en diverses ocasions en aquest plenari i que fa 
referència pròpiament al concepte de la percepció de 
la seguretat, que en les persones grans és especialment 
punyent i especialment necessària. En les enquestes 
de seguretat ciutadana que tenim es veu clarament que 
una qüestió és la que afecta físicament l’il·lícit penal o, 
en alguns casos, fins i tot no només els furts, no no·
més els robatoris, sinó els robatoris amb força, sinó 
que el que és important i transcendent des d’una pers·
pectiva de seguretat és la percepció de seguretat o la 
por que tingui la gent gran de patir determinats actes 
il·lícits. En la mesura en què sapiguem traslladar a la 
població que hi ha un departament d’interior i un go·
vern a disposició d’aquesta gent, que aquesta gent se 
senti en seguretat, en la perspectiva de saber que els 
Mossos d’Esquadra i tots els cossos del Govern de la 
Generalitat i del Departament d’Interior estan al seu 
costat, és obvi que millorarem molt des d’una pers·
pectiva social.

Hi ha una altra qüestió que no n’hem fet suficient·
ment esment i, en aquest cas, en una col·laboració es·
treta amb els ajuntaments, que serien totes aquelles 
persones, a més a més, que viuen soles, que tenen, 
a més a més, una problemàtica, que es pot d’alguna 
manera agreujar la situació, que és que no només són 
grans, sinó que viuen soles. I aquesta gent també me·
reix un tractament especial des de la perspectiva d’a·
quest pla.

I, en darrer terme, insistir que la gent gran no només 
des d’una perspectiva quantitativa són prioritaris per 
al Govern –ja ho hem dit: a la ratlla del 1.200.000 
persones–, sinó que, a més a més, la perspectiva de 
la piràmide de població és que avui representen el 18 
per cent de la població, i és possible que el 2050 re·
presentin pràcticament el 30. Per tant, des d’aquesta 
perspectiva, no són polítiques momentànies, sinó que 
el que plantegem són polítiques de continuïtat clara·
ment per, d’alguna manera, aplicar aquests planteja·
ments i aquestes polítiques que són clarament –i ja 
ho he dit abans– de prevenció, en primer lloc, i les 
que no són pròpiament de prevenció han de ser de re·
acció. I, de fet, el que li demanem nosaltres des del 
nostre grup parlamentari és que ens expliqui quines 
són aquestes polítiques, amb quin calendari d’imple·
mentació es plantegen i, en tot cas, que tinguem co·
neixement en el plenari del Parlament de quin és l’ob·
jectiu final d’aquest Pla de seguretat que fou aprovat 
pel Govern.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per a la resposta, el conseller d’Interior.

El conseller d’Interior (Ramon Espadaler  
i Parcerisas)

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, 
senyores i senyors diputats, sé que probablement serà 
sobrer davant d’un auditori com la cambra del Parla·
ment, però els subratllo una qüestió que és fonamental 
i central, que és que la seguretat és una condició abso·
lutament necessària –ens ho hem dit mil vegades– per 
poder viure en llibertat, per poder desenvolupar amb 
qualitat de vida i per poder, doncs, garantir els drets 
socials i els drets democràtics. Per tant, quan parlem 
de seguretat, també en l’àmbit de la gent gran, al cap·
davall del que estem parlant és de dignitat de les per·
sones grans, perquè el col·lectiu de persones grans que 
siguin, percebin, doncs, el seu entorn com un entorn 
segur..., és aquell entorn que els permet també conti·
nuar participant de manera activa en la nostra societat, 
fent totes les aportacions que, evidentment, fan.

No se’ls escapa que com a Departament d’Interior..., i 
aquest és un pla de seguretat integral per a les perso·
nes grans. Des del Departament d’Interior tenim un 
conjunt de responsabilitats a l’entorn de la policia, dels 
bombers, de la protecció civil, del 112, del Servei Ca·
talà de Trànsit, de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya –per tant, tot allò que fa referència a la for·
mació tant de base com continuada dels diferents cos·
sos d’emergències– i la Direcció General d’Adminis·
tració de Seguretat, que té les relacions amb el conjunt 
de policies locals.

Per tant, el que hem fet és fer una mirada particular 
sobre un col·lectiu important, no només des d’una 
perspectiva quantitativa, no només perquè represen·
ta el 18 per cent de la nostra població, sinó sobretot 
des d’una perspectiva qualitativa, que són gent acti·
va i que aporta molt. Col·lectiu, per altra part, abso·
lutament heterogeni. No podem, doncs, concebre de 
la mateixa manera una persona de seixanta·cinc anys 
que una de noranta·tres anys; per tant, doncs, les ca·
pacitats de tot ordre evolucionen. Però, en qualsevol 
cas, aquest és un col·lectiu que viu la victimització de 
manera diferent que la resta de col·lectius, i això ho 
detectem amb la penúltima enquesta de seguretat de 
tot el que és l’impacte, fins i tot emocional, de delictes 
sobre aquestes persones.

Per tant, el Pla de seguretat ho és sobre tot allò que fa 
referència als il·lícits penals, delictes i faltes, però tam·
bé sobre tots aquells altres aspectes que tenen relació 
amb la seguretat en sentit més ampli: accidents, tant 
se val si a la llar; accidents, tant se val si a la via pú·
blica o a les carreteres. Per tant, ens el mirem des de 
diferents, evidentment, perspectives amb un denomi·
nador comú: la prevenció. La prevenció, en la mesura 
del possible. I, segona qüestió, la reacció quan aquesta 
prevenció d’una o altra manera no arriba a port.

Per què ens ho plantegem i per què ens ho plantegem 
ara? Doncs, són moltes les accions, no partim de zero; 
són moltes les accions que des de les diferents unitats, 
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des de la perspectiva de seguretat, s’han anat fent a 
l’entorn d’aquest col·lectiu de persones grans. Però, en 
qualsevol cas, apreciem algunes coses que no ens aca·
ben..., de fet, no ens poden satisfer de cap manera.

Hi ha una tendència generalitzada, que vostès conei·
xen, l’hem tractat en la Comissió d’Interior en més 
d’una ocasió: doncs, el descens continuat del nombre 
de delictes i faltes, per exemple, que té menys inten·
sitat en el col·lectiu de persones grans. Així com en el 
gruix de la societat baixa la tendència, en el col·lectiu 
de persones grans això no passa. I passen algunes co·
ses que ens preocupen: baixa el nombre de delictes i 
faltes a la via pública respecte a les persones grans, 
però s’incrementen en l’àmbit de la llar. Per tant, 
aquestes són qüestions que d’una o altra manera vo·
lem aflorar.

I, en aquest sentit, una de les iniciatives concretes que 
ja hem fet és el treball de camp, i, doncs, hem demanat 
al president de la Comissió, en aquest cas, d’Interior 
de poder·lo venir a presentar; creiem que estarem en 
condicions de fer·ho a finals del mes de gener o, com 
a molt tard, a principis de febrer. Hem orientat l’en·
questa de seguretat que vostès coneixen que es fa pe·
riòdicament al col·lectiu de persones més grans de sei·
xanta·cinc anys, perquè volem aflorar i conèixer amb 
molta més profunditat allò que coneixem en d’altres 
col·lectius vulnerables com, per exemple, les víctimes 
de la violència de gènere, que moltes vegades no aflo·
ra una problemàtica, perquè és difícil que aflori. I, per 
tant, hem fet aquesta enquesta personal, amb una mos·
tra no telefònica, sinó personal, amb una mostra am·
pla de ciutadans d’aquest país per poder conèixer amb 
molt més detall i profunditat quins són els problemes 
de victimització que afecten aquest col·lectiu, i, a par·
tir d’aquí, poder prendre més decisions al respecte.

I això ho fem en base a un mandat estatutari, d’en·
trada. Nosaltres ho tenim en l’article 40.6 de l’Esta·
tut, que és «garantir la protecció de les persones grans 
perquè puguin, doncs, portar una vida digna, indepen·
dent i participar en la vida social i cultural». Aquest és 
el mandat fonamental en el marc del que és el Pla de 
seguretat, que el 8 d’abril de 2014 va aprovar el Go·
vern i va trametre al Parlament, i en el marc també no 
pas menor de la Carta dels drets de la gent gran. Per 
tant, el fem, evidentment, en coordinació amb el de·
partament fonamental, que no exclusivament de Ben·
estar i Família, però sempre des de la perspectiva de 
seguretat, que evidentment això té fronteres, doncs, 
moltes vegades permeables, però en qualsevol cas la 
visió és aquesta.

Perquè ens hem adonat, una, que podem aprofitar ex·
periències d’altres col·lectius vulnerables i trasplan·
tar·les a la gent gran, com alguns aspectes de qüesti·
onari, per exemple, de victimització o de sospita, en 
aquest cas, que apliquem en l’àmbit de la violència de 
gènere; per tant, són experiències que podem expor·
tar. I, dues, que aquest col·lectiu..., a diferència dels 
altres col·lectius que són més vulnerables a la nostra 
societat –entengui’s les dones víctimes de la violèn·
cia de gènere o, per exemple, els infants o, per exem·
ple, tots els delictes que tenen a veure amb l’odi–, dis·
posen, per exemple, de les seves pròpies estructures 

judicials o de fiscalia. Fixin·se que hi ha una fisca·
lia especialitzada –i és bo que així sigui– en delictes 
per violència de gènere; fixin·se que hi ha una fiscalia 
especialitzada –i és bo que així sigui– en infància, i 
que hi és en delictes d’odi. I en gent gran, que tenim 
aquesta tendència no prou accentuada a la baixa dels 
delictes i dels il·lícits penals, no existeix.

Per tant, el pla el que fa és sobre el pilar fonamental 
central, que és la prevenció..., s’estructura, doncs, en 
un conjunt de mesures i d’eixos, principalment el més 
important dels quals és la prevenció i la protecció, i 
tres eixos més que serien de suport a aquest, que són 
la planificació, la coordinació –perquè hem d’anar 
molt més enllà de les responsabilitats estrictes com a 
departament; hem de concertar amb els ajuntaments, 
amb les policies locals, amb els altres departaments 
de la Generalitat– o també àmbits de formació i re·
cerca.

I em diran: «Bé, escolti, tot això està molt bé, però 
quines són les mesures concretes i quin és el calen·
dari.» Algunes mesures..., que els deia que no partí·
em de zero; per tant, algunes tenen continuïtat. Tot el 
que són xerrades de proximitat des del Cos de Mossos 
d’Esquadra per a sensibilització d’aquests col·lectius 
les accentuarem, però en qualsevol cas ja es feien, 
com es feien des de la perspectiva de bombers. Malau·
radament, avui hem tingut una víctima mortal, conse·
qüència d’un incendi a la llar. Per tant, hem de con·
tinuar accentuant aquests elements de prevenció, de 
sensibilització. Però estem parlant de mesures, doncs, 
algunes d’elles molt, molt tangibles. Hem conveniat 
–i aquestes ja estan fetes–, just la setmana passada en 
un cas, amb la Diputació de Barcelona, i fa uns tres 
mesos, amb la Diputació de Girona. Amb els serveis 
de teleassistència estem fent formació a les persones 
que atenen aquests serveis per poder detectar possi·
bles casos de victimització d’aquestes persones.

Per tant, estem a cavall sempre entre el que són, doncs, 
les polítiques de Benestar Social i Família i aquelles 
que tenen ja més a veure..., que travessen aquesta línia 
vermella, i que ja tenen més a veure amb la seguretat 
des de la perspectiva d’Interior. Formant aquestes per·
sones, ho hem concertat amb la Diputació de Barce·
lona. Arribem a elevar a categoria allò que va ser una 
anècdota en un cas concret en el municipi de Salt, que 
a una persona víctima d’un delicte li va semblar que el 
més proper que tenia era la teleassistència i, a través 
de la teleassistència i gràcies al bon fer d’una operado·
ra, va connectar amb el 112, i això va funcionar. I hem 
elevat, doncs, en certa manera a categoria això, expe·
riències com aquesta, mesures concretes. Això ja està 
concertat amb dues diputacions, o disposar d’un accés 
més fàcil –i això també és responsabilitat del Depar·
tament d’Interior– al 112. Moltes vegades hi ha difi·
cultat per part de gent gran amb la telefonia; doncs, 
tenir una app o sistemes molt més simples de facilitar 
aquest accés, fins a sistemes de reeducació viària en 
l’àmbit de la sinistralitat viària. Doncs, a partir dels 
setanta·quatre anys la sinistralitat té una tendència a 
créixer. No es tracta de retirar el carnet de conduir  
a ningú; es tracta de fer reeducació. Ho hem concertat 
amb «la Caixa», i a tots els casals i centres estem fent, 
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doncs, aquesta educació viària, perquè moltes vega·
des la gent gran que són víctimes d’aquests accidents 
no en són els causants, sinó que són la part més feble, 
com un vianant o com una persona víctima; per tant, 
hem detectat que aquí també hi ha un repunt. O acci·
ons, doncs, d’un altre nivell ben diferent, com és en el 
Codi penal alguna reforma legislativa que hem posat 
a consideració ara que s’ha obert el meló, si em per·
meten l’expressió, del Codi penal, com és l’excusa le·
gal absolutòria de parentiu, que és que quan hi ha un 
delicte contra el patrimoni, doncs, entre familiars, no 
hi ha pena, i aquesta és una qüestió que creiem que 
s’hauria de matisar perquè quan aquest delicte entre 
persones afecti una persona vulnerable, una persona 
gran, pugui ser penat. O, per exemple, la necessitat 
de dotar·nos d’una fiscalia que s’ocupi dels afers de la 
gent gran.

Són aquest tipus, doncs, de mesures, que són àmpli·
es, algunes d’elles molt tangibles, algunes d’elles que 
ja estan evidentment en funcionament, algunes d’elles 
que les extrapolem d’experiències respecte a altres 
col·lectius vulnerables i que són útils per a aquest col·
lectiu, com el disseny d’aquest qüestionari de valo·
ració policial del risc, que haurem d’anar posant en 
servei a partir..., algunes d’elles ja estan funcionant, 
aquesta en concret a partir de l’any que ve, mitjans del 
primer trimestre, i que haurem d’anar concertant des 
de la proximitat amb les policies locals, amb tots els 
agents que d’una o altra manera interactuen per fer 
aflorar allò que esperem que l’enquesta –i la vindrem 
a presentar, en primera instància doncs, a la Comis·
sió d’Interior pertinent– ens permeti fer aflorar: una 
realitat que d’alguna manera intuïm, sobre la qual in·
tuïm algunes xifres negres, sobre la qual no volem ge·
nerar un alarmisme gratuït ni innecessari, però en la 
qual apreciem algunes tendències, tant de denúncies 
com de fets, com de percepcions de seguretat per part 
d’aquest col·lectiu, que creiem que mereixen també 
aquesta atenció particular.

I això no vol dir ni que l’hàgim de tractar, doncs, ho·
mogèniament, perquè és un col·lectiu tremendament 
heterogeni, ni que hàgim de descuidar els altres col·
lectius, doncs, que també són vulnerables, particular·
ment el de les persones, les víctimes de violència de 
gènere, i particularment el dels infants, i dels delictes 
d’odi.

En qualsevol cas, aquest és un pla que, com el seu 
nom indica, és integral, té una voluntat de desplega·
ment des d’ara mateix, aplega un conjunt d’accions i 
identifica totes aquelles accions de futur que, en de·
finitiva, persegueixen poder fer, doncs, la vida de 
les persones grans més segura i, per tant, doncs, que 
tinguin no només més qualitat de vida, sinó sobre·
tot allò que estem obligats a donar·los, que és aquesta 
dignitat que requereix tota persona.

Gràcies, senyora presidenta.

La vicepresidenta primera

El cinquè punt de l’ordre del dia és la interpel·lació al 
Govern sobre el canvi climàtic, presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista.

Interpel·lació
al Govern sobre el canvi climàtic 
(tram. 300-00248/10)

Té la paraula, per exposar la interpel·lació, el diputat 
Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Consellers, per començar dei·
xin·me valorar positivament els papers que l’Oficina 
Catalana del Canvi Climàtic fa i que ens nodreix a 
tots els diputats i diputades, i a les persones que volen 
consultar i estar al dia dels indicadors del nostre país 
–després hi tornaré, sobre l’Oficina del Canvi Climà·
tic. I avui jo crec que hi ha poca gent, ja, que discutei·
xi les evidències i les alertes científiques que, si no es 
posa fre i no aconseguim limitar l’augment de les tem·
peratures en dos graus per sobre dels valors de l’època 
preindustrial, les conseqüències de les catàstrofes am·
bientals seran dramàtiques.

Diumenge es va tancar la cimera de Lima, prepara·
tòria de la cimera de París, l’any que ve, a finals de 
l’any que ve, el 2015. Una delegació de la Generalitat 
de Catalunya va assistir·hi, en tant que Catalunya for·
ma part de les xarxes de governs subnacionals per la 
lluita contra el canvi climàtic. I, per tant, volíem co·
nèixer l’opinió, tres dies abans de tancar –o dos dies, 
justament– la cimera, quina és l’opinió del Govern so·
bre els resultats d’aquesta.

Ja li avanço, conseller, que per nosaltres, que pels so·
cialistes el pacte a què s’ha arribat per frenar les emis·
sions de gasos d’efecte hivernacle en aquesta cimera és 
plenament insuficient. De fet, la negociació reflecteix 
el problema central, de fons, que fins ara aflorava però 
de manera no clara, no?, i que jo crec que en aquesta 
cimera ha aflorat claríssimament, que és com distribu·
ir la càrrega de la responsabilitat de l’escalfament glo·
bal, en termes econòmics, entre els països que histò·
ricament han estat els grans emissors –les economies 
occidentals–, i les economies emergents, que avui dia 
són els responsables de la majoria d’emissions de CO2 
o van en camí de ser·ho.

Malgrat que nosaltres creiem que els resultats han 
estat clarament insuficients, de totes maneres, un re·
sultat, un aspecte positiu és que tots els països hauran 
de presentar, abans del 31 de març de l’any que ve, els 
seus plans nacionals. I és aquí on volem començar a 
centrar algunes de les preguntes que volem formular, 
perquè el problema és que a partir del 2015 ja no hi 
han gaires marges d’error, ens ho diu, allò, sistemà·
ticament, reiteradament, la comunitat científica. Dies 
enrere, fins i tot el secretari de Sostenibilitat, que sa·
ludo, en l’entrega dels premis Ramon Margalef també 
incidia en aquest tema, no?: París no pot suposar un 
fracàs, ens hi juguem massa; calen esforços globals, 
però també calen esforços locals.

Hem vist que a les darreres dades disponibles que te·
nim per avaluar, que són les de l’any 2012, a Catalu·
nya les emissions de gasos d’efecte hivernacle s’han 
reduït notablement. Ara, això és perquè la crisi econò·
mica a l’Estat espanyol i a Catalunya té un efecte clar 
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en aquesta contribució a la disminució. Sabem que el 
76 per cent de les emissions estan associades a la cre·
ma de combustibles fòssils del sector del transport, 
industrial, el residencial, la generació d’energia elèc·
trica, i, per tant, és clar que la reducció de l’activitat 
econòmica a Catalunya i a Espanya ha impactat d’una 
manera clara en la reducció d’emissions. El que no es·
tà tan clar és si el Govern ha fet els deures per tal d’in·
troduir mesures estructurals d’eficiència energètica i 
d’intensitat energètica en el si de les nostres activitats 
econòmiques, sobretot en el sector industrial, perquè, 
si no és així, passada la crisi tornarem a veure un aug·
ment de les emissions.

I, per tant, voldríem conèixer l’opinió del Govern en 
aquest sentit, i quins plans ens poden explicar que si·
guin avaluables, perquè, més enllà de les bones inten·
cions del Govern i dels acords voluntaris d’algunes 
empreses, no trobem polítiques o no hem estat capa·
ços de trobar polítiques amb concreció econòmica.

Tampoc no veiem un plantejament seriós per un mo·
del de transició del model productiu que posi l’accent 
en un model econòmic baix en carboni, és a dir, un 
model econòmic més verd, eh? I Catalunya és un país 
petit –7 milions i mig d’habitants– que té un pes de to·
tes maneres molt important, importantíssim, en l’eco·
nomia espanyola; aquesta importància és més relativa 
si ho comparem, si fem la comparació amb l’economia 
europea.

Volem conèixer, també, conseller, com coordinem les 
polítiques de lluita contra el canvi climàtic amb el Go·
vern de l’Estat, que al cap i a la fi és el que acaba sig·
nant els acords i els compromisos a les cimeres; com 
es coordinen, o també volem saber si hi ha discrepàn·
cies, si és que hi són.

El problema, de totes maneres, no és només la lluita 
contra l’escalfament global: una part del problema és 
com ens hi adaptem. I aquí sí que voldríem saber qui·
nes polítiques fem per adaptar·nos·hi i, sobretot, quins 
recursos pressupostaris hi destinem. Demà comen·
cem el debat del pressupost de l’any que ve, del 2015: 
no hem sabut veure mesures concretes que vagin en 
aquesta direcció o que apuntin línies d’actuació del 
Govern. No n’hi ha prou, des del nostre punt de vista, 
a tenir indicadors del comportament a Catalunya; està 
molt bé tenir els indicadors, perquè ens permeten fer 
una anàlisi, però sobre la base d’aquesta anàlisi s’han 
de decidir polítiques, eh?, que és el que trobem a faltar 
del Govern: que no hi ha polítiques clares en aquest 
sentit, falta concreció per part del Govern.

Mirin, alguns exemples: la cimera de Lima explicita 
de manera clara que s’haurà de fer una aposta deci·
dida per les energies renovables, perquè la transició 
energètica és clau per fer realitat la baixada d’emis·
sions. Si volem un model baix en carboni, i en co·
herència amb els objectius estratègics de la Unió 
Europea, això va absolutament al revés amb el dis·
curs..., bé, i amb els discursos que fan vostès, també, 
quan pugen a les tribunes. Aquesta tendència hauria 
d’augmentar significativament, però, clar, què pas·
sa? Que no hi veiem ni política, ni actuacions ni ac·
cions.

De fet, el percentatge de renovables respecte al consum 
d’energia elèctrica a Catalunya ha caigut respecte a l’any 
2010. Vostè em podrà dir: «Sí, però, clar, l’argument 
és que hi ha hagut una baixada d’activitat per l’econo·
mia.» Però el que és greu del problema és que, respecte 
al conjunt de l’Estat, nosaltres estem 16 punts per sota 
de consum d’energia elèctrica provinent de renovables 
–respecte a l’Estat. Quines mesures pensen adoptar per 
augmentar aquest percentatge en el nostre país?

De fet, el full de ruta..., que no sé si vostè hi coinci·
deix o no, però que sembla que és un document que 
ha encarregat el Govern, i m’estic referint a l’infor·
me número 9 del Consell Assessor per a la Transició 
Nacio nal, que és el que fa referència a l’energia i a 
l’aigua. A nosaltres les solucions que aquest informe 
presenta al Govern..., i que no sé si el Govern, i el que 
fins ara era el seu soci –no sabem si ho segueix sent 
o no–, ho acabarà assumint o no. Perquè, clar, si hem 
d’apostar per les energies renovables, aquest docu·
ment el que fa és dir·nos que la solució energètica al 
país passa per fer funcionar a tota la seva capacitat els 
cicles combinats –això té un problema evident d’emis·
sions– i allargar –es desprèn de l’informe, eh?, només 
que es llegeixi atentament– vint anys més la vida útil 
de les centrals nuclears a Catalunya. Ja li dic que nos·
altres no hi estem d’acord.

Estem preocupats, també, perquè, veient els indica·
dors i analitzant els pressupostos de la Generalitat, i 
els que ens han presentat per a l’any que ve, no arre·
glen aquest problema: ens separem del percentatge so·
bre PIB, també, pel que fa referència a la despesa en 
recerca científica i desenvolupament tecnològic per la 
transferència de coneixements justament en els sectors 
que contribueixen més a la generació d’emissions per 
reduir·les. De fet, malgrat la crisi econòmica, que no 
afecta només Catalunya i Espanya, sinó que afecta el 
conjunt de la Unió Europea, veiem que els països de 
la Unió Europea augmenten la seva despesa en aquest 
camp per tal de convergir en l’objectiu del 3 per cent 
que s’han fixat per al 2020. Nosaltres estem un punt i 
mig lluny d’aquests objectius i, al ritme que anem, no 
hi arribarem.

També hi té a veure..., hi han polítiques que per re·
duir..., és a dir, no només les emissions es produ·
eixen en el sector del transport, en el sector indus·
trial, sinó en el sector residencial, veiem. I aquí li 
proposaríem un pla que abordés de manera clara 
–acabo, i en tot cas en parlarem a la segona part– la 
rehabilitació residencial en la millora de les condi·
cions energètiques dels edificis. No veiem tampoc 
un esforç del Govern en aquest sentit.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per respondre, el conseller de Territori i 
Sostenibilitat.

El conseller de Territori i Sostenibilitat 
(Santi Vila i Vicente)

Molt bona tarda, o molt bon vespre, senyora presiden·
ta. Il·lustre diputat, secretari de Medi Ambient, senyo·
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res i senyors diputats, bé, en primer lloc agrair l’opor·
tunitat de poder conversar i de poder ser interpel·lat 
a propòsit de l’agenda de treball que en aquests mo·
ments manté el Govern de Catalunya –des de fa al·
guns anys, de fet–, i que jo crec que confirma que, en 
la línia del que estan fent els països més avançats del 
món, també Catalunya, eh?, fa la seva pròpia estratè·
gia i la seva pròpia agenda de treball per, com vostè 
ha explicat molt bé, mitigar i adaptar·se als efectes del 
canvi climàtic.

D’entrada, una constatació, i és que les advertències, 
les evidències, avui són conegudes, són clares i jo di·
ria que són transversalment assumides: si segurament 
fa ben pocs anys era una qüestió, doncs, no absoluta·
ment assumida transversalment per tot l’espectre ide·
ològic d’aquest Parlament ni dels altres parlaments del 
món, la realitat avui és que, més enllà de l’adscrip·
ció ideològica, és un lloc comú que els diversos go·
verns del món han d’incidir activament per mitigar i 
per adaptar·se als efectes del canvi climàtic. El nostre 
país no podria ser diferent. I són molts els informes 
–molts d’ells, al seu abast, i si algun el troben a faltar, 
amb molt de gust els el lliurarem– que confirmen, en 
aspectes més o menys puntuals, que el canvi climàtic 
és una realitat absolutament acreditada, científicament 
documentada i que, per tant, ens ha d’ocupar i ens ha 
de preocupar.

Podríem parlar de fulles de molts arbres, de flors de 
moltes plantes, de molts insectes que ens apareixen 
entre deu i vint dies abans que no ho feien a penes 
fa vint o trenta anys; de la variació en la qualitat en 
la producció dels nostres vins, un tema absolutament 
acreditat: hi ha algun informe molt interessant de com 
es concentren més sucres, de com en canvia la matei·
xa textura, etcètera, com aconseguim vins més durs 
com a conseqüència, a vegades, de la sequera; o com 
els arbres, fins i tot arbres –aquest és un exercici que 
s’ha fet en fagedes del Montseny–, en aquests mo·
ments ens creixen molt menys que no ho feien a penes 
fa quaranta o cinquanta anys.

També és documentada i acreditada, a nivell estatal i 
a nivell nacional, l’evolució regressiva de les glaceres, 
de glaceres que just fa un segle ocupaven al conjunt 
de l’Estat unes 1.800 hectàrees i que, l’any 1993 –les 
darreres dades que en tenim, de l’Estat–, a penes ocu·
paven 468 hectàrees.

Freqüència, increment de freqüència en sequeres en 
els darrers vint anys: els cinc episodis més greus de 
sequera els hem conegut en aquests darrers vint anys.

Desplaçament tèrmic, que ocasiona desplaçament de 
les espècies, etcètera.

Reducció de la innivació, amb els problemes que te·
nim; reconversió d’estacions de neu en estacions de 
muntanya.

I, com vostè mateix s’hi ha referit, increment de la 
temperatura.

Davant d’aquestes evidències, jo crec que hi ha una 
constatació general, si em permet, de tipus més ideo·
lògic, no?, i que diversos investigadors de la Universi·
tat Autònoma de Barcelona i professors d’universitats 

britàniques han posat sobre la taula –en tenim un ma·
terial recentment editat–, i que entronca amb una bona 
tradició, i potser els sorprendrà que jo la citi: la tradi·
ció del decreixement. Sabem i compartim que la Terra 
no resisteix l’increment de consum de més de 7.200 
milions de persones, un increment que, a més a més, 
no s’aturarà, si hem de ser conscients de les expectati·
ves demogràfiques.

Alhora, sabem que no podem demanar reduir con·
sum a qui no té res, i que, per tant, som els països més 
avançats els que hem de fer els esforços necessaris per 
revisar el que entenem per «progrés» i, en definitiva, 
per combatre amb tota la nostra claredat i contundèn·
cia les desigualtats. Fixin·se que parlar de model de 
progrés, parlar de reduir desigualtats té a veure amb 
una nova espiritualitat i té a veure, també, amb les po·
lítiques de canvi climàtic.

Vostè s’hi ha referit, i a mi m’agradaria descriure·li 
amb detall –i ho faré en el segon torn d’intervenció– 
totes les polítiques que impregnen la nostra política 
d’adaptació i de mitigació del canvi climàtic, que te·
nen a veure amb plans de qualitat de l’aire, amb plans 
de gestió de residus, sobretot amb plans de mobilitat 
–plans de mobilitat–, també amb estímuls en forma de 
fiscalitat verda, també amb actuacions en pla amb re·
lació als residus.

La realitat és que el Govern de Catalunya té una es·
tratègia explícita de combat, eh?, de mitigació, d’adap·
tació, i que, a més a més, els resultats avalen que, a 
poc a poc, s’han anat aconseguint els objectius que 
ens havíem fixat: objectius, en primer lloc, de reduc·
ció d’emissions de CO2, fixats en el Pla marc de mi·
tigació del canvi climàtic 2008·2012. Una dada, eh? 
–que en podríem haver agafat d’altres–: 30,6 milions 
de tones de CO2, mitjana anual en el període estudiat, 
quan l’objectiu o el criteri era quedar per sota dels 36 
milions; un primer indicador només basat en els diò·
xids de carboni, efectivament.

Hem iniciat també, com sap, el Projecte de llei de can·
vi climàtic, un projecte que ha de ser vist per aquest 
Parlament en el primer quadrimestre de l’any que ve. 
Se n’ha aprovat l’avantprojecte, se n’ha aprovat la me·
mòria, comença el seu tràmit d’exposició i, per tant, 
en el primer quadrimestre d’aquest any hem de poder 
veure’l i lliurar·lo en aquesta cambra perquè pugui 
ser enriquit amb les seves aportacions. Per què aques·
ta llei? Per poder garantir i aplicar encara millor, si 
és possible, tot el que es deriva de la directiva euro·
pea, de la normativa europea en general, per compro·
metre’ns decididament en la reducció d’emissions, i, 
no se n’oblidin, per refermar també el marc compe·
tencial de l’acció de Govern de Catalunya recollida 
estatutària ment i que contínuament col·lideix amb el 
Govern de l’Estat. Aquest és un tema en el qual hau·
rem de treballar molt, i jo crec que l’instrument legis·
latiu, la llei, ens pot ser, sense cap mena de dubte, el 
millor recurs.

Pensin vostès que, si aconseguim que aquesta cambra 
aprovi durant l’any 15 la nova llei o el Projecte de llei 
de canvi climàtic, no només serem la primera comuni·
tat autònoma del conjunt de l’Estat a aprovar·la; en se·
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rem, de fet, els primers legisladors del conjunt de l’Es·
tat. Aquest és un repte que jo crec que, a més a més, 
els honorarà a vostès com a cambra i honorarà aquest 
país en el seu conjunt, en la mesura que serà un signe 
clar de determinació i de compromís en la mitigació i 
l’adaptació al canvi climàtic.

El Govern de Catalunya, com vostè ens recordava i 
ens demanava, és contínuament present en tots els fò·
rums internacionals on es debaten aquestes qüestions, 
amb veu i amb vot en molts casos, quan es conviden 
les autoritats subnacionals, que se’n diu en la nomen·
clatura internacional, o, en definitiva, amb veu, eh?, en 
el conjunt dels fòrums. Hem copresidit, i jo vaig tenir 
ocasió de participar fins i tot personalment en algu·
na de les sessions, l’NRG4SD, l’any 2013 –en vam ser 
copresidents. Hem estat a les reunions del canvi cli·
màtic en els comitès directius recentment, tot aquest 
exercici 14, i el secretari Llebot, que avui ens acompa·
nya, acaba d’assistir a la conferència de Lima, com, de 
fet, havia assistit també a la Climate Week, de Nova 
York, al setembre de l’any 14, quan també allà es van 
produir les preparatòries del que han estat les sessions 
de Lima.

Bé, a més a més, hi ha una política que a mi m’agrada·
ria que aquesta cambra tingués en compte, que és l’es·
tímul continuat de la signatura d’acords voluntaris. La 
dinàmica d’acords voluntaris per la reducció d’emissi·
ons ha generat els seus efectes positius: més de 125 em·
preses en aquests moments han subscrit amb el Govern 
de Catalunya diverses iniciatives d’acords voluntaris 
per implementar mesures de reducció d’emissions.

També jo crec que és rellevant l’aprovació del Pla de 
l’energia i canvi climàtic, en l’horitzó del 2020, un 
nou instrument, eh?, aprovat en aquesta legislatura i 
que ens complementa transversalment les accions que 
anem fent. I jo li diria que aquest és l’aspecte més re·
llevant: el Govern de Catalunya ha aconseguit, en 
aquesta legislatura, que ni un sol departament no senti 
com a propis els objectius d’adaptació i de mitigació 
del canvi climàtic.

Fixi’s vostè, només per citar sectorialment el que es·
tem fent des del Departament de Territori i Sostenibi·
litat: l’aprovació, per fi, del Pla de la qualitat de l’aire. 
Dius: «Home, i per què s’obsessionen tant en el Pla de 
la qualitat de l’aire?» Perquè, si vostè –he vist que ha·
via tingut ocasió de llegir·lo– llegeix els darrers infor·
mes que en aquests moments tenim d’anàlisi i d’avalu·
ació de compliment del protocol de Kyoto a Catalunya, 
descobrirà que el 28 per cent del total de les emissions 
l’ocasiona el sector del transport –el 28 per cent del 
conjunt de les emissions l’ocasiona el sector del trans·
port. En definitiva, en la crema de combustibles fòssils 
tenim el taló d’Aquil·les, allò que realment hem d’ata·
car més directament si volem tenir una incidència cla·
ra i explícita. D’aquí el nostre interès en el Pla de la 
qualitat de l’aire, d’aquí el nostre interès, també, en els 
plans de mobilitat, en el foment del transport públic, 
en el foment d’una mobilitat sostenible. D’aquí tam·
bé la generació d’estímuls, que convidarem les autori·
tats locals i convidarem les autoritats també, en aquest 
cas, el cos legislatiu que ens ho recolzin: fiscalitat ver·
da, ha arribat el moment de gravar les activitats conta·

minants, i, en aquest cas, el trànsit de vehicle privat és, 
sense cap mena de dubte, un dels actors protagonistes, 
eh?, de la generació i de l’emissió de CO2, i no només 
de CO2, també de partícules, etcètera.

I, si li sembla bé, en el segon torn d’intervenció li aca·
baré de detallar alguna d’aquestes qüestions.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per a la rèplica, el diputat Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Li reitero avui en seu parlamentària, conseller –li ho 
vaig també reiterar fa uns quants mesos al secreta·
ri Llebot–, el compromís del meu grup parlamentari 
d’abordar la llei de canvi climàtic i arribar a acords 
del Govern, perquè aquesta ha de ser una llei compar·
tida, creiem nosaltres, pel conjunt de l’arc parlamenta·
ri, de les forces polítiques de Catalunya, perquè, com 
deia, ens hi juguem massa coses tots plegats.

Vostè ens parlava de la sequera. Hi estic absolutament 
d’acord: escolti, tots els informes científics que tenim 
ens diuen que a la península Ibèrica el clima serà més 
càlid i tindrem menys aigua. I la gestió de l’aigua, so·
bretot la de l’abastament en alta, serà estratègica, con·
seller. Bé, m’ho ha posat vostè aquí al damunt de la 
taula i jo li ho entraré en el debat, no?, perquè, clar, 
vostès han muntat un embolic monumental amb la 
gestió de l’aigua, a nivell d’abastament en alta: pitjor 
no ho podien haver fet, oi?

I qui té més responsabilitat política en aquest tema no 
és vostè, conseller, perquè quan va arribar a la conse·
lleria ja s’ho va trobar; segurament, qui té més respon·
sabilitat del nyap és el conseller Mas·Colell, tal com 
s’ha fet la gestió d’aquesta adjudicació –estic parlant 
d’Aigües Ter Llobregat, que, aquests dies, torna a estar 
d’actualitat. Clar, és que sis dies després de l’adjudi·
cació que vostès van fer, el seu propi òrgan de control 
contractual ja els va dir que ho havien fet malament. 
Si el Govern no s’hagués enrocat, amb la col·laboració, 
això sí –activa o passiva, depèn, aquí l’adjectiu no el 
posaré jo–, d’Esquerra Republicana, aquest problema 
avui no el tindríem. A més, pel que he vist, sembla 
que també els serveis jurídics de la Generalitat van 
pressionar la mesa de contractació per tal que fes un 
informe que invalidés l’altre concursant. Miri, per tot 
plegat jo crec que es mereix que algú dimiteixi.

Ara, jo el que li plantejo en el tema de l’aigua és que, 
atesa la vulnerabilitat del nostre territori en el tema de 
l’aigua..., nosaltres hi seguim insistint: seguirem de·
fensant que no només la regulació sinó també la ges·
tió de l’abastament en alta segueixin i tornin a mans 
del Govern de la Generalitat de Catalunya. No podem 
deixar que en els propers cinquanta anys –que és quan 
afectaran els problemes del canvi climàtic, que tam·
bé ens afectaran a nosaltres, eh?, ens agradi o no– la 
gestió d’aquest element tan essencial per a l’economia 
del país i per al conjunt de les persones que vivim en 
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el país estigui en mans d’una empresa privada. L’ani·
mem que això torni a mans del Govern.

Ens parlava del Pla de la qualitat de l’aire. És cert que 
aquest és un debat que camina en paral·lel amb el debat 
del canvi climàtic. Aquí també l’animo, conseller, que 
vagi més enllà, el Govern, amb el Pla de la qualitat de 
l’aire que amb mesures de tipus voluntari, i els ani·
mo que prenguin mesures de tipus normatiu. Escolti, 
l’acompanyarem en aquest camí. Ja sé que a vegades 
prendre mesures de caràcter regulador, normatiu..., es·
colti, el nostre compromís d’acompanyar aquest pro·
cés en el Govern..., no per acompanyar el Govern, sinó 
perquè ens hi estem jugant dos factors per nosaltres 
importants, que és la salut de les persones que viuen a 
l’àrea metropolitana, a la regió metropolitana, i també 
un factor de competitivitat de l’economia.

I vostè ens parlava del Pla de l’energia i canvi climà·
tic. Escolti, el que nosaltres hem estat reclamant du·
rant tota la legislatura i no ens n’hem sortit fins ara és 
que aquest debat també es pugui produir en el Parla·
ment de Catalunya: animo el Govern a portar al Par·
lament del Pla de l’energia i canvi climàtic perquè el 
puguem debatre.

Ens parlava de l’acceptació transversal d’aquest pro·
blema. Jo abans li destacava el paper de l’Oficina Ca·
talana del Canvi Climàtic i la qualitat dels seus docu·
ments. Ara, nosaltres hi trobem un dèficit, un dèficit 
important, eh? No ho dic com a crítica, només, ho dic 
com un tema que jo crec que ens hauríem de plante·
jar col·lectivament i que pot ser l’instrument aquest del 
debat de la llei un bon moment, no?: que necessitem 
una agenda pública més potent i més intensa que ens 
ajudi a tots a generar una consciència col·lectiva sobre 
aquest greu problema i entendre’l tots plegats, a fixar 
un consens social sobre les estratègies de reducció de 
les emissions i d’adaptació dels impactes del canvi cli·
màtic al nostre país. Necessitem una agenda pública 
d’aquest problema.

Gràcies.

El vicepresident segon

Gràcies, diputat. Per al torn de rèplica, torna a tenir la 
paraula, ara, l’honorable conseller senyor Santi Vila.

El conseller de Territori i Sostenibilitat

Moltes gràcies, senyor president. M’espero que arribi 
a l’escó, senyor diputat. Saludo també ara el secretari 
general del departament, que veig que s’ha incorporat.

Bé, senyor Terrades, ja que parlem de rius, vostè fa 
allò que diuen a Espanya, no?: «Aprovechando que el 
Pisuerga pasa por Valladolid.» Perquè, és clar, jo diria 
que si alguna cosa a Catalunya es pot subratllar amb 
tranquil·litat és que, en aquests moments, les ràtios de 
consum d’aigua per habitant són de les millors d’Eu·
ropa. Aquí no només hi hem ajudat nosaltres, eh?: jo 
crec que la darrera crisi de sequera, la darrera gestió 
de crisi de sequera també va conscienciar definitiva·
ment empreses i ciutadans de la necessitat de fer·ne un 
ús molt i molt responsable. També el Govern de Cata·

lunya ha pres algunes mesures, des del punt de vista 
fiscal, que han estimulat això, i sota governs de Con·
vergència i Unió tenir piscines a les cases és una cosa 
realment onerosa, eh? Això deu tenir a veure amb la 
gestió correcta d’un recurs que tots convenim que és 
escàs.

Ara, d’aquí a poder aprofitar una intervenció sobre el 
canvi climàtic i els efectes que ens han de permetre la 
seva mitigació per conversar sobre un procés d’adju·
dicació, que és viu, i que efectivament està en aquests 
moments en el seu punt més controvertit, jo crec que 
és una mica forçar·ho.

Jo només, ja que vostè ha fet algunes afirmacions greus 
–ha arribat fins i tot a demanar alguna dimissió– (re-
mor de veus), li diria que el conseller d’Economia en 
aquests moments, si estigués aquí, li diria que el Go·
vern de Catalunya va fer en tot moment el que havia 
de fer des del punt de vista de respectar els treballs de 
la mesa de contractació; una mesa de contractació que 
va actuar amb tota llibertat, amb tota independència, i 
que ha pres les decisions correctament ajustades a dret 
segons el seu criteri, i que en un estat de dret, efecti·
vament, Catalunya ha estat de les comunitats pioneres 
que es van dotar d’un organisme de control de contrac·
tes i, en aquest sentit, d’una concessió administrativa. 
Aquest organisme de control es va posicionar, va eme·
tre el seu informe i, legítimament, les parts que optaven 
a adjudicar·se aquest contracte van portar això davant 
dels tribunals. (Remor de veus.) Aquí estem. Estem 
aquí i estem dirimint responsabilitats, eh? Senyor Milà, 
ja interpel·larà quan li convingui, perquè el vaig sentint 
de fons, que vostè intervé, i no és el seu torn, ara; ja li 
correspondrà quan li toqui.

En tot cas, jo crec que és important que tinguem clar 
en quin moment ens trobem, i, per tant, amb relació a 
les aigües, jo li diria que al Govern farem el que hem 
de fer, que el servei s’està prestant molt correctament 
i que, sense cap mena de dubte, així continuarà sent.

Jo, per reprendre el fil de la seva interpel·lació, només 
li faria notar l’aspecte més rellevant des del punt de 
vista qualitatiu dels informes, que és que, quan ava·
luem realment d’on ens vénen, com es distribueixen 
les emissions de gasos d’efecte hivernacle per sectors, 
clarament tot el que té a veure amb el processament 
d’energia, tot el que té a veure amb la crema de com·
bustibles fòssils s’emporta tres quartes parts del vo·
lum de la generació de la distribució d’aquestes emis·
sions. Per tant, aquí és on hem d’incidir, aquí és on 
hem de treballar, en el marc de les competències i dels 
instruments que tenim, que és el que és. I és evident 
que en la generació i en l’estímul d’energies renova·
bles tenim els instruments i tenim els recursos que te·
nim, eh?, i d’això n’hem de ser plenament conscients.

I, per tant, seria realment desitjable l’absoluta alinea·
ció dels governs regionals i dels governs estatals en els 
objectius que, d’altra banda, són plenament marcats 
en el marc directiu europeu, en el marc del Consell 
d’Europa, amb tot el seu paquet d’energia i clima fixat, 
amb els objectius del 20·20·20 per al 2020, etcètera.

Home, jo crec que algunes polítiques concretes estan 
donant el seu resultat, i no és irrellevant que en aquests 
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moments puguem disposar de fins a 18 milions d’eu·
ros per a polítiques d’eficiència energètica en la reno·
vació dels nostres edificis –no és irrellevant. O no és 
irrellevant que hàgim tingut el coratge de gravar l’abo·
cament de residus en abocadors. Es podria haver fet 
molt abans, això, i no es feia; per tant, l’harmonització 
amb les polítiques més compromeses ambientalment 
d’Europa l’estem fent en aquesta legislatura, com ens 
vam atrevir a gravar l’aviació, i com arribarà algun dia 
altres tipus de fiscalitat verda, sobretot en aquests sec·
tors que clarament tenen una vinculació directa.

Per totes aquestes raons, jo crec que, si d’aquesta 
interpel·lació se’n desprèn una moció, que estic, segu·
rament, convençut que serà així, doncs, crec que no ha 
de ser especialment difícil que tots els grups parlamen·
taris es trobin; que, per tant, siguem capaços de do·
tar·nos d’una moció que, més enllà d’estimular el Go·
vern, també sigui l’avantsala d’una reflexió que la llei, 
en aquests moments en forma d’avantprojecte, ja recull, 
i que, hi insisteixo, ens situarà com la primera nació del 
conjunt de l’Estat a dotar·se d’aquest instrument legis·
latiu que, segur, sintonitzarà amb els objectius fixats, i 
que han de ser avaluats i revisats en el marc de la cime·
ra de París de l’any vinent.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.

El vicepresident segon

Gràcies, honorable conseller.

Interpel·lació
al Govern sobre les adjudicacions 
d’activitat i les retribucions dels directius 
del sector sanitari (tram. 300-00247/10)

El setè punt de l’ordre del dia és la interpel·lació al 
Govern sobre les adjudicacions d’activitat i les retri·
bucions dels directius del sector sanitari. Ha estat pre·
sentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans i, en el 
seu nom, té ara la paraula la diputada senyora Carme 
Pérez.

Carme Pérez Martínez

Bona tarda, president. Conseller, diputats i diputades, 
la interpel·lació que avui presentem fa referència als 
contractes i a les adjudicacions en el sector públic, i 
també, per descomptat, a les darreres informacions 
que hi han hagut sobre els directius, i sobre els sala·
ris i les retribucions dels directius del sector públic 
sanitari.

Miri, conseller, vostè, malgrat que sí, que ens diu mol·
tíssimes vegades que està disposat a preservar el siste·
ma públic de salut de Catalunya, que sap que nosaltres 
també defensem, doncs, existeixen algunes evidències 
que ens fan no sospitar sinó veure tot el contrari: sem·
bla que hi ha una voluntat clara d’afavorir determinats 
interessos privats, i és evident que també hi ha una vo·
luntat de retribuir i recompensar alguns directius, que 
d’una manera o altra col·laboren en aquesta pretensió 
que nosaltres creiem que és palesa.

Perquè, si no, no ens podríem explicar, quan hem tin·
gut ocasió de llegir el Projecte de llei de pressupostos 
i també de la llei d’acompanyament, per què es pretén 
vulnerar la normativa bàsica d’incompatibilitats, nor·
ma estatal bàsica, i facilitar que els directius de l’ICS i 
altres càrrecs de l’ICS puguin compatibilitzar els seus 
càrrecs i, fins i tot, incrementar les seves retribucions 
de manera il·limitada.

També es vol mantenir i, a més, ja donar personalitat 
pràcticament jurídica a les aliances estratègiques i a 
les associacions d’interès econòmic, per tal de poder, 
podríem dir, sobrepassar la Llei de contractes esta·
tal, també, i poder facilitar aquesta contractació amb 
el sector privat; contractació i adjudicacions que, de 
fet, ja s’estan fent, per tant, només amb aquestes me·
sures legislatives l’únic que es pretén és regular allò 
que d’una manera o altra, tot i que vostès diuen que no 
fan, és el que estan fent.

És evident que, tot i que també es diu que no és així, 
l’increment de la facturació d’algunes empreses, que sí 
que estan al Siscat –prou que ho sabem, que prou que 
ens ho repeteix, conseller–, però que, evidentment, 
són entitats privades amb ànim de lucre..., les hem vist 
incrementar pràcticament un 80 per cent, com és el 
cas d’IDC, mentre que, per un altre cantó, els recursos 
que van al sistema públic s’han vist minvats, si no en 
la mateixa, inclús en una major proporció. Això ens 
agradaria, conseller, que ens ho expliqués, perquè fa 
mal d’explicar.

Després hem tingut ocasió de llegir, a les informacions 
que han aparegut a la premsa i que no han estat desmen·
tides, que aquesta empresa i altres empreses també pri·
vades del Siscat han vulnerat la normativa de contrac·
tes que estableix que els contractes públics de serveis 
no es poden subcontractar –evidentment, en la seva ac·
tivitat principal–, i hem vist una cadena de subcontrac·
tació que mai havíem vist, que arriba fins al punt que la 
prestació sanitària que estava adjudicada a aquestes em·
preses del Siscat l’acaben fent professionals autònoms, i 
que, a més, permet un enriquiment per part de les em·
preses i, a més, defrauda la normativa laboral i s’evita 
també la cotització a la seguretat social. I no tenim no·
tícia que des del departament s’hi hagi fet alguna cosa.

Jo li vull preguntar, conseller, què pensa fer en aquest 
tema? Ha obert vostè un expedient? S’exigiran respon·
sabilitats? Hi hauran dimissions o hi hauran cessa·
ments? O potser després, amb aquestes aliances estra·
tègiques, doncs, ja podrem legalitzar tot això i podrà 
quedar en orris.

També hem vist, i tampoc hem vist que estigués des·
mentit, que persones responsables d’una entitat a la 
qual s’havia adjudicat el 80 per cent del contracte de 
rehabilitació i fisioteràpia sembla que han participat, 
inclús, en la redacció dels plecs de condicions d’aquest 
concurs, situació que, evidentment, és absolutament 
irregular. I, a més, també se’ns ha dit –i això tampoc 
es va negar en el seu moment– que les persones que 
van participar, del seu departament, en aquesta ad·
judicació, en aquell moment encara tenien poders de 
l’empresa a la qual es va adjudicar més del 80 per cent 
del que suposava aquest concurs.
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Jo li vull preguntar, també, conseller, què pensa fer? 
Ha obert un expedient sobre aquest tema? Perquè, si 
no és cert, esperem que ho desmenteixi, perquè és 
greu. Hi hauran responsabilitats? Hi haurà algun ces·
sament? Hi hauran dimissions? O, potser, quan ja tin·
guem aprovades les compatibilitats, doncs, això no 
tindrà cap importància i ho podrem ja fer d’una mane·
ra legal, perquè de fer·se ja s’està fent, només que de 
moment això –de moment– no és legal.

I, finalment, conseller, plantejar·li –perquè també 
n’esperem alguna explicació– el tema de la retribució 
dels directius del sector públic de salut; també ho po·
dríem ampliar a tots els directius del sector públic de 
l’Administració. Perquè, evidentment, aquests direc·
tius vostè ens pot dir que gestionen pressupostos molt 
importants; de fet, jo no sé si els gestionen, jo crec 
que pràcticament només els administren, o adminis·
tren els salaris dels professionals, perquè la resta que 
fan és obeir les directrius que es donen des del depar·
tament: fan més de comissionats polítics, per dir·ho 
d’alguna manera, que no d’autèntics gestors. I, potser, 
encara que gestionessin, jo penso que gestionar la sa·
lut, gestionar la vida dels ciutadans, deu ser una fei·
na que també té responsabilitat. I ens trobem que els 
nostres directius estan en els salaris mitjans europeus 
i en els més alts de tot l’Estat espanyol, mentre que els 
nostres metges estan a la cua d’Europa i, evidentment, 
també a la cua d’Espanya.

Li vull recordar, conseller, que un metge en el Siscat, 
un metge de guàrdia, està cobrant deu euros l’hora per 
fer una guàrdia de portes. I jo penso que aquest sou, i 
amb tots els meus respectes, no el cobren les netejado·
res ni el cobren els passejadors de gossos. Em sembla 
que això..., ja sé que vostè diu que tot ha d’agrair·ho 
als professionals que fan aquest gran esforç, però sem·
bla que no els ho ha d’agrair als seus directius, perquè, 
respecte als seus directius, aquest imperatiu legal de 
retallar els sous, de no cobrar objectius i de, en fi, en 
poques paraules, estrènyer·se el cinturó, sembla que 
no ha anat per ells.

El Portal de la transparència ha demostrat una cosa: 
que de rigor no en té gaire i, si és transparent, no sabem 
exactament quina transparència ens ofereix, perquè el 
que hi està publicat –i és obvi i és evident– és que els 
salaris del 2013 respecte al 2014 dels directius del sec·
tor salut s’han incrementat. Conec la nota de premsa 
que ha sortit des del departament, que diu que eren les 
previsions però que encara no s’hi havien fet les reta·
llades que corresponien, però d’aquestes informacions 
que surten des del departament de premsa alguns di·
rectius dintre de les seves empreses, com a nivell del 
SEM, no n’han fet aquesta mateixa interpretació, sinó 
que el que s’ha dit és que aquesta diferència salarial 
corresponia als objectius que s’havien cobrat de l’any 
anterior, i és una nota que està escrita i que s’ha distri·
buït a tots els treballadors, objectius que tampoc podri·
en haver cobrat si s’hi aplicava la Llei de pressupostos 
de l’any anterior.

Altres directius –concretament de l’hospital que jo co·
nec, i hi treballo– diuen que és que les dades estan ma·
lament, i que el que hi ha del 2014 correspon al 2013, i 
les del 2013, al 2012, i que la diferència correspon a la 

paga de Nadal que el 2012 no es va cobrar. Per tant, a 
hores d’ara, evidentment, no sabem a què corresponen 
els sous, a què correspon l’errada, i penso que mal fa·
vor es fa, si realment això no és així, a algunes de les 
persones que, evidentment, no han incrementat el seu 
sou. Però, evidentment, això no concorda.

De totes maneres, també, conseller, jo li vull recor·
dar que la Llei d’acompanyament dels pressupostos de 
l’any passat, en una de les disposicions addicionals, 
preveia que cap directiu del sector públic, de salut i 
de no·salut, podia cobrar més que un conseller, i en 
aquesta llista, tant la de l’any 2013 com la del 2014, hi 
ha nou directius del sector salut que cobren més que 
vostè. I això, realment, pensem que no és legal; per 
tant, no és legal aplicant·hi el sistema que s’hi hauria 
d’haver aplicat.

Jo li ho vull preguntar, conseller: vostè què pensa fer? 
Pensa obrir un expedient? Pensa tramitar el rescaba·
lament d’aquestes quantitats? Perquè ens sembla que 
el que és absolutament escandalós és que es demanin 
sacrificis als treballadors, als professionals, però sem·
bla que aquest imperatiu legal i aquests sacrificis no 
vagin de la mateixa manera per als directius del sec·
tor salut.

Potser també, després, quan tinguin vostès aprovat 
aquest projecte de llei que preveu que els directius del 
sector públic, els directius de l’ICS i alguns que no si·
guin..., els càrrecs intermedis, puguin compatibilitzar 
la seva feina en el sector públic i el sector privat, i in·
crementar el sou un 30 per cent i, per acord de govern, 
d’una manera il·limitada, doncs, això tampoc no tindrà 
cap importància. Potser així, també, les comissions de 
serveis –algunes de virtuals, perquè és ben virtual en·
viar un radiòleg a una empresa en comissió de serveis 
que no té radiologia, com vostè coneix–, i, evident·
ment, també les dobles retribucions dels directius del 
Clínic que compatibilitzen amb les de Barnaclínic, i 
alguns escollits professionals de l’hospital, que poden, 
al mateix temps, també cobrar retribucions de Barna·
clínic vulnerant totes les normatives existents, potser 
llavors ja quedaran clarament legalitzades.

Miri, conseller, vostès han imposat una sèrie de sacri·
ficis als ciutadans, als treballadors –que ja sé que vos·
tè els agraeix sempre aquest esforç, que no han fet pas 
voluntàriament, perquè veuen que no l’ha fet tothom–, 
però, evidentment, no han actuat amb coherència, no 
han actuat d’una manera donant exemple com vostès 
–no vostè, que vostè sí que cobra el sou que té fixat per 
llei–, no han actuat amb autoritat moral. I com deia un 
conseller: «No es té força moral quan no es té cohe·
rència.» I vostès jo penso que no tenen força moral per 
seguir imposant aquests sacrificis als treballadors, als 
professionals i als ciutadans.

Moltes gràcies, conseller.

El vicepresident segon

Gràcies, diputada. Per respondre a aquesta interpel·
lació, en nom del Govern té ara la paraula l’honorable 
conseller senyor Boi Ruiz.
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El conseller de Salut (Boi Ruiz i Garcia)

Gràcies, president. Il·lustre diputada, miri, jo crec que 
tota la reacció i explicacions que ha fet..., em quedo 
amb una, que espero que sigui la que permeti un cert 
agraïment; una que ha reiterat molts cops. Ha dit: «No 
sabem, no sabem, sabem.» Per tant, si no sabem, no 
fem afirmacions i esperem, en tot cas, les respostes. 
Vostè treballa amb una hipòtesi –igual que algun al·
tre grup parlamentari, hipòtesi– que és que volem des·
mantellar el sistema sanitari públic. I en cada una de 
les actuacions que fem, miren a veure si, transforma·
da en tesi, es compleix aquesta hipòtesi, amb indepen·
dència de si l’anàlisi que fan de cada una de les situa·
cions és encertat o no.

Home, que jo recompensi directius per desmantellar 
el sistema sanitari públic, doncs, em sembla una mica 
exagerat, eh?, si vol que li ho digui. Vulnerar la nor·
mativa bàsica, si és perquè en lloc de dos directius en 
fem un, doncs, crec que és una mica exagerat també. 
Respecte a «no sabem que han fet amb el tema de les 
aliances estratègiques», que jo sàpiga vaig donar ins·
trucció –i així s’ha fet–, d’obrir un expedient adminis·
tratiu per veure si realment això era o no era una sub·
contractació prohibida per la norma.

Coses que vostè ha afirmat les hem explicat fins a la 
sacietat: el famós discurs reiterat i pertinent que hem 
incrementat el 80 per cent una contractació a una enti·
tat de dret privat... Clar, si comparem un any que tenia 
un trimestre amb un any que tenia quatre trimestres, 
evidentment la diferència entre un any i un trimestre 
aborda aquesta diferència.

Miri, respecte a tot el que plantejava amb relació al 
director del servei, les incompatibilitats, etcètera, vam 
donar resposta adient en l’àmbit de la Comissió de Sa·
lut, i la remeto a totes i a cada una de les afirmacions 
que jo vaig fer, inclús al mateix afectat, que li recor·
do que va ser «alliberat» –entre cometes– de dirigir 
aquest concurs per instrucció directa del conseller.

Dit això, miri, jo crec que no seríem aquí si no fos·
sin públiques les coses. Per tant, com a mínim reco·
neguem que estem aquí avui discutint tot això perquè 
hem fet públiques determinades coses que no es feien 
públiques. Jo crec que hem dit fins a la sacietat que 
la interpretació comparativa era errònia perquè ferei·
xen els salaris meritats el 2013, i el 2014 són els sala·
ris pressupostats i no meritats, no estan incorporats els 
ajustos pertinents.

Jo li he de dir que parlem de professionals de dilata·
da formació i de dilatada trajectòria professional. No 
estem parlant de càrrecs polítics ni de càrrecs públics 
de cap mena; que porten molts anys en el sistema sa·
nitari; que han patit els mateixos ajustos, en propor·
ció, que els altres –exactament els mateixos ajustos; 
en proporció, els mateixos–; evidentment, en termes 
absoluts molt més alts, perquè parteixen d’una base 
més alta.

A més a més, tenim una certa obsessió amb el que co·
bren els professionals del nostre sistema de salut, no·
més els directius..., no tenim obsessió per veure els re·
sultats que aquests directius arriben a obtenir. I també 

he de dir·li que vostè deia que cobren molt més que 
un conseller. Li puc dir que dels cent o dos·cents..., 
dos·cents, m’atreviria a dir, que més cobren del siste·
ma sanitari públic d’aquest país, nomes hi són aquests, 
i parlo de dos·cents, eh? Per tant, hi ha molta gent en 
el sistema sanitari que en cada una de les seves posi·
cions també segurament haurien de publicar el salari; 
no en sóc partidari, però si ho creu convenient..., tam·
bé podríem parlar del salari de tots, no solament dels 
directius de l’àmbit sanitari.

També m’agradaria dir·li que..., quan vostè parlava, 
per exemple, del Servei d’Emergències Mèdiques, 
l’any 2010, el Servei d’Emergències Mèdiques tenia 
trenta directius que costaven 2.200.000 euros. El 2013 
hi ha quinze directius que només costen 1 milió. Ho 
dic perquè no solament hi ha hagut una reducció dels 
salaris de les persones, sinó que hi ha hagut una re·
ducció del nombre de persones. Si jo li plantejo que 
quan vam arribar vam haver d’eliminar unes figures 
que existien a totes les empreses públiques i consor·
cis, que eren les anomenades «consellers delegats», 
perquè havíem de primar, per raons òbvies, les estruc·
tures administratives, he de dir·li que el conjunt de 
consellers delegats que van desaparèixer del sistema 
sanitari públic sumaven més d’1 milió d’euros.

Per tant, tot això ha estat un aprimament de llocs, di·
rectius, i a més a més una rebaixa important de sala·
ris; salaris que han baixat des d’un 15 per cent –des 
d’un 15 per cent– a un 8 per cent mínim, i de tots i 
cada un. I estic parlant de salaris que són salaris de 
professionals, no són salaris que estiguin, diguem·ne, 
a l’atzar de determinades condicions o polítiques 
pressupostàries. I si compara vostè els salaris profes·
sionals de l’àmbit de l’Administració sanitària, amb 
altres salaris de també professionals d’altres àmbits 
de l’Administració, veurà que no són els més desba·
ratats.

Crec que tots els professionals del sistema, que porten, 
dic, molts anys en aquest sistema, es mereixen el res·
pecte de la feina que fan, i es mereixen el respecte del 
salari que cobren dignament, per una dedicació que 
normalment és full-time; exactament igual que d’altres 
professionals del sector sanitari no·directius, que per 
les seves dedicacions full-time també tenen salaris si·
milars a aquests.

Jo el que crec positiu d’aquest plantejament i d’aquest 
debat és que, miri, podem debatre·ho; abans no podí·
em –abans no podíem–, perquè això no era públic. Per 
tant, jo crec que el guany que anem tenint tots plegats, 
i especialment el sistema sanitari, és fer·ho públic. Per 
tant, crec que això, si ho sabem valorar en la seva jus·
ta mesura, i a més a més valorem les coses com són... 
Fixi·s’hi, en els àmbits del sector sanitari públic, la Llei 
d’acompanyament de pressupostos, també –la Llei de 
mesures, també– etiquetava les empreses públiques amb 
una..., «etiquetava», les dotava de la capacitat, en termes 
d’autonomia de gestió, que l’objectiu de les empreses pú·
bliques i consorcis era no fer dèficit. I que si per no fer 
dèficit no calia fer mesures sobre les retribucions de nin·
gú, no es feien mesures sobre les retribucions de ningú. 
I això s’ha complert així: aquelles entitats que no han fet 
dèficit han pagat una part de la paga extra, han pagat una 
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part dels incentius, a tots els nivells, tant als directius 
com als professionals de base.

I és cert que..., vostè deia que estem en uns salaris 
professionals per sota de la mitjana europea, a la cua 
d’Europa; però he de dir·li que de directius també, 
eh?, no és una excepció; en el conjunt del sistema sa·
nitari no hi ha cap excepció a cap dels nivells retri·
butius. I crec que intento explicar·ho sempre el millor 
possible, intento explicar que tot es pot preguntar i que 
tot es pot saber; intentem posar·ho en coneixement de 
tothom, i, com comprendrà, res a amagar; res a ama·
gar en el moment on, a més a més, pengem els sala·
ris que serien els convinguts contractualment amb els 
directius del 2014, i per penjar en el primer trimestre 
del 2015 els salaris realment meritats, perquè es vegi 
aquesta diferència que hi ha; que serà la diferència que 
vostès atribueixen de creixement, eh? La diferència 
que hi ha entre el que tenen acordat contractualment 
a cobrar el 2014 i el que realment han cobrat el 2013, 
aquesta diferència, en lloc del creixement, en realitat 
serà el decreixement que tindran sobre aquesta xifra 
del 2014.

Jo crec que tenim problemes d’una dimensió deter·
minada, important; però sí que puc dir·li que..., mi·
ri, cada cop que treballen en la hipòtesi de voluntat 
clara del desmantellament del sistema públic, crec que 
no s’ajusta en cap dels moments al fet que es confir·
mi aquesta hipòtesi des de cap dels plantejaments que 
fan. Crec que..., a més, a més, quan parles amb la gent 
molt de base –molt de base–, a vegades sento una cer·
ta tristesa de veure el que se’ls arriba a explicar a la 
gent de baix, de baix de tot, quins exemples se’ls arri·
ba a posar i quin abús es fa de l’asimetria de coneixe·
ment del treballador de base respecte al coneixement 
que tenim des de seu parlamentària i des dels òrgans 
directius d’alguns grups polítics.

Moltes gràcies.

El vicepresident segon

Gràcies, conseller. Per al torn de rèplica, torna a tenir 
la paraula la diputada Carme Pérez.

Carme Pérez Martínez

Gràcies, president. Conseller, diputats i diputades... 
Miri, conseller, jo ja sé que vostè ens diu sempre ai·
xò. Jo no sé..., no és una cosa maligna, però el que sí 
que és evident –i això no m’ho podrà negar– és que 
hi han empreses privades que han incrementat la se·
va contractació quasi un 80 per cent, mentre que les 
prestacions..., l’activitat de l’ICS i del sector concertat 
públic ha disminuït. I que sí que han tancat moltíssims 
serveis de fisioteràpia –i vostè sap que jo tinc raó–, per 
derivar aquesta activitat, que ja es feia i es feia d’una 
manera correcta, a determinades empreses privades..., 
i que aquesta empresa privada, que no cal que digui el 
nom, ha doblat la seva contractació al CatSalut en els 
darrers quatre anys. Això són números que hi ha en 
els pressupostos i vostè no m’ho pot negar.

Miri, hi ha un tema que a mi em produeix escàndol 
–i vostè ho sap, perquè m’ho ha sentit altres vegades–, 

és el tema de Barnaclínic. Fins que vostès no solucio·
nin el tema de Barnaclínic, vostès no tenen autoritat 
moral per dir que els treballadors ni els ciutadans han 
de fer més esforços. Vostè ens ha dit que, evidentment, 
han disminuït el nombre de directius i el nombre de 
persones, i els han concentrat, i, per tant, això supo·
sa més esforç. L’únic que li vull recordar, conseller, 
és que la taxa de reposició dels treballadors, no dels 
directius, és d’una per deu; per tant, no em podrà dir 
vostè que no hi han hagut esforços en el col·lectiu que 
treballa, en el col·lectiu que està treballant en el negoci 
de la sanitat, que són els professionals, els treballadors 
i no pas els directius. Els directius hi treballen fent la 
seva gestió. No... –no, no–, m’he expressat malament, 
no dic que no treballin, però el negoci, el nucli del ne·
goci, vostè ho sap, conseller, qui el porta, eh? Les per·
sones van a l’hospital i són ateses, en l’activitat primà·
ria, pels professionals, no pels directius. Els directius 
fan la seva funció. Però si no tenim els treballadors, 
els professionals, els metges, la infermeria i la resta de 
treballadors, això no funcionarà, per més i millors di·
rectius d’Europa que tinguem.

Jo li vull recordar, conseller, que vostè diu que el 15 
per cent s’han disminuït el sou –el que eren els dos 
sous que estaven més per sobre, segons la llei del 
2010. En algunes empreses, vostè ho sap, conseller, 
que només s’ha disminuït el sou el gerent, perquè han 
dit que el director mèdic, l’assistencial, l’economia i 
finances, és a dir, tot..., el gran equip directiu no eren 
directius i aquests només s’han reduït un 5 per cent el 
sou com la resta de treballadors. I això..., ho sap, con·
seller, que això crea escàndol, quan s’estan demanant 
aquests sacrificis.

Li vull recordar, conseller, que en el cas dels metges 
–que és el que millor conec i potser és el més impor·
tant, perquè és el que més impacte realment ha tin·
gut–, els metges més joves, els que estan portant l’ac·
tivitat de la nostra primària i de la nostra assistència 
hospitalària i l’assistència d’urgències, han vist dis·
minuïdes les seves retribucions amb més d’un 40 per 
cent, conseller. Vostè sap que això no es pot mantenir; 
que la pressió que hi ha en el sistema, el descontent 
i la irritació són importantíssims, i més encara quan 
es veuen les retribucions i les diferències, que alguns 
atribueixen a la paga de Nadal, de més de deu mil eu·
ros, quan això suposa sis mesos de treball de qualse·
vol treballador del sector.

Després, no m’ha pogut negar vostè, conseller, que 10 
euros per hora és el que s’està pagant a una urgència, 
a un senyor que li salvarà la vida, a vostè i a qualsevol 
dels ciutadans que està aquí. I això, conseller, vostè 
sap que és absolutament indigne.

I respecte als salaris en general, conseller –i jo no 
vull fer demagògia–, jo penso que els alts càrrecs, 
com vostè, com el president d’aquí i de l’Estat, estan 
mal retribuïts, eh? Que una persona que dedica tota 
la seva activitat, totes les seves hores –perquè això 
no té horari–, ha d’estar millor retribuïda. No fem de·
magògia, retribuïm com toca i posem els salaris dels 
que també estan portant el sistema allà on l’estan por·
tant, com vostè diu, a un sistema d’excel·lència..., a les 
retribucions que toquen. No pot ser que els nostres 
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professionals siguin els pitjor pagats d’Espanya i que 
estiguin a la cua d’Europa, perquè això, ho sap vostè 
perfectament, no es pot mantenir.

I quan jo em referia, evidentment, als directius del sec·
tor sanitari, puc fer·ho extensiu als directius de la res·
ta de sector públic de l’Administració. Pensem exacta·
ment el mateix. I el que no es pot fer, conseller, com 
també passa, és que a través de les retribucions per di·
etes s’intenti compensar aquest salari insuficient que 
tenen alguns alts càrrecs. A mi em sembla, conseller, 
que tampoc és acceptable que s’estiguin pagant dietes 
per assistir a les reunions dels ens públics dels matei·
xos Departament de Salut, perquè això forma part de 
la feina dels càrrecs públics.

De totes maneres, conseller, jo penso que vostè ha 
d’obrir aquests expedients informatius sobre tots 
aquests temes que jo li he dit, i evidentment també 
sobre les retribucions dels directius, perquè vostè sap 
que, encara que sembla que hi hagi un ànim morbós a 
conèixer aquestes situacions, en aquesta situació ac·
tual en què estem amb les retribucions dels nostres 
professionals..., això causa autèntic escàndol. I pen·
so, conseller, que des del departament s’ha de veu·
re una voluntat clara i decidida per veure que s’actua 
amb equitat. I, de moment, aquestes retribucions i les 
comparacions respecte als professionals que posen en 
marxa el sistema, vostè sap perfectament que no són 
ni justes ni equitatives.

Moltes gràcies.

El vicepresident segon

Gràcies, diputada. També, per a la rèplica, torna a te·
nir la paraula el conseller de Salut, senyor Boi Ruiz.

El conseller de Salut

Gràcies, president. Il·lustre diputada, tornem, una mi·
queta, a la dinàmica de les contundents asseveracions 
que no s’ajusten a la realitat. I, primer, abans d’entrar 
al detall, permeti’m que li digui que també el siste·
ma sanitari públic d’aquest país s’aguanta i es salva 
pels directius que té –també. És condició imprescin·
dible que hi hagin professionals, però condició neces·
sària que hi hagin directius –també. I directius de tots 
els nivells, eh?: de l’hospital, dels serveis, de les uni·
tats..., directius de tots els nivells. I jo crec que merei·
xen el respecte per l’esforç que fan i per la dedicació, 
que també és full time, exactament igual que qualsevol 
càrrec de responsabilitat pública.

Per tant, jo crec que ens hem de deixar de greuges 
comparatius entre uns i uns altres. Tenim la situació 
que tenim, i sap tan bé vostè com jo que és per raons 
més que òbvies, i el que no podem fer és utilitzar de·
terminades coses per crear encara més desconfiança 
amb aquesta gent, com dient: «Veieu, és que hi ha un 
ànim absolutament pervers per part de l’Administra·
ció de la Generalitat, i del conseller de Salut en con·
cret, d’ofegar al màxim possible tothom, a veure si 
tothom se’n cansa, se’n va del sistema sanitari públic, 
el deixa buit.» No sé quin és l’argument que creu més 
idoni per justificar o donar, diguem·ne..., el mòbil, 

que dirien en termes policials, quin és el mòbil que 
té el conseller per fer totes aquestes coses que passen. 
M’agradaria que busquéssim el mòbil, perquè, si no 
hi ha mòbil, difícilment es poden fer determinades 
asseveracions.

Miri, jo torno a dir, respecte a les certeses de les coses 
que diem, eh?: no caiguin en la trampa de només lle·
gir la premsa i una determinada premsa. El contracte 
d’aquesta empresa que vostè diu és de 16 milions d’eu·
ros. Clar, si el de la premsa multiplica per deu aques·
ta adjudicació, són 160; m’entén? Clar, crec que això, 
si posa 160 sobre un concurs de 203, home, 203 és el 
total i 16 és el que s’ha obtingut en aquest concurs, no 
multiplicat per deu.

Per tant, tota aquesta manipulació que persegueix..., 
no, sí, jo sé què persegueix com a mòbil, evidentment. 
Però li puc assegurar que..., deixem·nos de parlar de 
coses absolutament inconnexes, absolutament mal in·
terpretades intencionadament, i jo crec que..., ni vostè 
ni jo crec que estem aquí per fer aquest joc; crec que 
no, eh? I, per tant, estem, crec, en el joc de l’objectivi·
tat, de la transparència i del rigor, i de la discrepància 
respecte als resultats que es puguin obtenir, o no, fent 
les coses d’una manera o una altra.

Hi insisteixo, som un sistema, el sanitari –no ara, no, 
sempre– el més transparent del món, eh? –del món–, 
i dins de l’Administració pública de Catalunya i Es·
panya, el més, i no ara. Per tant, no solament perquè 
les coses estiguin penjades, sinó perquè els represen·
tants legítims de tots i cada un dels grups d’interès 
que maneguen el sector sanitari d’aquest país, tots es·
tan asseguts en l’òrgan de decisió, que és el Consell 
de Direcció del Servei Català de Salut, a l’hora de 
fer totes i cada una de les assignacions econòmiques, 
veure tots i cada un dels impactes... Tots els agents 
–tots. 

Una altra cosa és si ens hem de preguntar si no tenim 
també una crisi de democràcia representativa i segu·
rament aquella gent que té l’accés a la informació se 
la queda per a ell o la transmet inadequadament, amb 
altres finalitats, que no siguin simplement la de tenir 
adequadament informades les persones.

Per tant, respecte als concursos, les adjudicacions, tot 
això que expliquem, crec que ens hem d’apuntar a la 
justa mesura. Tots els contractes i convenis..., els con·
venis estan tots publicats; els contractes es comen·
cen a publicar, inclús al Canal Salut. Poden accedir a 
tot, absolutament a tot. Que això no pot evitar que, en 
una societat com és el sistema sanitari en el seu con·
junt, tots i cada un dels nivells de la gent que actua en 
aquesta societat que presta serveis tinguin òbviament 
diferencials salarials, en funció d’un element molt sen·
zill, que és el valor afegit que cada u aporta a cada una 
de les organitzacions. I li puc assegurar que els metges 
que aporten alt valor afegit també estan tractats ade·
quadament; molt menys adequadament del que jo vol·
dria, però també estan tractats adequadament, amb re·
lació a la proporcionalitat en els càrrecs directius. Hi 
insisteixo, són tan necessaris els càrrecs directius com 
imprescindible és que tinguem metges i professionals 
sanitaris al nostre sistema públic. I, per tant, negar la 
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necessitat o la realitat que hi hagin responsables direc·
tius en els centres sanitaris crec que no és de rebut. No 
conec cap sistema del món –cap sistema del món– que 
no tingui responsables directius en els seus centres sa·
nitaris públics.

Moltes gràcies.

El vicepresident segon

Gràcies, honorable conseller.

Interpel·lació 
al Govern sobre la integració tarifària  
al Ripollès, a Osona i al Berguedà i sobre 
l’acord de finançament de l’Autoritat del 
Transport Metropolità (tram. 300-00253/10)

El sisè punt de l’ordre del dia és la interpel·lació al Go·
vern sobre la integració tarifària al Ripollès, a Osona, 
al Berguedà, i sobre l’acord de finançament de l’Au·
toritat del Transport Metropolità. Ha estat presentada 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, i en 
el seu nom té ara la paraula el diputat senyor Xavier 
Cima.

Xavier Cima Ruiz

Moltes gràcies, president. Bona tarda, conseller Vila. 
Senyores i senyors diputats, aquesta interpel·lació té 
com a punt de partida..., a l’entorn d’un tema tan im·
portant i sensible per a les polítiques socials com és el 
dret a una mobilitat sostenible i segura i a un transport 
públic de qualitat. En tant que el transport públic no 
carrega en el preu del servei la totalitat del cost i en 
tant que pot ajustar les tarifes a les possibilitats dels 
col·lectius més desafavorits, és un instrument de po·
lítica social. La mobilitat és una de les característi·
ques de les societats avançades. Bona part de l’activi·
tat i el dinamisme de la nostra societat es fonamenta 
en el moviment de persones i mercaderies. Tothom ha 
de tenir la possibilitat de desplaçar·se i les eines que li 
permetin accedir als llocs de feina, d’estudi, etcètera.

Avui ens trobem en un moment clau per a la mobilitat 
i el transport públic, un moment de canvi i de trans·
formació, un moment de canvi volgut i necessari per 
assegurar la sostenibilitat del sistema de transport pú·
blic. Hem arribat fins aquí amb un model, un sistema 
que té veritables fortaleses, com l’extensa xarxa me·
tropolitana de bus i metro o una integració tarifària 
que permet una cosa que fins no fa tant temps no era 
possible, que és la intermodalitat, et fet de poder can·
viar de mode de transport, de les rodalies al metro, del 
metro al bus, sense resultar penalitzat tarifàriament 
per això. Una integració que va començar l’any 2001, 
amb un govern de Convergència i Unió, i que darrera·
ment, també amb un govern de CiU, s’ha anat estenent 
a nous àmbits territorials del país: Girona, Tarragona 
i Lleida. Aquest és un sistema ben valorat en conjunt 
quant a funcionament, que registra més de 900 mili·
ons de viatges l’any, amb un cost de més de 1.300 mi·
lions d’euros/any.

Però aquest és un sistema amb febleses també. I un 
d’aquests punts febles l’hem pogut visualitzar i patir 
de forma evident aquests darrers anys: la sostenibili·
tat econòmica d’aquest sistema, que, tal com estava 
configurat, no permetia assegurar·ne la subsistència. 
Aquest deute acumulat només pel sistema de transport 
gestionat per l’Autoritat del Transport Metropolità re·
presentava no tan sols una llosa per a la gestió del pre·
sent, sinó que també era un element que podia com·
prometre el futur immediat de tot el sistema, que el 
podria col·lapsar.

Conseller, el nostre grup parlamentari comparteix 
amb vostè i amb el seu departament que ha arribat 
l’hora de canviar, d’avançar. Cal canviar per millorar 
el model de finançament del sistema, per assegurar·ne 
la sostenibilitat, i avançar per millorar la qualitat i 
l’abast de la mobilitat del transport públic. Cal una 
transformació ambiciosa, que ens situï com a capda·
vanters a nivell mundial en la gestió d’un gran sistema 
de mobilitat intermodal, complet, sostenible, segur, 
equitatiu, homogeni, intel·ligent, de qualitat, amable 
i transparent. No tothom pot presumir d’aquests atri·
buts, i entre tots estem en disposició de fer·ho pos·
sible. Com vostè ha repetit en diverses ocasions, ara 
més que mai necessitem aplicar intel·ligència al model 
de gestió del sistema del transport públic català.

Comencem, doncs, per fer una mirada a la situació ac·
tual, a desembre de 2014, del capítol de finançament 
del transport públic i, més concretament, de l’àrea del 
transport metropolità de Barcelona. La conjuntura eco·
nòmica actual té repercussions importants en el siste·
ma de transport i ha comportat la generació d’un dèfi·
cit, durant els darrers anys, que ha posat en risc la seva 
viabilitat i, conseqüentment, la continuïtat d’un model 
d’èxit de prestació del servei públic de transport. Sa·
bem que la desviació entre els ingressos i els costos del 
sistema des de 2009 ha comportat que el dèficit acumu·
lat el 2014 sigui de 546,6 milions d’euros. I, tot i que 
som coneixedors que durant aquest període s’ha anat 
amortitzant part d’aquest endeutament, a finals del 
2013 s’informava d’un endeutament net del sistema de 
transport de 411,8 milions d’euros. Coneixem també la 
disminució important de l’aportació de l’Administra·
ció general de l’Estat al sistema de transport públic de 
l’àrea de Barcelona, que ha passat de 150 milions d’eu·
ros l’any 2010 a 94 milions d’euros aquest 2014.

Conseller, quins són els motius d’haver trobat aquesta 
situació de risc de fallida econòmica del nostre siste·
ma de transport? Quines són les mesures adoptades 
per tal d’assegurar la seva salut econòmica i finan·
cera? És a dir, d’on venim, on som i cap a on anem, 
conseller? Creiem que és important que pugui por·
tar a aquest plenari les dades més rellevants del pla 
marc del programa de sanejament financer del sistema 
i de refinançament de l’endeutament, de les bases per 
a l’establiment de plans quadriennals de finançament 
entre les administracions i l’ATM i dels contractes 
programa amb els operadors de transport.

La segona part d’aquesta interpel·lació està centrada 
en l’ampliació del sistema tarifari integrat a les co·
marques del Ripollès, Osona i el Berguedà, i en qui·
nes són les prestacions i les millores en la qualitat del 
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transport públic i de l’accés a la mobilitat que aquesta 
oferirà als seus usuaris. Aquesta ampliació permetrà 
que les comarques del Ripollès, Osona i el Berguedà 
quedin plenament integrades al sistema tarifari i es 
pugui utilitzar la gamma de títols de l’ATM de Barce·
lona a tots els municipis. Suposarà per als usuaris un 
estalvi en el preu del bitllet respecte a l’import actual 
en funció de l’origen i la destinació.

Conseller, la notícia de l’ampliació del sistema tarifa·
ri integrat en aquestes comarques ha estat molt bona 
notícia i ha tingut una millor acollida. Aquesta ha es·
tat una necessitat àmpliament reclamada per gran part 
dels seus habitants i durant molt de temps. Els nostres 
territoris saben que amb aquesta mesura no es resol·
drà del tot la problemàtica que patim amb el transport 
públic, perquè no tots els problemes que patim depe·
nen d’aquesta ampliació del sistema tarifari. Però hi 
ajuda, i molt.

Li’n posaré d’exemple la línia de rodalies R3 al seu 
pas per Osona i el Ripollès. La història de la línia de 
Barcelona·Vic·Ripoll fins a Puigcerdà i la Tor de Que·
rol té dues etapes molt diferenciades, amb l’estació de 
Ripoll com a nexe d’unió. La primera es remunta a 
mitjans ja del segle XIX, quan la necessitat de connec·
tar els jaciments carbonífers d’Ogassa amb les noves 
indústries de Barcelona va determinar la construcció 
de la línia ferroviària de Barcelona a Ripoll i Sant Jo·
an de les Abadesses, que disposaria d’un ramal fins a 
les instal·lacions mineres. El nou ferrocarril entrà en 
servei en successives etapes: de Granollers a Vic, el 
1875; de Vic a Torelló i de Torelló a Sant Quirze de 
Besora, el 1879; de Sant Quirze de Besora a Ripoll i 
de Ripoll a Sant Joan de les Abadesses, el 1880. Per la 
seva part també la línia de Ripoll a Puigcerdà, l’ano·
menat «ferrocarril transpirinenc», va néixer amb la 
idea de comunicar amb la xarxa francesa, però la difi·
cultat de les seves obres en va endarrerir la posada en 
servei. El primer tram de Ripoll a Ribes de Freser es 
va inaugurar el 1919, però el tram més complex entre 
Ribes de Freser i la Molina no entraria en servei fins 
al 1922.

Li faig aquesta prèvia –extensa, potser– per dos mo·
tius: el primer, per deixar constància que aquesta és 
una línia ferroviària centenària, i el segon, perquè des 
d’aleshores la línia R3 ha patit una inversió absolu·
tament ridícula per part de l’Estat espanyol. Aquesta 
manca d’inversió provoca retards constants, avaries, 
talls de circulació i un llarg etcètera de despropòsits, i, 
ho reitero, a causa de la manca d’inversió estatal.

Puc resumir·li·ho d’una forma molt gràfica. Un usuari 
de la línia deia ja fa uns anys: «En la línia ferroviària 
Barcelona·Puigcerdà, menys que ens hagin atacat els 
indis del Far West americà, ho hem vist tot.» L’Estat 
espanyol va decidir fa temps que la xarxa de rodalies 
catalana –i la línia R3 n’és un cas clar– no havia de 
disposar de la inversió mínima per al seu correcte fun·
cionament, mentre malgasta els diners en línies d’alta 
velocitat no rendibles a la resta de l’Estat.

Aquest exemple, representatiu i reivindicatiu alho·
ra, serveix per il·lustrar que som plenament consci·
ents que hi ha mancances en el servei que són a causa 

d’aquesta falta d’inversió estatal i que, tot i que cor·
respon a la Generalitat de Catalunya la mateixa gestió 
del servei, sense inversió estatal en la infraestructura 
ferroviària és molt difícil millorar·lo. I la seva tasca, i 
la del seu departament, és realment complicada. Vostè 
ha d’intentar arribar allà on no arriba l’Estat espanyol 
o, millor dit, vostè ha d’intentar arribar a tot arreu, 
perquè l’Estat espanyol no arriba enlloc.

I aquesta ampliació del sistema tarifari, en el nostre 
cas, és una millora necessària que ajuda a fer d’aquest 
transport públic una eina més propera i més eficient, 
més moderna i més lògica, més intel·ligent. Creiem 
fermament que aquest sistema fa el transport públic 
més modern, més còmode i més atractiu per al ciuta·
dà. Converteix l’usuari del transport públic en client 
de la mobilitat. I augmentarà –n’estem convençuts– la 
utilització del sistema de transport públic guanyant 
quota de mercat dels desplaçaments. I ho farà perquè 
la integració tarifària és una eina clau per aconseguir 
que el viatger tingui la percepció d’una xarxa de trans·
port públic unitària, que és capaç de donar resposta 
eficient a les seves necessitats de mobilitat.

Conseller, com es portarà a terme aquesta ampliació 
del sistema tarifari a les tres comarques, què succeirà, 
quins seran els seus operadors, com funcionarà, quin 
estalvi suposarà als seus usuaris, quant costarà i com 
es finançarà?

Ja per acabar, dir·li que volem anar cap a un territo·
ri intel·ligent, pensat perquè les persones puguin acce·
dir de manera còmoda i ràpida als serveis de mobi·
litat que aquest ofereix. Treballem per una mobilitat 
innovadora. Treballem en una mobilitat a mida, in·
corporant mecanismes que milloren la capacitat de 
conèixer el que està passant al moment i comprendre 
les situacions que afecten la mobilitat dels ciutadans. 
Treballem per una mobilitat informada, millorant el 
subministrament d’informació als ciutadans sobre 
l’estat dels diferents serveis. Treballem per una mobi·
litat eficient, mitjançant una planificació i gestió del 
transport. Mobilitat més sostenible al servei de ciuta·
dans, ciutats i territoris poc congestionats i saludables, 
segurs i nets. Perquè un sistema de transport públic 
sostenible i eficient és una garantia de millora de com·
petitivitat d’un país, i, tornant a l’inici de la meva in·
tervenció, una ciutat o un país competitiu econòmica·
ment és garantia d’un estat del benestar pensat per a 
tothom i que arriba a tothom.

Moltes gràcies, president, conseller, senyores i senyors 
diputats.

El vicepresident segon

Gràcies, diputat. En nom del Govern té ara la paraula 
l’honorable conseller senyor Santi Vila.

El conseller de Territori i Sostenibilitat 

Moltes gràcies, senyor president. Senyores i senyors 
diputats, il·lustre diputat Xavier Cima, en primer lloc, 
felicitar·lo per la intervenció; sense cap mena de dub·
te, crec que emmarca perfectament els problemes que 
estem gestionant en aquesta legislatura i també apunta 
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les línies de treball que es tradueixen en solucions que 
afecten el conjunt del país i que, en especial, per la 
seva interpel·lació, doncs, avui ens hem de centrar en 
Osona, Berguedà i el Ripollès.

Aquestes tres comarques patien una injustícia com, de 
fet, pateixen algunes de les comarques encara avui a 
Catalunya fins que aconseguim completar tota la mo·
dernització d’un model d’integració tarifària que per·
meti, com vostè ha anunciat molt bé, no només la in·
tegració tarifària, sinó també que ni un sol ciutadà se 
senti discriminat en funció del lloc on viu, per raons 
de geografia o per raons de tenir accés o no a algun 
tipus d’estímul fiscal en forma de bonificació que ara, 
doncs, està resolt d’una forma finalment injusta, per·
què, com és sabut, en funció de la zona on vius tens 
accés a un tipus de tarifació o a un altre.

Jo els voldria fer notar que en aquesta legislatura les 
prioritats del Govern s’han centrat sobretot, precisa·
ment, a garantir el dret social a l’habitatge i en una 
mobilitat sostenible amb un transport públic competi·
tiu. El punt de partida ha estat aquest: una revisió, una 
reorientació de les prioritats del Govern que, sobretot, 
s’han traduït en el fet que als nostres pressupostos ens 
concentrem en mobilitat sostenible, transport públic, i 
a garantir el dret social a l’habitatge.

El context ha estat realment hostil fins, de fet, aquest 
darrer any i mig, on, d’entrada, com a conseqüència 
de l’evolució de l’economia, la demanda ha deixat 
d’enfonsar·se i des del segon semestre del 2013 tenim 
un mínim increment de la demanda, que torna a re·
muntar l’evolució econòmica dels nostres pressupos·
tos del sistema de transport públic, un creixement que 
enguany, el 2014, superarà poc més del punt i mig, 
percentualment, però que situa de nou una xifra im·
portant del nombre de viatgers per sobre dels 840 mi·
lions a l’any. Això, en definitiva, ens torna a situar en 
xifres del context prerecessió i torna a animar la dis·
ponibilitat pressupostària per sostenir el que sense cap 
mena de dubte és un dels millors sistemes de transport 
públic d’Europa. I aquesta és la segona afirmació que 
els volia fer; no sempre ens hi referim: hi ha pocs sis·
temes metropolitans que en aquests moments garan·
teixin servei a més de 5.700.000 ciutadans. Després 
de la integració d’Osona, del Berguedà i del Ripollès, 
més de 5.700.000 ciutadans gaudeixen ja d’una inte·
gració tarifària i també d’uns compartits estímuls per 
a la utilització del transport públic.

Però no només això: un sistema que s’ha estès en el 
territori, que s’ha estès en la població i que, a més a 
més, és dels més econòmics del conjunt d’Europa. El 
títol de la T·10, per exemple, és un títol que hem fet es·
tudiar en el context de les vuit grans, més importants 
metròpolis d’Europa i estem en condicions d’afirmar 
que és el més barat d’Europa. És a dir, el bitllet sim·
ple que es deriva de la utilització d’una T·10 és el més 
barat del conjunt d’Europa, molt més barat que ciutats 
metropolitanes del nostre entorn que precisament són 
conegudes pel seu compromís social amb les políti·
ques del transport públic. Per tant, quan des de l’àmbit 
de responsabilitat que sigui es parla dels preus, de les 
tarifes del transport públic, no s’hauria d’oblidar mai 
que tenim, en termes fins i tot relatius, descomptat el 

contrast del cost de la vida, un sistema de transport 
públic que en l’accés, per exemple, al títol senzill a tra·
vés de la T·10, és el més barat del conjunt d’Europa. 
Aquesta és una informació important, perquè tendim 
a menystenir·la i a vegades fem debats, doncs, o dis·
cussions només apriorístiques o teòriques que no ens 
resisteixen el contrast de la realitat.

Permeti’m que utilitzi el segon tram de la interven·
ció per donar compte del que estem fent, eh?, perquè 
si el que hem fet fins ara, sense cap mena de dubte, 
té a veure amb la reorientació de prioritats, també, 
doncs, amb començar a aprofitar aquesta recupera·
ció de la demanda, amb garantir una cartera i una 
oferta de serveis realment importants des del punt 
de vista del transport públic, amb harmonitzar tots 
els nostres descomptes, amb harmonit zar tant com 
podem i estendre el sistema de tarifació i d’accés 
al transport públic, jo crec que en el segon bienni 
d’aquesta legislatura serà molt important, d’entrada, 
rematar el principal projecte de modernització que 
estem duent a terme: la T·Mobilitat. 

M’ho comentaven alguns alcaldes, per exemple, de la 
Garrotxa: «Home! Com pot ser que hàgiu resolt la si·
tuació del Ripollès i ara quedem a mig fer a la Garrot·
xa?» Tenen part de raó, és veritat: com pot ser, en defi·
nitiva, que no estenguem al conjunt del país un sistema 
que, fins i tot ideològicament, té a veure amb el projec·
te de Catalunya ciutat que van somiar els noucentistes. 
Hem d’arribar al 2016 tenint una perfecta i integral in·
tegració tarifària al conjunt de Catalunya. Per tant, ha 
de ser absolutament irrellevant que accedim al sistema 
des d’Amposta o des de Portbou. I això és el que acon·
seguirem en el marc de la T·Mobilitat, que, a primers 
de 2017, ha d’estar perfectament integrat.

Com ha estat una consecució absolutament transcen·
dent el pacte per al finançament del transport públic. 
Aquest pacte, subscrit entre les autoritats metropolita·
nes de Barcelona, la ciutat de Barcelona i el Govern de 
Catalunya, ha estat absolutament decisiu per garantir 
la sostenibilitat econòmica del model, un model que, 
efectivament, com vostè ha insinuat, havia estat molt 
expansiu en l’oferta de serveis i en canvi no havia estat 
prou valent a l’hora de garantir la dotació pressupos·
tària suficient més enllà del que aportava la utilització 
per part dels ciutadans. Quan la demanda va caure, el 
sistema es va col·lapsar. Aquesta era la realitat amb la 
qual vam estrenar aquesta legislatura, i ho hem de dir 
sense acritud, però objectivament: el sistema, just per 
Nadal de l’any passat, estava en risc de fallida, en risc 
de col·lapse i, en aquest sentit, el pacte per al finança·
ment del transport públic ens ha donat estabilitat, ha 
evitat el col·lapse, ha refinançat el deute –més de 546 
milions, vostè s’hi ha referit, de dèficit acumulat–; la 
subscripció d’un préstec amb l’horitzó del 2031 per fer 
i engolir 472 milions de deute.

Això és una realitat objectiva, signada, subscrita amb di·
verses entitats financeres, però no és segurament el més 
important, que ho és molt: tant o més important que 
aquesta decisió és haver establert els mecanismes per es·
tablir tarifes. Fixin·se vostès que, després que el Govern 
de Catalunya poséssim sobre la taula la necessitat de, 
com a mínim per a l’exercici del 2015, congelar tarifes 
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en el sistema, com a conseqüència de la discussió i del 
debat polític legítim de priorització en els pressupostos 
de la ciutat de Barcelona s’ha fet un pas anant una mica 
més enllà, i no només s’ha assumit la congelació tarifà·
ria, aprovada per metropolitans, per la ciutat de Barcelo·
na i pel Govern, sinó que també a la ciutat de Barce lona 
el seu plenari va aprovar destinar majors recursos per 
poder rebaixar mínimament, encara més, la T·10, una 
rebaixa del 3,4 per cent.

En el pacte per al finançament del transport públic, a 
més a més de refinançar el deute vam garantir els me·
canismes en aquestes preses de decisions. I les auto·
ritats locals de la ciutat de Barcelona i les autoritats 
metropolitanes sabien que si acordaven això ho havien 
de finançar. I aquesta és la novetat del sistema: és ben 
legítim que la ciutat de Barcelona decideixi que vol 
anar més enllà del que li ha proposat el mateix Govern 
de Catalunya. «Volem anar més enllà –pel context, per 
les circumstàncies, per generar majors estímuls en els 
nostres conciutadans.» Correcte. Doncs, el mecanis·
me fixa la manera de finançar·ho.

Aquesta és la novetat. Una novetat realment trans·
cendent; la seva inexistència va portar el model al 
col·lapse, perquè la política..., fixin·se que en el debat 
de tarifes de transport públic s’acostumava a basar en 
qui ofereix més, perquè tenia un cost zero per als res·
pectius pressupostos. I els debats polítics es basaven 
només: «Si jo governés, oferiria més.» Ben pobre. 
Ara no; ara, quan l’autoritat municipal de Barcelona 
pren una decisió, sap quin impacte té, com el Govern 
de Catalunya sabem l’impacte que suposa haver es·
tablert i haver estès la integració tarifària a Osona, 
al Berguedà i al Ripollès. Vostè m’ho ha demanat? 
Jo li contesto amb tota transparència: aquesta decisió 
costa al Govern de Catalunya, costa a l’Autoritat del 
Transport Metropolità, 2 milions d’euros. I els assu·
mirem amb molt de gust per una qüestió de progres·
siva integració i, en definitiva, de progressiva harmo·
nització. 

Els avantatges –veig que se m’acaba el temps– de la 
decisió vostè els ha descrit molt bé; jo no hi vull re·
dundar: és evident que no només integrem; també har·
monitzem tarifes i, sobretot, entrem en la dinàmica de 
la intermodalitat. Quedarà absolutament desfasat exi·
gir més trens en aquella ciutat o en aquella altra; el 
que haurem d’exigir és més serveis, millors serveis, 
perquè, en la fidelització dels ciutadans a l’entorn del 
transport públic, la velocitat comercial n’és un, la dis·
ponibilitat d’unes bones freqüències n’és l’altre; sense 
cap mena de dubte, el confort i els preus competitius 
són els altres dos factors.

Si aconseguim bones velocitats comercials; si acon·
seguim freqüències i fiabilitat, que sigui fiable l’ofer·
ta que presentem; si assegurem confort, que quan 
utilitzen el transport públic realment, doncs, sigui 
agradable, confortable d’utilitzar·lo, i si tenim preus 
competitius, segur que la utilització del transport pú·
blic es recuperarà i es consolidarà com la millor ma·
nera de desplaçar·se a Catalunya i en qualsevol país 
avançat.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.

El vicepresident segon

Gràcies, honorable conseller. Passem al vuitè punt de 
l’ordre del dia, que és la interpel·lació al Govern sobre 
transparència i contractació en el sistema sanitari.

Interpel·lació
al Govern sobre transparència i contractació 
en el sistema sanitari (tram. 300-00249/10)

Ha estat presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya; en el seu nom, té ara la pa·
raula la diputada senyora Alba Vergés.

Alba Vergés i Bosch

Gràcies, president. Bona tarda, conseller, i bona tarda 
a tothom. Bé, doncs, tornem a portar al Parlament de 
Catalunya dos temes que nosaltres trobem importants 
i cabdals, com són el tema de la contractació en el sec·
tor sanitari i, evidentment, la transparència; transpa·
rència, també, en aquesta contractació, transparència 
en la descripció de funcions dels càrrecs, en els orga·
nigrames de les institucions sanitàries, en els sous i les 
dietes dels directius del sector salut –directius i més 
enllà, si vostès volen– i en la governança del sistema 
en general.

I m’agradaria començar, pel que fa a contractació, per 
contextualitzar on ens trobem i en quina situació està 
el país a hores d’ara i per què nosaltres demanem amb 
tanta insistència que es vagi cap a un determinat ca·
mí de transparència, de retiment de comptes, d’avalu·
ació, etcètera. I és que ens trobem amb un pressupost, 
i demà començarem a debatre el pressupost que aquí 
va portar el Govern de la Generalitat, i el debatrem 
aquí al Parlament, un pressupost que ens fa una foto·
grafia del país que, en paraules del meu company, el 
Pere Aragonès, ens mostra que continuem en una au·
tonomia en agonia, que el pressupost ens mostra quin 
és l’ofec de l’Estat espanyol, la injustícia i la incapa·
citat que tenim des del Parlament i des del Govern de 
la Generalitat de poder fer front als reptes de present i 
futur, que són els reptes dels nostres conciutadans. Per 
tant, necessitem urgentment aquest pas polític enda·
vant per deixar de fer aquest pressupost d’autonomia 
en agonia i passar a fer un pressupost d’estat en cons·
trucció per arribar a tenir pressupost de república ca·
talana, on sí, des d’aquest Parlament, puguem decidir 
absolutament tot el que fa referència als nostres ciuta·
dans, cosa que ara no és possible.

I centrant·nos en aquesta situació del país, i per això 
diem «en aquesta angoixa constant» i «en aquest pati·
ment dels nostres ciutadans», veiem que en la part de 
salut tenim 8.300 milions d’euros que gestiona Salut, 
dels quals el CatSalut en gestiona uns 8.000 milions; en 
aquests hi ha des de l’ICS, que té 2.500 milions d’eu·
ros i el qual..., en el pressupost també veiem el pressu·
post detallat de l’ICS, com veiem el del transport sani·
tari, emergències mèdiques –al voltant de 300 milions 
d’euros–, un pressupost de farmàcia de gairebé 1.000 
milions d’euros, i després tenim també tota una xifra 
que gestiona el CatSalut via concerts, via contractes, 
via convenis, que és al voltant de 3.800 milions d’eu·
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ros, que, en aquest pressupost, aquesta eina pressupos·
tària no ens serveix per veure com assignem aquests 
recursos.

Per tant, necessitem una altra eina transparent, més 
enllà d’aquest pressupost, que ens pugui dir com as·
signem aquests recursos, de quina forma, si ho fem 
via concert, via conveni, via càrrec de gestió, via 
contracte perquè ha sortit a concurs públic, de quina 
forma ho fem, per què en unes institucions és d’una 
manera i no d’una altra, amb quins criteris, quines ta·
rifes apliquem, quin és el càlcul d’activitat i en què 
ens basem –ens basem en els últims anys, ens basem 
en unes projeccions de futur–, amb quina base, és a 
dir, quin càlcul de costos, de procediments, d’estruc·
tures tenim, una mica per explicar als ciutadans, amb 
transparència, com gestionem aquesta partida, que és 
important, del pressupost de la Generalitat de Cata·
lunya. No ens podem permetre tenir al diari cada dos 
per tres notícies que diuen que si el Departament de 
Salut afavoreix unes empreses més que unes altres, 
que si filtra contractes, que si assigna recursos a dit, 
etcètera.

En aquests moments és una temeritat no voler abor·
dar el tema de la contractació d’aquesta assignació de 
recursos públics, que són públics i vénen dels nostres 
ciutadans, que no ens els posen directament a la nos·
tra butxaca, sinó que van a la butxaca de l’Estat espa·
nyol, i és l’Estat espanyol, el Govern espanyol el que 
decideix quant ens donarà a nosaltres per tornar·ho 
en serveis públics als nostres ciutadans. I això és una 
prio ritat, i ha de ser una prioritat del Govern i del de·
partament, i això és el que hem reclamat diverses ve·
gades aquí i que avui hi tornem.

Ja sabem, conseller, que tot el que es qüestiona ara no 
és responsabilitat exclusiva de la conselleria actual, 
sinó que s’estan qüestionant coses que o bé han estat 
sempre així o fa molts anys que es fan de la matei·
xa manera i que abans que arribés vostè, evidentment, 
també eren així. Però això ens és igual, en aquests 
moments. Tenim la situació del país tal com la tenim, 
i això ens és igual: no és i no ha de ser cap excusa dir 
un «sempre s’ha fet així» o bé «com a mínim, abans 
que nosaltres es feia així».

Per tant, nosaltres ens ho volem qüestionar. Si està 
qüestionat en debat públic, també ens ho volem qües·
tionar, perquè qüestionar·se, si m’ho permet, és molt 
nostre perquè és molt d’esquerres, perquè permet 
progressar. I des d’Esquerra Republicana de Catalu·
nya tenim aquest convenciment que necessitem pro·
gressar i que necessitem un camí, un camí de con·
sens per fer progressar el sector salut, que és un pilar 
de benestar fonamental per al nostre país i important 
també per a l’activitat econòmica i l’activitat de gene·
ració de llocs de treball que comporta. I a aquest con·
sens que nosaltres reclamem només –només, només– 
hi arribarem si tots tenim la mateixa informació; per 
tant, només amb la transparència.

Què passa amb subcontractacions? Jo he vist contrac·
tes, i en aquest cas un que sortia a la premsa. Estan ex·
pressament prohibides les subcontractacions si no és 
que l’òrgan que contracta hi dóna permís; en aquest 

cas, era el CatSalut. Per tant, aquí hi ha una notícia, 
s’ha de portar a investigar. Vosaltres hi teniu la ins·
pecció, nosaltres n’hem fet la pregunta corresponent, i 
esperarem el resultat d’aquesta inspecció per part del 
Departament de Salut, perquè no ens podem permetre 
aquestes notícies.

Què està passant amb les aliances estratègiques? 
Doncs, ens trobem que molta gent sí que n’entén el 
què, i el perquè es volen fer aquestes aliances estratè·
giques i posar d’acord diferents institucions d’un ma·
teix territori, però se n’està discutint moltíssim el com 
–se n’està discutint moltíssim el com. I si el problema 
no és el què, alguna cosa estem fent malament, perquè 
no hi ha aquest consens, no hi ha la participació neces·
sària perquè aquest com, perquè la manera amb què es 
fan aquestes aliances estratègiques sigui absolutament 
qüestionada no només per comitès d’empresa, no no·
més per sindicats, sinó per tot el ventall de professio·
nals i també de ciutadans. Per tant, hem de fer que tota 
la informació arribi absolutament a tothom.

Vostè es queixava abans de manipulació i que la gent 
de baix, en deia vostè, de base, els treballadors de ba·
se, doncs, reben unes informacions, doncs, que no són 
certes. I sembla que en doni la culpa als altres, i pro·
bablement no és culpa dels altres: és problema nostre, 
si no hem fet arribar bé aquesta informació també a 
baix.

I el convenciment que tenim nosaltres és que només 
es podrà fer arribar aquesta informació si tota la se·
va acció de govern..., i no només del seu departament, 
perquè aquesta interpel·lació la podria fer al director 
del Servei Català de la Salut, al conseller d’Economia, 
Mas·Colell, o al Govern en general: en tota la seva ac·
ció de govern han de ser vostès absolutament trans·
parents. De fet, ho tenen escrit, eh? Un dels seus ob·
jectius diu que serà «avançar cap a un nou model de 
compromís professional i ciutadà basat en la transpa·
rència de resultats, el retiment de comptes i l’ètica de 
l’ús responsable dels recursos». Doncs, ara toca apli·
car això –aplicar això–, conseller, que vostès tenen es·
crit com a objectiu.

Hi ha acords –hi ha acords– del Grup Parlamenta·
ri d’Esquerra Republicana, resolucions aprovades en 
aquest Parlament a proposta d’Esquerra Republicana 
de Catalunya referides a la transparència, coses que he 
pogut portar jo mateixa aquí al Parlament, però que 
també han portat altres companys meus, perquè..., 
transparència en contractació, transparència en tots 
els contractes, convenis, etcètera, però també en la po·
lítica retributiva del Govern. I aquests acords, conse·
ller, no s’han complert, i no dic que sigui exclusiva·
ment de la seva conselleria, ho repeteixo.

En els sous dels directius vam quedar i es va consen·
suar, i així està aprovat en aquest Parlament, que es 
faria una escala en funció del pressupost i del nombre 
de treballadors dels ens, de les entitats. Doncs, això 
s’ha vist que no és així, però s’ha vist en el mateix 
Portal de la transparència, i està bé, és públic i aquí 
ho podem debatre, com ha dit vostè abans, però està 
clar que no és així. No és normal o no hauria de ser 
normal que el gerent de l’ICS cobri menys, quan és la 
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institució sanitària més gran que tenim al nostre país, 
que el gerent d’un altre consorci, i pràcticament igual 
que algun consorci que té un hospital comarcal i pro·
bablement una primària i poca cosa més. Per tant, està 
clar que aquest exercici de fer·ho en funció del pres·
supost que es gestiona i del nombre de treballadors no 
s’està fent.

Intervindré més i aprofundiré més en aquest aspecte, 
en tot el que fa referència a dietes. A l’octubre del 2013 
es va aprovar revisar, regular i eliminar progressiva·
ment les dietes que es cobren. En vam haver d’aprovar, 
al juny del 2014, l’eliminació efectiva, perquè és que 
fins aleshores no s’havia fet res. I hem trobat al Portal 
de la transparència, en el sector salut, 88.000 euros de 
dietes que cobren alts càrrecs de salut per anar a òr·
gans de govern de diferents entitats sanitàries; algu·
nes, no totes.

Llavors, nosaltres volem preguntar: per què algunes sí 
i altres no? En algunes s’hi va però no s’hi cobra, o 
és que no es fan o què passa? Tot això ho volem pre·
guntar. No pot ser que estiguin publicades algunes co·
ses a mitges, nosaltres entenem que a mitges, o és que 
no en donen la informació i no els la reclamem? Per 
tant, aprofundiré més en aquest tema a la segona inter·
venció.

Gràcies.

El vicepresident segon

Gràcies, diputada. Per respondre a aquesta interpel·
lació, en nom del Govern, té ara la paraula l’honorable 
conseller senyor Boi Ruiz.

El conseller de Salut

Gràcies, president. Diputada Vergés, crec que no se’ns 
pot dir que des del punt de vista de la transparència 
el nostre sistema sanitari deixa una mica que desit·
jar i que, doncs, mira, s’està fent pràcticament el que 
es feia abans. Jo crec que seria just reconèixer que el 
Govern i les iniciatives parlamentàries han fet avan·
çar notablement la transparència en el nostre sistema 
sanitari.

Central de resultats: de tot –de tot, eh? Sabem quant 
perd cada hospital per cada UME que factura –de tot. 
Hospitals, atenció primària, sociosanitari, salut men·
tal, centres de recerca –de tot–: tot és aquí. Poques 
preguntes tenim sobre la central de resultats, curiosa·
ment –poques. Ens haurien d’importar molt més els 
resultats que no els procediments, però poques en te·
nim, sobre els resultats. I al final, les polítiques són 
els resultats, no els procediments, això és l’Adminis·
tració. I la política haurien de ser els resultats, no els 
procediments.

Per altra banda, crec que el procediment d’elaborar la 
distribució dels recursos és un procediment que es fa 
de baix a dalt, que està emmarcat per unes normes ad·
ministratives: s’aproven els pressupostos i l’assignació 
de recursos, per tant, a cada territori, la suma de cada 
territori fa que s’aprovi en el Consell de Direcció del 
Servei Català de la Salut, on, hi insisteixo, són tots els 

actors: sindicats, patronals, professionals, usuaris, món 
local, tant la Federació de Municipis com l’associació 
de municipis; hi és tothom. I tothom sap perfectament 
amb quins criteris es distribueixen els pressupostos.

Si vostè mira el que es va tractar en el consell de di·
recció del passat mes de gener de 2014, es va debatre 
i es va aprovar una cosa tan senzilla com la política 
de contractació de serveis sanitaris 2014, que eren tots 
i cada un dels criteris que utilitzaríem per contractar 
els serveis –criteris absolutament sanitaris, no criteris 
econòmics.

I a més a més, un cop s’aproven els criteris i les políti·
ques de contractació –és a dir, allò que vostè planteja·
va: a què donem prioritat, freqüències, el perquè una 
activitat en un lloc i no en un altre; això són les po·
lítiques–, després d’aquestes polítiques, s’aproven les 
tarifes que regeixen totes i cada una de les contractaci·
ons. Això és un procés transparent, està absolutament 
penjat al web del CatSalut. Per tant, sabem com s’as·
signa tot això. Per tant, podem discrepar de l’assigna·
ció, que és diferent, però una cosa és discrepar de les 
coses i una altra cosa és dir que aquestes coses no es 
coneixen.

Per tant, tot això porta a determinats plantejaments 
que vostè feia, que crec que són..., que els hem de re·
soldre, i que jo hi estic d’acord. No és just que el ge·
rent de l’ICS cobri el sou que cobra, però no és que els 
altres hagin de cobrar el sou del gerent de l’ICS, segu·
rament el gerent de l’ICS hauria de cobrar el que co·
bren els altres. I això no podem fer·ho, no perquè no 
hi hagi voluntat política d’equilibrament, sinó perquè 
el mecanisme i el sistema d’assignar les retribucions a 
l’Institut Català de la Salut contempla l’Institut Català 
de la Salut com una dependència de l’Administració 
qualsevol, no com una gran organització prestadora 
de serveis, la més important del país. I, això, tots els 
cops que s’ha intentat endreçar això ha estat impos·
sible, per aquest Govern i pels governs que ens han 
precedit; per tant, això ho haurem de resoldre algun 
dia. I això és la diferència que hi ha entre gestionar 
sota el dret administratiu o gestionar sobre el dret i la 
comptabilitat general. Per tant, la solució aquí és fà·
cil, eh?: que ens posem d’acord a considerar de veritat 
l’Institut Català de la Salut una empresa pública i no 
una instància més de l’Administració –a aquests efec·
tes, parlo.

Per tant, crec que des del punt de vista de la política 
retributiva dels directius, escolti’m, podem discutir·ho 
a bastament, i jo crec que hi ha hagut prou transparèn·
cia perquè s’anunciïn coses que segurament hauríem 
de discutir i endreçar.

Però, miri, això, que són 328 pàgines, és el registre 
de contractes: tota persona que formi part del Con·
sell de Direcció del Servei Català de la Salut, del 
Consell de la Salut, qualsevol diputat i qualsevol ciu·
tadà pot demanar el contracte detallat del que hi ha 
aquí. I això és una norma que es va aprovar en els 
governs anteriors, no la va aprovar aquest Govern, 
que és el registre de contractacions. Però, a més a 
més, estan penjats detalladament tots els convenis 
del Servei Català de la Salut –tots–, i ara se n’es·
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tan penjant els contractes –hi hem tingut una aturada 
perquè hi ha una migració informàtica. Tot això és 
absolutament assequible a tothom –a tothom.

Per altra banda, tenim alguns elements de confusió? 
Sí. Aquesta terminologia d’«aliança estratègica» és un 
concepte que utilitzem de manera molt, diria, frívola 
tots plegats, perquè del que estem parlant de veritat és 
d’acords contractuals entre parts. Alguns acords con·
tractuals entre parts són no subcontractar o externa·
litzar, sinó compartir, amb una estructura que a tu et 
manca, el que et manca per poder prestar el servei.

Dit això, s’està obrint l’expedient informatiu correspo·
nent a si és una externalització o no és una externa·
lització el que alguns centres han fet en l’àmbit de la 
rehabilitació. Per tant, en tindrem, òbviament, la reso·
lució pertinent després d’això, i si d’aquest fet, doncs, 
se’n deriven actuacions per part del departament, fa·
rem les actuacions oportunes, com hem fet en altres 
casos.

Per tant, crec que el tema de les aliances estratègiques 
no l’hem de malmetre, no l’hem de considerar una co·
sa fosca, no: és un conveni, totes les aliances estratè·
giques són convenis entre dues institucions públiques. 
Si l’ICS de Girona i l’empresa pública de Girona arri·
ben a una aliança estratègica, signen un conveni entre 
les dues parts, que és el que regeix les relacions entre  
dues entitats de l’Administració pública.

Per tant, això, quan s’arriba i se li explica a la gent 
de baix –i no ho dic pel seu grup– que això emmas·
cara una privatització, i que amb això a partir d’ara 
deixaran de ser estatutaris els que són estatutaris, i 
que això serà, bé, l’apocalipsi, jo crec que es falta 
d’una manera molt objectiva i molt clara a la veritat 
amb coneixement, perquè que es falti a la veritat amb 
desconei xement, doncs, és absolutament acceptable, 
però que es faci amb coneixement crec que és força 
inacceptable.

I, per tant, crec que voler confondre la gent sobre co·
ses que no són no ens ho podem permetre. Això sí 
que no ens ho podem permetre: intentar confondre la 
gent, que està fent un sacrifici importantíssim, amb 
coses que no s’ajusten a la realitat. Això sí que per mi 
és bastant poc acceptable. Sé que és una manera de 
fer política, segurament, però els que fan aquest tipus 
de política no fan honor moltes vegades a les idees 
que presumptament defensen i que molts s’han deixat 
la pell per defensar·les.

Per tant, dit això, jo estic disposat, com sap molt bé, a 
tots els exercicis de transparència. Segurament he de 
posar un cert ordre a informar que hi ha accés a les 
coses, d’acord, però que hi ha molt més accés a les co·
ses del que ens sembla és així.

Que els processos d’elaboració dels pressupostos tant 
al territori com a nivell del Servei Català de la Salut 
són absolutament participats? Ho són, perquè els òr·
gans de composició dels consells d’administració de 
les regions sanitàries són tots òrgans de participació. 
I moltes vegades es comporten molts no tant com a 
defensors de l’interès general dels mateixos serveis, si·
nó de l’interès que representen, però aquesta és una 

realitat amb què hem de conviure, i aquest és el model 
de participació. 

Quan parlem de la distribució dels recursos de l’assig·
nació pressupostària de l’Institut Català de la Salut, hi 
ha un consell d’administració, per cert, amplíssim, on 
hi és tothom, en el Consell d’Administració de l’ICS 
–tothom. Jo crec que no hi falta ningú; algun extra·
terrestre, però li asseguro que en el Consell d’Admi·
nistració de l’ICS hi és tothom: tots els representants 
de les administracions, els representants de tots els ac·
tors, sindicats, tothom, professionals... Per tant, jo crec 
que hauríem d’estar bastant orgullosos del nivell de 
transparència i d’accessibilitat a la informació que el 
nostre sistema té. 

Tot és millorable –tot és millorable–, però per si una 
cosa és bona o dolenta comparem·la amb les del cos·
tat. Comparem si aquesta transparència que tenim aquí 
hi és, a d’altres comunitats autònomes, per cert, go·
vernades per l’esquerra, eh? Plantegem·nos si aquest 
és un tema d’esquerres o de dretes, o és un tema d’èti·
ca. Jo crec que no és un tema polític, és un tema ideo·
lògic, és un tema ètic. I jo, com que considero que és 
un tema ètic, he estat disposat sempre a ensenyar tot el 
que calgui ensenyar, debatre·ho, discutir si el resultat 
és dolent. Però, hi insisteixo, debatem tot el que cal·
gui també sobre els resultats, no parlem solament de 
procediments. Per tant, crec que..., això és francament 
millorable? No ho sé, però, hi insisteixo, comparem·ho 
amb l’entorn. Comparem·ho amb els països europeus, 
comparem·ho amb altres comunitats autònomes, com·
parem·ho amb l’Estat. Quin és el nivell de transpa·
rència de l’Estat en les polítiques farmacèutiques, per 
exemple? Quin és? No ho sabem, eh?

Per tant, jo crec que hem de fer un plantejament molt 
d’orgull del que tenim, i de voluntat de millora per·
manent, i d’anar més enllà encara. Però no hem d’anar 
més enllà encara tirant pedres contra el que tenim, 
hem d’anar més enllà encara orgullosos del que te·
nim.

El vicepresident segon

Gràcies, conseller. Per al torn de rèplica, torna a tenir 
la paraula la diputada Alba Vergés. 

Alba Vergés i Bosch

Gràcies, president. Conseller, sap que jo i aquest grup 
parlamentari no volem tirar pedres al sector, ni tan 
sols volem desprestigiar la feina dels directius de la 
sanitat. Però hem començat la intervenció posant en 
situació com està el país, i que en aquesta situació nos·
altres el que diem és: potser sí que el gerent de l’ICS 
ha de continuar cobrant el que cobra, i potser són els 
gerents d’alguns consorcis que haurien de fer un es·
forç absolutament extra, perquè l’estan fent molts tre·
balladors i treballadores del nostre país, no només del 
sector sanitari, però sobretot del sector sanitari també.

I estava escrit també en algun acord que havíem d’es·
tablir criteris d’avaluació dels directius, i han de ser 
públics. I els resultats d’aquestes avaluacions també 
han de ser públiques i s’havien de publicar al portal de 
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la transparència. Jo potser no els he trobat, però no ho 
he vist. Això es va aprovar a l’octubre del 2013.

Ara tenim totes aquestes notícies relacionades amb els 
sous dels directius de Salut, que no ens agraden gens, 
evidentment. No ens agrada estar parlant d’això en 
aquests moments aquí, però ho fem, i ho fem per res·
ponsabilitat, i ho fem també per aclarir. I hem parlat 
amb tothom que s’ha volgut explicar. I certament hi ha 
casos –i ho ha dit la diputada anteriorment– que són 
justificats pel tema de la paga extra, que aquest any 
s’ha comptat la previsió i no s’ha retallat. Però també 
hi han altres casos en què l’any passat sí que es va co·
brar la paga extra perquè tenen autonomia de gestió. 
Per tant, tornem a tenir una disparitat i una injustícia 
depenent de si hi ha més autonomia de gestió o no, hi 
ha possibilitat de recuperar la paga extra o no, i ai·
xò ho veurem ara en aquests pressupostos també. És 
a dir, es retorna la paga extra de l’ICS i està escrit als 
pressupostos; als concertats se’ls va abaixar la tarifa 
un 4,6 per cent a raó que a l’ICS s’havia abaixat la 
paga extra a tot el personal. Què passarà amb aques·
tes tarifes? Tot això ho hem d’aclarir, perquè és que 
tornem una altra vegada a les injustícies de si tu ets 
d’un centre estàs tractat d’una manera, si ets d’un al·
tre centre estàs tractat d’una altra, i no per mèrits o 
per capacitats, sinó perquè pertanys a una institució 
o a una altra. Per tant, això ho hem d’aclarir. I a més 
a més d’aquestes notícies, les pagues extres no s’ex·
pliquen amb variacions del 19,3 per cent. I nosaltres 
també hem pogut tenir accés a la nota que diu que són 
uns objectius del 2013 que es van acabar cobrant el 
2014, i no entenem què hi fan aquests objectius, no ho 
entenem. 

I un altre tema és sobre el tema de contractacions. A la 
Central de Resultats –poder també som nosaltres i no 
ho hem vist–, no hi ha res d’avaluació de resultats de 
tota l’activitat de rehabilitació. O com a mínim, nosal·
tres no l’hem vist. Sense crítiques, és a dir, posem·l’hi 
–posem·l’hi– a partir d’ara. Nosaltres no l’hem vist, i, 
per tant, és una cosa que es pot millorar i que hi hem 
de posar. 

Tot el tema d’autonomia de gestió està molt bé, i nos·
altres hi apostem i creiem que les organitzacions s’han 
de poder organitzar, cada territori és diferent, i que, 
per tant, no tot ha de venir manat de Barcelona. Però 
sí que hi ha certes coses que vostès, i vostè al capda·
vant de l’autoritat sanitària al nostre país, hi han de 
poder incidir. I, per tant, ha de poder incidir sobre els 
sous dels responsables de totes les empreses públiques 
i consorcis que tenim al nostre país, i en les injustícies 
d’uns i altres. És que només fa falta veure el volum de 
les institucions per dir: és que no ho entenc, no entenc 
aquestes xifres. Només fa falta mirar el llistat que està 
publicat al portal de transparència. 

A més a més, una altra cosa: on és la responsabilitat 
dels òrgans de govern d’aquestes entitats públiques? 
On és la responsabilitat? Perquè no he vist cap òrgan 
de govern, cap president de cap institució, de cap em·
presa pública ni consorci dels que van sortir a les no·
tícies, que surtin a dir res respecte als gerents que ells 
han designat, perquè són l’òrgan de govern d’aquestes 
institucions. Llavors, tenim un problema amb la go·

vernança de les institucions d’aquest país. Jo crec que 
el president d’un consell d’administració o d’un òrgan 
de govern d’una institució..., quan s’ataca el seu gerent 
i se li diu: «Escolta, t’has apujat el sou», i tu saps, en 
alguns casos, que no és veritat i que hi ha una expli·
cació, ets el primer que hauries de sortir, perquè ets 
el màxim responsable. Llavors, on estem reclamant 
aquesta responsabilitat d’aquests òrgans de govern? És 
que no l’estem reclamant.

I un altre tema: la Llei de mesures. Ens proposen que 
una persona directiva pugui treballar a l’ICS i també a 
alguna altra institució, i que això pugui requerir un 30 
per cent més de sou, o superior, si s’acorda per acord 
de govern. Nosaltres no hi estem d’acord, conseller. 
No hi estem d’acord pel que hem començat en la in·
tervenció: és que el país no pot estar per aquestes co·
ses, quan mentrestant ni tan sols hem tornat la cator·
zena paga. Però ja no és només la catorzena paga, són 
moltíssimes coses, i treballadors que ja no són dins 
del sector perquè no els podem donar feina perquè no 
tenim prou recursos, perquè tenim uns pressupostos 
ofegats per l’Estat espanyol. I, per tant, davant de tot 
aquest context, no podem estar d’acord amb mesures 
d’aquestes, i creiem que el Govern no les hauria d’ha·
ver portat a la Llei de mesures. 

Volem veure una reestructuració efectiva, i per això 
volem fer públics els organigrames de l’ICS, de les 
empreses públiques, dels consorcis, perquè sí que és 
veritat que han canviat els càrrecs i consellers de·
legats, però possiblement han posat altres tipus de 
càrrecs que han de tenir unes funcions clares. És a 
dir, no hem de tenir persones i posar·los un càrrec, 
sinó que hem de tenir funcions i càrrecs, i després 
els omplim amb persones, les més capaces, les més 
competents, per tirar endavant el sector i el país. I és 
això el que hem de fer, i tot això volem que sigui 
més públic, més transparent, no només del departa·
ment...

El vicepresident segon

Senyora diputada...

Alba Vergés i Bosch

...sinó també de totes les empreses públiques i consor·
cis.

Gràcies.

El vicepresident segon

Gràcies. (Alguns aplaudiments.) Per al torn de rèpli·
ca, torna a tenir la paraula el conseller, el senyor Boi 
Ruiz.

El conseller de Salut

Gràcies, president. Miri, diputada, si vostè no està 
d’acord amb el fet que una funció directiva de dos 
llocs la faci una sola persona, amb un cost d’1,25, 
doncs, posarem un cost de 2. No hi ha cap proble·
ma. Per mi no hi ha cap problema. L’únic que pre·
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tenem amb això és precisament que, si és possible 
i és compatible dirigir dues institucions, en posa·
rem una, com estem fent –com estem fent. Ho es·
tem fent a Girona, ho estem fent a Tarragona, ho 
estem fent a Lleida. Podem fer·ho en l’altre sentit, 
però jo crec que, des del punt de vista d’eficiència 
i de raonabilitat, no hi és. Però, escolti, jo amb ai·
xò no faré casus belli. L’única intenció que hi ha 
aquí és aquesta, no és pagar més un directiu, és que 
l’erari públic es gasti el sou en un directiu i no en 
dos, però si això ha de ser l’alternativa, podem fer 
l’alternativa, cap inconvenient.

Per altra banda, els presidents són responsables, evi·
dentment, i jo vaig reunir els presidents de les entitats, 
i els reuneixo, eh? Hi ha un consell formal de presi·
dents d’empreses públiques i consorcis. I ens reunim 
periòdicament, i vam tractar aquest tema; jo vaig de·
manar explicacions, i tots, cada un d’ells, em van do·
nar explicacions a mi. El que també hem de tenir pre·
sent és que les lliures interpretacions que es puguin 
fer per part dels mitjans requereixen una explicació 
d’aquell a qui li toca, que sóc jo, i no hem d’anar tot·
hom donant explicacions, una a una, cada cop que una 
cosa publica un diari, fent la seva lliure interpretació. 
Per tant, es fa una lliure interpretació del que ha sig·
nificat una bestiesa de l’alçada d’un campanar, que és 
filtrar requisits tècnics. Mirin, tots els processos de li·
citació tenen primer unes comissions tècniques prèvi·
es amb tots aquells que s’hi presentaran perquè tot·
hom tingui coneixement del que es posa sobre la taula, 
i a les comissions tècniques sortirà la decisió. Tots. En 
aquest concurs del 2014, en el concurs del 2006, en 
tots els concursos –tots. I tots aquells que..., precisa·
ment per això, per transparència, per evitar que no es 
pensi ningú que s’està fent un concurs amb unes bases 
tècniques només per adjudicar·ho a alguns en concret. 
Tots coneixen perfectament quines són les bases tèc·
niques.

Per tant, home, que d’aquestes reunions, de les quals 
s’aixeca acta i que són públiques, es digui que això és 
filtrar... Home, si filtrem amb actes i aixecant acta de 
les reunions que es fan, escolti’m, doncs, això és inter·
pretació. Jo hi estic disposat i li estic donant l’explica·
ció, però això obliga a tots i cada un dels actors per·
manentment a donar explicacions, i crec que és una 
miqueta exagerat. Jo estic disposat sempre a donar les 
explicacions, però crec que micronitzar totes i cada 
una de les explicacions és donar·li una dimensió –per 
alguns volguda, eh?– de gran soroll i de gran tendèn·
cia a un equivocat populisme algunes vegades.

Per altra banda, jo crec que... Prenc nota que no sola·
ment la rehabilitació en termes de resultats, sinó que 
també altres prestacions com és l’hemodiàlisi, o altres 
prestacions com és l’oxigenoteràpia, tot això també ho 
podem incloure a la Central de Resultats. Cap proble·
ma, la Central de Resultats és un instrument absoluta·
ment obert.

Jo el que sí que demano és que tinguem tots –tots– 
confiança en un sistema de sanitat públic com el que 
tenim. Jo no demano confiança en el conseller, que 
també, però jo demano confiança en el sistema. El sis·
tema per si mateix no és un sistema pervers, no l’ha 

creat aquí ningú per veure com s’enriqueixen uns, com 
uns altres posen mala gaita... Tot això no està creat per 
a això, fa molts anys que això ho tenim en aquest país. 
I jo crec que dóna els resultats adients que tots espe·
rem. I jo hi insisteixo: parlem de resultats, no parlem 
de procediments, perquè llavors farem més política si 
parlem de resultats, com vostè fa, i així li ho he de 
reconèixer, i no parlem tant de procediments, perquè 
aleshores transformarem el Parlament en una instàn·
cia administrativa de presa de decisions o de control 
dels processos administratius.

Moltes gràcies.

El vicepresident segon

Gràcies, honorable conseller. 

Interpel·lació 
al Govern sobre les polítiques  
de salut (tram. 300-00251/10)

El punt novè de l’ordre del dia, el darrer que substan·
ciarem avui, és la interpel·lació al Govern sobre les po·
lítiques de salut. Ha estat presentada pel Partit Popular 
de Catalunya, i en el seu nom la diputada Eva García.

Eva García i Rodríguez

Gràcies, senyor president. Senyor conseller de Salut, il·
lustres diputats i diputades... Espero, senyor conseller, 
que hagi descansat. Com a mínim, aquest ha sigut el 
motiu pel qual ens han dit que havíem de fer aquesta 
alteració de l’ordre del dia. I, per tant, vull aprofitar 
aquestes primeres paraules per manifestar el desacord 
del Grup Parlamentari Popular per tal de fer aquest 
canvi de l’ordre del dia perquè vostè pogués descan·
sar. Segurament tots necessitem descansar, però en tot 
cas, ho torno a repetir, manifestar el nostre desacord, 
i més quan ja l’ordre del dia precisament es fa justa·
ment segons les necessitats del Govern. I, per tant, in·
vertint i canviant el nombre de registre d’algunes de 
les interpel·lacions presentades, s’havien deixat per al 
final les tres interpel·lacions, per tal que vostè les po·
gués fer seguides. I tal ha sigut la nostra sorpresa quan 
han decidit canviar una de les interpel·lacions de sa·
lut per tal que vostè pogués descansar. Com a mínim 
aquest és el motiu, ho torno a repetir, que se’ns ha do·
nat. Per tant, doncs, celebro que hagi descansat, i es·
pero que tingui ara més forces que abans.

Miri, fa pocs dies, senyor conseller, compareixia en 
la Comissió de Salut el president del Consell Assessor 
per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari, 
el senyor Miquel Vilardell, i reconeixia que el senyor 
Artur Mas li ha encarregat un informe per convertir 
la sanitat en estructura d’estat. Segurament –i acabem 
d’escoltar alguna referència, algun comentari d’algun 
grup parlamentari que acaba d’intervenir–, aquests 
combreguen més amb aquestes tesis que li acabo de 
comentar. Però ens agradaria saber, senyor conseller, 
quina opinió té vostè al respecte. No li sembla potser 
una altra barbaritat de l’Artur Mas i del procés? No 
li sembla potser una nova ximpleria del senyor Artur 
Mas i del procés?
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Senyores i senyors diputats, el Govern de Convergèn·
cia i Unió ha fet duríssimes retallades en sanitat, que 
han provocat grans protestes, tant dels professionals 
com dels ciutadans en general. Però això sembla que 
no els ha impedit que en paral·lel vagin treballant per 
convertir aquesta sanitat retallada en una estructura 
d’estat.

Dos comentaris previs, senyor conseller. Primer, curi·
osa estructura d’estat la que s’ha fet famosa per temes 
judicials i per tenir precisament a tota la seva cúpu·
la imputada per la seva mala gestió i per presumptes 
i diferents delictes; o que també s’ha fet famosa per 
la doble vara de mesurar, amb les reduccions salari·
als d’uns i no d’altres –i que més tard m’hi referiré 
també–, o potser, fins i tot, també s’ha fet famosa per 
aquesta bogeria de donar sanitat universal a 1 milió 
de persones a Catalunya sense plantejar·se si tenim els 
recursos suficients per fer·ho.

El segon comentari. Com s’atreveixen, senyor conse·
ller, a demanar que se’ls reconegui com a estructura 
d’estat, quan no són capaços ni de pagar les farmàci·
es ni de cobrir tampoc les jubilacions o les baixes de 
personal, i les retallades en primària superen de molt 
les retallades generals del pressupost, amb 1 milió de 
catalans, com deia, més que fa uns anys? Com s’atre·
veixen, senyor conseller?

Perquè, miri, encara que d’altres grups ja hi han fet re·
ferència, jo em puc estar de fer un comentari, també, 
d’aquest increment dels sous dels alts càrrecs sanita·
ris. I vostè, a la interpel·lació anterior, crec que dues 
enrere, deia que alguns grups tenim obsessió pels sous 
dels directius i no pels resultats. Miri, aquesta diputa·
da que li parla i el seu grup parlamentari tenim obses·
sió pels sous dels professionals de la sanitat, pels sous 
dels metges catalans, pels sous de les infermeres, que 
per culpa de vostès, per culpa de Convergència i Unió, 
són els pitjors pagats de tot Espanya. Per això tenim 
obsessió, senyor conseller. Perquè hem sabut que alts 
càrrecs de la sanitat catalana tindran augments de sou 
de fins al 20 per cent, i ni vostè, el conseller de Sa·
lut de Catalunya, ni tampoc el seu departament, no ho 
han desmentit, mentre que el personal sanitari que tre·
balla per a aquests directius pateix una reducció sala·
rial acumulada de quasi pràcticament un 20 per cent. 
Indigne, senyor conseller, indigne. Amb la que està 
caient –amb la que està caient– en els professionals 
sanitaris per culpa de les retallades d’Artur Mas i de 
Convergència i Unió, doncs, resulta que vostès pre·
mien els gerents o directors dels hospitals amb un 
important increment de sou. No deu ser, potser, que 
volen comprar el seu silenci? Perquè aquest podria 
ser un bon motiu, no li sembla? Perquè, casualment, 
aquestes persones que tindran aquest increment de 
sou, perquè ens entenguem, doncs, són les mateixes 
persones que callen quan el CatSalut, per exemple, els 
retalla els contractes amb què concerta la seva activi·
tat als hospitals públics aliens a l’ICS.

Perquè, mirin, si algú es mereix recuperar el sou que 
tenien abans que Convergència i Unió entrés a gover·
nar a Catalunya són precisament els professionals de 
la sanitat, senyor conseller. I parlo del metge, de la in·
fermera, dels tècnics que treballen cada dia i cada nit a 

Catalunya, i que treballen en condicions d’estrès i pre·
carietat moltes vegades, i que treballen més i guanyen 
menys que abans que vostès governessin i governin 
Catalunya. I, a més, són els que donen la cara davant 
dels pacients per dir·los moltes vegades que la seva in·
tervenció quirúrgica queda ajornada sine die perquè 
les retallades han fet tancar quiròfans i llits i plantes 
d’hospitals. I per temes d’intimitat, doncs, no faré refe·
rència a casos concrets que tots coneixem, i estic segu·
ra, senyor conseller, que vostè encara molt més. Perquè, 
miri, ells, els professionals, com deia, els metges, les 
infermeres, els tècnics, són els que donen la cara, i no 
vostès, perquè només els preocupa trencar Catalunya 
i separar·nos de la resta d’Espanya. I ara, als que do·
nen la cara, precisament vostès els maltracten apujant 
el sou als gerents dels hospitals, i no pas als que també 
s’ho mereixen, com són els professionals.

I, parlant una mica també del pressupost, resulta que el 
pressupost –i abans un company, un diputat del Grup 
Parlamentari Popular també hi feia referència– d’ac·
ció exterior de la Generalitat de Catalunya s’apujarà 
per a aquest any 2015 un 19 per cent, mentre que el 
pressupost de Salut s’apujarà un escàs 1,8 per cent –19 
per cent, 1,8. Sí, senyor conseller, jo crec les xifres ofi·
cials que tenim, seves, del seu Govern, són aquestes. 
Acció exterior s’apujarà..., és a dir, amb baixades no·
ves per tot Europa, s’apujarà un 19 per cent, i el pres·
supost de sanitat, el pressupost del seu departament, 
s’apujarà un escàs 1,8 per cent. A més, el pressupost 
per capita en sanitat no ha parat de baixar des del 
2011, des que Convergència i Unió governa a Catalu·
nya, i estem a la cua d’Espanya en despesa per capita. 
A més, el mateix Miquel Vilardell, el mateix senyor a 
qui vostès han demanat preparar aquest document per 
veure com s’ha de fer una estructura d’estat en sani·
tat, els ho ha dit ben clar: «L’enorme esforç dels met·
ges i infermeres per mantenir els serveis amb menys 
diners i menys recursos...», l’enorme retallada salarial 
que estan patint aquests professionals amb un govern 
de Convergència i Unió i l’important increment de les 
llistes d’espera. Per cert, li anuncio que el Grup Parla·
mentari del Partit Popular presentarà els propers dies 
una proposició de llei per tal de garantir els temps mà·
xims de resposta en atenció sanitària especialitzada, 
activitat quirúrgica i proves diagnòstiques.

I com a conclusió, senyor conseller, d’aquesta primera 
intervenció, com a conclusió de les seves polítiques de 
sanitat, les seves, del seu departament i d’aquest Go·
vern, a vostès, senyor conseller, permeti’m que li digui 
que no els interessa en absolut la salut, la sanitat, la 
salut dels catalans; en absolut. Perquè en lloc de re·
forçar l’estat del benestar, que seria el que faria un go·
vern normal, un govern seriós, un govern responsable, 
vostès es dediquen a crear estructures d’estat per a la 
sanitat, com el mateix senyor Vilardell va reconèixer.

A mi m’agradaria, senyor conseller, saber la seva 
opinió, modesta, humil i sensata, i, si és necessari, 
que vostè aprofiti aquesta intervenció que tindrà en 
aquests moments per censurar –per censurar– les pa·
raules del mateix president Artur Mas, quan ha reco·
negut que ha demanat aquest informe per veure com 
s’hauria de fer perquè Catalunya, si fos independent, 
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tingués una sanitat pròpia. Jo li demanaria que apro·
fités aquesta ocasió per censurar les paraules del pre·
sident de la Generalitat i per censurar les actuacions 
que s’estan fent des del consell assessor per treballar, 
per tenir, en una Catalunya independent, una estructu·
ra d’estat en sanitat.

Moltes gràcies.

El vicepresident segon

Gràcies, diputada. Per respondre a aquesta interpel·
lació, en nom del Govern té la paraula l’honorable 
conseller de sanitat, senyor Boi Ruiz.

El conseller de Salut

Gràcies, president. Diputada García, jo aprofitaré 
aques tes paraules per censurar·la a vostè, no el pre·
sident de la Generalitat. No sé si sabré estar a la se·
va alçada, perquè és difícil, eh?; m’ho posa molt alt, 
això. Però haig de dir·li que, des de l’amable ben·
vinguda que he tingut, només que ha intervingut, 
respecte a si descanso o no descanso, home, després 
ha anat al darrere de tota una sèrie d’argumentaci·
ons que com a mínim, amb generositat, diria que 
són fal·làcies, com «un sistema sanitari on tenim to·
ta la cúpula engarjolada» i..., bé, ha vingut a dir que 
estan tots, diguem·ne, sota sospita i tots als jutjats, 
i, que jo sàpiga, de la cúpula sanitària d’aquest Go·
vern no hi ha ningú que estigui en aquesta condició. 
Per tant, no expliquem coses que en donin a enten·
dre d’altres, que jo crec que en això vostè té una 
enorme habilitat: dir coses que en volen donar a en·
tendre d’altres.

En segon lloc, home, la reducció salarial dels directius 
ha sigut del 15, del 10 i del 8 per cent en tots els casos, 
també ho han sigut, eh? Per tant, estarà vostè d’acord 
que són molt altes o molt baixes? Això és una altra co·
sa. Però dir que això ho fem...

També, home, abans deien que el mòbil de mantenir els 
directius era que ens ajudessin a desmuntar el sistema 
sanitari públic per privatitzar·lo, i vostè troba un altre 
mòbil, que és que callin, no? I, home, jo crec que tam·
bé és molt difícil que algú seriós pugui admetre que 
mantenim els salaris dels directius perquè callin. Pe·
rò, bé, forma part d’aquesta manera d’enfocar les coses.

Home, jo haig de dir·li que a mi em dol que algú di·
gui que és una barbaritat que qualsevol persona que 
tingui necessitat de ser atesa no pugui ser atesa en 
un sistema sanitari públic; a mi em sembla una bar·
baritat. I ho he dit i ho he defensat, i per això... Per 
moltes raons, eh?: per convicció i, a més, perquè sóc 
metge; però sobretot per convicció. Per tant, home, jo 
crec que afirmar això com un factor negatiu d’aquest 
sistema sanitari català, crec que no és massa admis·
sible.

Miri, si vostès tenen una obsessió tan important a mi·
llorar els sous i les condicions retributives dels fun·
cionaris d’aquest país, doncs, home, el que podríem 
esperar després d’un govern del president Zapate·
ro, que va retallar els sous un 5 pe cent en la segona 

part de l’any 2010, és que l’arribada d’un partit com 
el Partit Popular al Govern permetés tot el contrari, 
eh?: que haguessin decidit, amb les prioritats neces·
sàries, prioritzar amb les transferències a les comuni·
tats autònomes la suficiència financera necessària per 
recuperar això que s’havia perdut per raons de crisi 
econòmica i, com sap molt bé, per raons d’insufici·
ència financera del Govern central. Que és històric: 
tots els governs centrals... No estic parlant en aquests 
moments de fiscalitat, estic parlant de prioritzacions. 
I els governs centrals d’aquest país, com que això és 
una competència que no és seva, sempre han subfi·
nançat, amb les partides pressupostàries que transfe·
reixen a les comunitats autònomes, la sanitat d’aquest 
país. I això ho han reconegut tots els governs, que 
han hagut de fer reunions per no arreglar la qüestió 
de fons, posar els diners per equilibrar·ho i continuar 
fent el mateix.

Per tant, home, jo crec que ningú –ningú–, de cap go·
vern, de cap color, inclòs el Partit Popular, que ha ha·
gut d’abaixar els salaris de la gent –perquè el Partit 
Popular també ho ha fet, també ho ha fet–, ho fa per·
què li agradi, eh? Ho ha fet el Partit Popular, ho ha fet 
el Partit Socialista, ho ha fet Convergència i Unió, ho 
va fer el tripartit en el segon semestre de l’any 2010..., 
tothom s’ha vist amb l’obligació de fer·ho. Per tant, no 
comencem a tirar pedres els uns als altres, eh?, perquè 
crec que això és absolutament, si em permet l’expres·
sió, maniqueu i poc, diguem·ne, rigorós.

És evident que... Vostès fan una proposició de llei. Jo, 
encantat; jo vaig agafar el compromís que faríem un 
decret... Espero que la proposició de llei vagi acom·
panyada de la memòria econòmica corresponent, eh?, 
perquè, si no va acompanyada de la memòria econò·
mica corresponent, doncs, home, serà difícil que la 
puguem complir. I sap molt bé on ha d’anar a portar 
aquesta memòria econòmica.

I, per altra banda, home, allò que diem, eh?: explicar 
unes coses que sembli que són unes altres. Digui’m 
en termes absoluts la diferència que hi ha entre l’in·
crement del pressupost de sanitat de l’1,8 per cent i 
un 19 per cent del servei d’exterior. Digui·ho en ter·
mes absoluts, no m’ho digui en termes relatius, eh? 
Perquè, clar, no és el mateix un 19 per cent sobre una 
base molt baixa que un 1,8 sobre una base molt alta. 
Per tant, no fem aquest joc –no fem aquest joc.

Jo crec que això, davant de la gent que ens pugui estar 
veient i davant de la ciutadania, ens desprestigia molt, 
actituds com la seva desprestigien la política, senyora 
García. Perquè explicar als ciutadans que és una per·
versió que atenguem la gent que viu en aquest país..., 
que és una perversió volguda abaixar els sous, que 
és una perversió volguda no pagar les farmàcies..., jo 
crec que tot això ens fa un favor, jo diria, no desitja·
ble, a aquells que pensem que la política és una de les 
coses dignes de fer en un país i de fer en una època de 
la vida determinada.

El vicepresident segon

Gràcies, honorable conseller. Ara, per al torn de rè·
plica, torna a tenir la paraula la diputada Eva García.
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Eva García i Rodríguez

Gràcies, senyor president. Senyor conseller, miri, co·
mençar fent·li algun comentari. Deia: «la benvingu·
da que m’ha fet amb les seves primeres paraules de 
la seva intervenció». Escolti’m, jo li dic el motiu ofi·
cial que s’ha donat als grups parlamentaris pel qual, 
doncs, s’ha sol·licitat aquesta modificació de l’or·
dre del dia. Li dic... (Veus de fons.) Sí, sí, sí, senyora 
Figueras, no se’m fiqui nerviosa. El motiu ha sigut 
que...

El vicepresident segon

Si us plau...

Eva García i Rodríguez

...havia de descansar. Escolti’m, i, si han de dir·li qua·
tre paraules a algú del Govern, ho fan. Però la versió 
oficial que tenim nosaltres és que vostè havia de des·
cansar. Escolti’m, res a dir, tothom hem de descansar. 
Però aquest ha sigut el motiu que s’ha donat. Sí, sí, 
després, quan acabi d’intervenir, senyor conseller, en 
privat li diré el nom de la persona que ho ha dit.

Però, en tot cas –i anem una mica al gra–, miri, cer·
tament, i bastant, esperava la seva resposta; potser no 
el menyspreu, doncs, de fer una resposta de tres o qua·
tre minuts, perquè el menyspreu no és cap a aquesta 
diputada ni cap al seu grup parlamentari, sinó que és 
cap als 500.000 catalans que hi ha al darrere del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; per tant, 
escolti’m, el menyspreu no m’importa gens ni mica. 
Així de clar li ho dic.

I, miri, i em deia... Segurament jo esperava, senyor 
conseller, la seva resposta, el seu argument, moltes ve·
gades repetitiu, ploramiques i, fins i tot, nacionalista 
en estat pur, no? El subfinançament..., clar, Espanya 
ens deu diners, no ens paga... Bé, ens ha vingut a dir... 
–a part d’altres consideracions concretes i de menys·
preu cap a la meva persona, fins i tot, però ja li dic que 
no me preocupa gens ni mica, doncs–, ens ha vingut a 
dir que no tenen prou diners.

Escolti’m, ja està bé de mentides, senyor conseller de 
Salut; ja està bé de mentides, Convergència i Unió; ja 
està bé, prou excuses. És que vostès tenen 37.000 mi·
lions d’euros per fer polítiques. I, escolti’m, els agra·
da més fer polítiques d’acció exterior, obrir ambai·
xades com li deia abans, que no pas obrir quiròfans i 
obrir plantes d’hospitals. Escolti’m, cadascú decideix 
com s’ho gasta, però reconeguin vostès com s’ho es·
tan gastant i que tothom ho sàpiga, perquè ja està bé 
de prendre el pèl als catalans. Vostès s’estimen més 
gastar en TV3 que en els hospitals. No passa res, bé, 
o sí: jo crec que passa i molt; però, bé, aquesta és la 
seva decisió: prefereixen pagar els mitjans de comu·
nicació del règim que pagar els farmacèutics. Aques·
ta és la veritat i reconegui·ho, no passa res, han de dir 
la veritat, ja toca. Prefereixen subvencionar Raholes, 
Forcadells i Casals i altres que obrir quiròfans que ja 
han tancat. No passa res, digui·ho clar, si tothom ho 
sap. Prefereixen subvencionar TV3, Catalunya Infor·
mació, La Vanguardia, el diari Ara, que retornar la 

paga extra als metges i a les infermeres. No passa res, 
senyor conseller, reconegui·ho! No passa res. Prefe·
reixen gastar·se 10 milions d’euros amb una festa in·
dependentista que en mantenir i fer obres en centres 
hospitalaris de Catalunya. No passa res, reconegui·
ho, senyor conseller!

Vostè segur que coneix, a més, molt bé, un document 
del Col·legi de Metges de Barcelona on els diuen que 
estan exigint aturar les retallades pressupostàries i re·
clamen un immediat augment salarial per als professi·
onals. A més, també diu el document que les retallades 
van eliminar les partides d’inversió. Tant és així, se·
nyor conseller, que ens trobem imatges tan lamentables 
com aquestes. (L’oradora mostra a la cambra una fo-
tografia.) Miri, sí, exacte, un bany, senyora, però sap de 
què? D’un hospital de referència a Catalunya. Això és 
el lavabo de les urgències d’un hospital de Catalunya. 
(L’oradora mostra a la cambra una altra fotografia.) 
Aquest és el sostre, mirin... –senyor conseller, ara li fa·
ré arribar, quan acabi la intervenció li portaré aquestes 
fotos perquè les guardi o perquè sàpiga realment què 
està passant amb les seves retallades–, això és el sostre 
d’un hospital..., de l’Hospital de Bellvitge, sense anar 
més lluny. Miri, això és un bolet, és un bolet al sostre. 
Sí, sí, sí... –sí, sí, sí–, és un bolet que ha sortit per l’estat 
en què es troben els hospitals, perquè vostès no inver·
teixen el que necessiten aquests hospitals perquè no es 
trobin en aquesta situació.

I després de plorar i lamentar·se que no tenen recursos 
per a res, doncs, es permeten el luxe de proporcionar 
assistència sanitària i gratuïta als immigrants sense pa·
pers. Perquè, miri, si els immigrants sense papers te·
nen els mateixos drets que els immigrants amb papers, 
de què serveix tenir papers? Si els immigrants sense 
papers tenen els mateixos drets que els catalans i espa·
nyols que paguem els nostres impostos i que som au·
tòctons, de què serveix ser català i pagar els teus im·
postos aquí, si tenim els mateixos drets? (Remor de 
veus.) Escolti’m, senyor conseller, ja veiem que en una 
Catalunya independent, com vostès volen, això no ser·
viria per a res. Lamentable –lamentable. Que no veu, 
senyor conseller, que cal prioritzar els recursos? Que 
no ho veuen? –que no ho veuen? Que no veuen que els 
països europeus estan restringint la cobertura sanitària 
mentre vostès aquí, doncs, vinga, barra libre i aquí tot 
està bé i obrir les portes per a tothom? Que no ho ve·
uen? Després es queixen que no tenen recursos; doncs, 
escolti’m, prioritzin i facin·ho bé.

I per què no explica, senyor conseller de Salut –per 
què no ho explica?–, que vostès han rebut 908 milions 
d’euros del Fons de liquiditat autonòmica del Govern 
d’Espanya per pagar les farmàcies, perquè vostès no 
tenen diners per pagar els farmacèutics i sí per fer fes·
tes per la independència?

El vicepresident segon

Senyora diputada...

Eva García i Rodríguez

Vaig acabant. Acabo, senyor president.
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El vicepresident segon

No –no–, se li ha esgotat el temps; quaranta segons.

Eva García i Rodríguez

Vaig acabant. Gràcies, senyor president. Per què, per 
exemple, doncs els interessa més comprar estelades 
que no pagar ibuprofens? Per què? Sí, sí..., poden riu·
re el que vulguin, però desgraciadament la gent que 
ens escolta saben perfectament a què m’estic refe·
rint.

Miri, senyor conseller, menys independència i més i 
mi llor sanitat per als catalans.

Moltes gràcies.

El vicepresident segon

Gràcies, diputada. Per al torn de rèplica, també, l’ho·
norable conseller senyor Boi Ruiz.

El conseller de Salut

Gràcies, president. Bé. Veig que continuem amb aques·
ta manera d’explicar les coses i que sembli una altra 
cosa del que es diu. Però, bé, és així. Miri, confondre 
la tresoreria amb la realitat econòmica i confondre el 
pa gament a TV3 amb les dificultats de tresoreria per 
pa gar les farmàcies és fer confondre la gent intenci·
onadament. Una cosa és que no disposis de liquiditat 
per pagar la farmàcia, que tinguis consignada aquesta 
autorització de dèficit i que aquest dèficit no puguis...,  
hagis d’anar a demanar·lo a un banc, no ens dóna di·
ners ningú, ningú regala diners. Per tant, no confon·
guem la tresoreria per cobrir un dèficit autoritzat amb 
la realitat econòmica dels pressupostos.

Diu: «No tenim prou diners.» No, jo no he dit que no 
tinguem prou diners, tenim 37.000 milions, evident, i 
hem apostat perquè el 70 per cent d’aquests diners es 
destinin a polítiques socials, evident. Ara, vostè hau·
ria d’explicar què traiem de l’altre 30 per cent per po·
sar·ho a les polítiques socials i explicar·ho amb cla·
redat, que tots ho coneguem. Digui’ns què traiem de 
l’altre 30 per cent, què traiem de Cultura, què traiem 
d’Interior, què traiem d’Agricultura, què traiem de 
la resta per posar en aquest 70. Vostè ho pot plante·
jar perfectament. Per tant, tornem una altra vegada a 
dir una cosa que no s’ajusta al que és. El problema és 
que el tenim en els 37.000 no el tenim amb el 70 per 
cent, el tenim en el fet que ens manquen respecte als 
37.000. I ho sap molt bé, i ho sap perfectament, eh?, 
si compara amb qualsevol altra comunitat autònoma.

Miri, tornem a una altra vegada a la... Jo podria fer 
una cosa ara, li podria treure una foto de les noves 
urgències de Bellvitge, li podria treure una foto dels 
nous equipaments d’espera al Vall d’Hebron i faria la 
mateixa demagògia que vostè. També em preocupa 
que el sostre tingui una taca perquè hi ha una humitat, 
també em preocupa que el manteniment del «quar·
to» de bany no sigui el més adequat. Però, home, si he 
d’escollir entre el manteniment del «quarto» de bany 
i la taca d’humitat al sostre i l’UCI al Vall d’Hebron, 

escullo l’UCI del Vall d’Hebron, i no faig demagògia, 
eh? Per tant, aquestes són les decisions que prenem, 
ens agradin o no ens agradin. Per tant, jo crec que 
aquesta manera de fer política segurament, potser, els 
fa abaixar aquests 500.000 de què parla, eh?, perquè 
no es pot estar explicant reiteradament allò que no és 
o donar a entendre allò que no és.

Per tant, miri, hi ha una cosa, que aquesta sí que és 
ideològica: per mi l’atenció sanitària no és un tema de 
ser contribuent, no és un tema d’impostos, és un te·
ma de dret, i, per mi, l’atenció sanitària i la protecció 
de la salut són un dret, siguis contribuent o no siguis 
contribuent. I aquesta sí que és una diferència més que 
notable en la seva apreciació. Per tant, crec que aquí sí 
que vostè ha expressat clarament quin és el seu plan·
tejament sobre quin és el dret a l’atenció sanitària: no·
més pot tenir dret a atenció sanitària aquell que sigui 
contribuent en un país. Aquest no és el meu model, ni 
és el meu marc.

Per tant, dit això, és una decisió del Govern que aques·
ta gent tingui atenció; sí, és una decisió del Govern, 
que està dins d’aquest 70 per cent. Per tant, ja m’expli·
carien què faríem amb aquesta gent que no atengués·
sim quan és necessari. Què farien amb ells, vostès? Ja 
m’ho explicaran. Perquè, miri, he de dir·li que, amb 
la boca petita, a totes les comunitats autònomes s’està 
atenent aquesta gent, amb la boca petita s’està atenent 
a tota aquesta gent. Perquè una cosa és predicar i una 
altra cosa és donar l’exemple i no hi ha ningú moral·
ment –moralment– que li rebutgi en un centre sanita·
ri l’atenció a una persona que no porta papers, ningú! 
Ni a Catalunya..., a Catalunya almenys ho diem explí·
citament, fora d’aquí es diu hipòcritament –hipòcri·
tament– i amb demagògia que aquesta gent no l’aten·
drem, que no paguen els impostos; però, en canvi, els 
atenem, perquè la realitat és la realitat. I jo crec que 
l’ètica i la consciència dels nostres professionals, afor·
tunadament a vegades ens serveix per pal·liar determi·
nats plantejaments.

Per tant, crec que..., home, quan diuen que gràcies 
al FLA... Miri, el FLA és el que substitueix les enti·
tats financeres a les quals no podem anar. Per tant, el 
FLA és una entitat financera, no és el Govern d’Es·
panya, és una entitat financera, és un producte d’una 
entitat financera estatal que es diu ICO. No enganyem 
la gent! Això és una entitat financera de l’Estat que 
ens deixa els diners perquè els paguem els oportuns 
interessos sobre una autorització de dèficit que tam·
bé pagaríem interessos anant a les entitats financeres 
normals.

Per tant, jo crec..., expliquem les coses com són. I és 
bo que existeixi aquest FLA i que arribin els diners 
amb la major promptitud possible i és bo –ningú diu 
que no sigui bo, i estem agraïts que hi hagi un FLA– 
que hi hagi una institució pública que ens presti els di·
ners que tenim autoritzats demanar. Perquè pensi que 
ens donen els diners que tenim autoritzats demanar, ni 
un més, eh? Per tant, expliquem –expliquem·ho– que 
l’ICO té un producte que es diu FLA i que això és un 
préstec que se li fa a la Generalitat de Catalunya per·
què pugui fer front als seus pagaments quan la dife·
rència entre el pressupost i el dèficit s’ha de finançar, 
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òbviament, que ho saben molt bé, amb entitats finan·
ceres.

Per tant, home, expliquem les coses amb una certa 
naturalitat, si ningú està en desacord que funcioni el 
FLA. Ningú està en desacord a tenir una entitat fi·
nancera d’àmbit estatal. Home, però, no utilitzem 
això dient que és gràcies al FLA..., no; gràcies al 
FLA, no; gràcies a la capacitat que, en tot cas, tindrà 
de tornar, la Generalitat, quan toqui, aquests diners i 
pagar els plusos d’interessos, com qualsevol altra en·
titat financera.

Moltes gràcies.

El vicepresident segon

Gràcies, honorable conseller.

Suspenem la sessió i la reprendrem demà dematí a les 
deu.

La sessió se suspèn a un quart de deu del vespre i dotze 
minuts.
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Ple del Parlament


Ordre del dia


1. Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior. Tram. 
300-00252/10. Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Substanciació.


2. Interpel·lació al Govern sobre l’acord de lliure co-
merç i inversions entre la Unió Europea i els Estats 
Units (TTIP). Tram. 300-00255/10. Grup Mixt. Subs-
tanciació.


3. Interpel·lació al Govern sobre el seu paper en el pro-
jecte BCN World. Tram. 300-00250/10. Hortènsia Grau 
Juan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació.


4. Interpel·lació al Govern sobre la seguretat de la gent 
gran. Tram. 300-00254/10. Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió. Substanciació.


5. Interpel·lació al Govern sobre el canvi climàtic. Tram. 
300-00248/10. Grup Parlamentari Socialista. Substan-
ciació.


6. Interpel·lació al Govern sobre la integració tarifària 
al Ripollès, a Osona i al Berguedà i sobre l’acord de 
finançament de l’Autoritat del Transport Metropolità. 
Tram. 300-00253/10. Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió. Substanciació.


7. Interpel·lació al Govern sobre les adjudicacions d’ac-
tivitat i les retribucions dels directius del sector sanita-
ri. Tram. 300-00247/10. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Substanciació.


8. Interpel·lació al Govern sobre transparència i con-
tractació en el sistema sanitari. Tram. 300-00249/10. 


Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya. Substanciació.


9. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de sa-
lut. Tram. 300-00251/10. Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Substanciació.


10. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades 
el 17 de desembre, a les 10.00 h).


11. Comunicació al Ple de la composició de les meses 
de les comissions (art. 41.2 del Reglament).


12. Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2015. Tram. 200-00033/10. Go-
vern de la Generalitat. Debat i votació de les esmenes 
a la totalitat del Projecte (text presentat: BOPC 442, 3).


13. Decret llei 5/2014, del 9 de desembre, de segona 
modificació de la disposició addicional tercera de la 
Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i 
millorament de la regulació normativa. Tram. 203-
00015/10. Govern de la Generalitat. Debat i votació 
sobre la validació o derogació del decret llei (text pre-
sentat: BOPC 456).


14. Projecte de llei de representativitat de les organit-
zacions professionals agràries. Tram. 200-00031/10. 
Govern de la Generalitat. Proposta de tramitació en 
lectura única (text presentat: BOPC 440, 53).


15. Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i ad-
ministratives. Tram. 200-00034/10. Govern de la Ge-
neralitat. Debat de totalitat i votació de les esmenes a 
la totalitat (text presentat: BOPC 443, 3).
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16. Proposició de llei de transparència, accés a la in-
formació pública i bon govern. Tram. 202-00056/10. 
Comissió d’Afers Institucionals. Debat i votació del 
dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 455, 3).


17. Projecte de llei de mesures en matèria de trans-
parència i accés a la informació pública. Tram. 200-
00035/10. Govern de la Generalitat. Proposta de tra-
mitació en lectura única (text presentat: BOPC 449, 3).


18. Projecte de llei de modificació parcial de la Llei 
22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de 
Barcelona. Tram. 200-00036/10. Govern de la Gene-
ralitat. Proposta de tramitació en lectura única (text 
presentat: BOPC 450, 4).


19. Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per 
a la millora de la protecció de les persones consumi-
dores en les relacions de consum en l’àmbit de crè-
dits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori de serveis 
públics de consum. Tram. 200-00003/10. Comissió 
d’Empresa i Ocupació. Debat i votació del dictamen 
de la Comissió (dictamen: BOPC 452, 3).


20. Projecte de llei del protectorat de les fundacions 
i de verificació de l’activitat de les associacions de-
clarades d’utilitat pública. Tram. 200-00014/10, 202-
00033/10. i 202-00041/10. Comissió de Justícia i Drets 
Humans. Debat i votació del dictamen de la Comissió 
(dictamen: BOPC 453, 3).


21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures per a fer front a la desocupació juve-


nil. Tram. 302-00227/10. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat i votació.


22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre política industrial. Tram. 302-00228/10. Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació.


23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques d’innovació. Tram. 302-00233/10. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació.


24. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre esports. Tram. 302-00229/10. Grup Parlamentari 
Socialista. Debat i votació.


25. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques transversals amb relació a la violèn-
cia contra les dones. Tram. 302-00230/10. Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Debat i votació.


26. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques de muntanya. Tram. 302-00231/10. 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i 
votació.


27. 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 pres-
supostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014. 
Tram. 302-00232/10. Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Debat i votació.
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PUNT 10 | SUBSTANCIACIÓ


Relació de preguntes a respondre oralment 
en el Ple


Seran substanciades el 17 de desembre, 
a les 10.00 h


Preguntes al Govern


1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació de la indústria a les comarques cen-
trals. Tram. 310-00423/10. Laura Massana Mas, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació.


2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el finançament de les escoles bressol. Tram. 
310-00424/10. Joan Mena Arca, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa. Substanciació.


3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els sous dels alts càrrecs i els càrrecs directius 
de la Generalitat. Tram. 310-00425/10. Sergi Sabrià i 
Benito, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya. Substanciació.


4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació als centres penitenciaris i les políti-
ques de reinserció. Tram. 310-00426/10. Gemma Cal-
vet i Barot, del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya. Substanciació.


5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els impagaments de fons destinats a l’atenció 
de persones dependents. Tram. 310-00420/10. Carina 
Mejías Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació.


6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions per a promoure l’acció exterior. 
Tram. 310-00427/10. Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Substanciació.


7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions amb relació a les ventades. Tram. 
310-00428/10. Jordi Turull i Negre, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió. Substanciació.


8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el contingut de l’acord amb relació al peatge de 
l’autopista C-16. Tram. 310-00429/10. Jordi Turull 
i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió. Substanciació.


9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre la venda de la participació de BTG Pactual 
en l’empresa que gestiona els peatges dels túnels de 


Vallvidrera i del Cadí. Tram. 310-00421/10. Maurici 
Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista. 
Substanciació.


10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre l’acabament de les obres de l’autovia A-27. 
Tram. 310-00422/10. Maurici Lucena i Betriu, del 
Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.


11. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el centre recreatiu turístic BCN World. Tram. 
310-00430/10. Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Subs-
tanciació.


12. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’adjudicació d’Aigües Ter Llobregat. Tram. 310-
00431/10. Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.


Preguntes al president de la Generalitat


13. Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política i social. 
Tram. 317-00247/10. David Fernàndez i Ramos, del 
Grup Mixt. Substanciació.


14. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00246/10. Albert Rivera Díaz, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Substanciació.


15. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00249/10. Joan Herrera Torres, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Substanciació.


16. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00252/10. Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Substanciació.


17. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00248/10. Maurici Lucena i Betriu, del Grup Par-
lamentari Socialista. Substanciació.


18. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments 
polítics. Tram. 317-00250/10. Marta Rovira i Vergés, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. Substanciació.


19. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments 
polítics. Tram. 317-00251/10. Jordi Turull i Negre, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Substan-
ciació.
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PUNT 11 | CONEIXEMENT


Comunicació al Ple de la composició de les 
meses de les comissions (art. 41.2 del Regla-
ment)


Comissions Legislatives


Comissió de Salut


President: Pere Vila i Fulcarà
Vicepresidenta: Montserrat Capdevila Tatché
Secretària: Begonya Montalbán i Vilas


Comissions específiques creades per lleis


Comissió del Síndic de Greuges


President: Roger Torrent i Ramió
Vicepresident: Sergi Vilamala i Bastarras
Secretari: Joan Maria Sardà i Pradell


Comissions d’Estudi


Comissió d’Estudi de la Reforma Horària


Presidenta: Agnès Russiñol i Amat
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PUNT 12 | DEBAT DE TOTALITAT


Projecte de llei de pressupostos de la Gene-
ralitat de Catalunya per al 2015
Tram. 200-00033/10


Esmenes a la totalitat
Grup Parlamentari del Partit Popular de 


Catalunya (reg. 96564); Grup Parlamentari 


d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 


i Alternativa (reg. 96592); Grup Parlamentari 


de Ciutadans (reg. 97011); Grup Parlamentari 


Socialista (reg. 97220); Grup Mixt (reg. 97234) 


Admissió a tràmit: Presidència del 


Parlament, 15.12.2014


Esmenes a la totalitat de retorn del Projecte de llei


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya (1)


A la totalitat de retorn del Projecte de llei al Govern.


2 Esmena núm. 2
A la totalitat
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (1)


A la totalitat de retorn del Projecte de llei al Govern.


3 Esmena núm. 3
A la totalitat
GP de Ciutadans (1)


A la totalitat de retorn del Projecte de llei al Govern.


4 Esmena núm. 4
A la totalitat
GP Socialista (1)


A la totalitat de retorn del Projecte de llei al Govern.


5 Esmena núm. 5
A la totalitat
G Mixt (1)


A la totalitat de retorn del Projecte de llei al Govern.
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PUNT 13 | DEBAT I VOTACIÓ


Decret llei 5/2014, del 9 de desembre, de se-
gona modificació de la disposició addicional 
tercera de la Llei 10/2011, del 29 de desem-
bre, de simplificació i millorament de la regu-
lació normativa
Tram. 203-00015/10


Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat
Reg. 97748 / Coneixement: Presidència 


del Parlament, 11.12.2014


Acord: La Presidència del Parlament ha pres conei-
xement del Decret llei 5/2014, del 9 de desembre, de 
segona modificació de la disposició addicional tercera 
de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplifica-
ció i millorament de la regulació normativa, publicat 
al DOGC 6768, i ha manifestat que el termini de 30 
dies perquè el Parlament el controli pel procediment 
que estableix l’article 136 del Reglament del Parla-
ment s’inicia el dia 12 de desembre de 2014.


A la Mesa del Parlament


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


Certifico:


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


«A proposta del conseller de la Presidència, s’aprova 
el Projecte de decret llei de segona modificació de la 
disposició addicional tercera de la Llei 10/2011, del 
29 de desembre, de simplificació i millorament de la 
regulació normativa.»


I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo-
na el 9 de desembre de 2014.


Decret llei 5/2014, de 9 de desembre, de segona 
modificació de la disposició addicional tercera 
de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació 
normativa.


El president de la Generalitat de Catalunya


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


Decret llei


Preàmbul


Mitjançant la disposició addicional tercera de la Llei 
10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i mi-
llorament de la regulació normativa, es va establir un 
règim temporal de suspensió de la vigència del règim 
sancionador aplicable a determinades infraccions ad-
ministratives de l’àmbit de l’esport, amb la finalitat 
de facilitar l’adaptació del sector dels tècnics i pro-
fessionals de les activitats físiques i esportives al con-
text normatiu que s’emmarca en la Llei 3/2008, de 23 
d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport.


La suspensió de la vigència del règim sancionador es-
mentat, que va incorporar la disposició addicional ter-
cera de la citada Llei 10/2011, finalitzava l’1 de gener 
de 2013.


Posteriorment, atesa la voluntat de l’Administració de 
continuar facilitant durant un període de temps més 
llarg, l’adaptació a la Llei 3/2008, es va ampliar la 
suspensió de la vigència del mateix règim sancionador 
aplicable a determinades infraccions administrati-
ves de l’àmbit de l’esport, fins a l’1 de gener de 2015, 
mitjançant el Decret llei 6/2012, de 27 de desembre, 
de modificació de la disposició addicional tercera de 
la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació 
i millorament de la regulació normativa, publicat al 
DOGC 6283, de 31.12.2012 i validat per Resolució 
6/X del Parlament de Catalunya, de 23 de gener de 
2013.


El 14 de gener de 2014 el Govern de la Generalitat va 
aprovar, a proposta del conseller de la Presidència, el 
Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, de 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport, 
que va ser admès a tràmit per la Mesa del Parlament, 
publicat al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya 
núm. 247 de 27.01.2014, i que es troba actualment en 
tramitació parlamentària.


Aquest Projecte de llei dóna la cobertura legal a noves 
necessitats detectades en el sector professional regulat 
per la Llei 3/2008, les quals resten actualment fora de 
l’àmbit de la Llei esmentada.


Davant la proximitat de la data de finalització del 
termini de suspensió establert pel Decret llei 6/2012, 
l’Administració esportiva ha constatat que es mante-
nen les justificacions i motivacions que van portar a 
aprovar la previsió de suspensió temporal de la vigèn-
cia del règim sancionador esmentat, i a més, ha valo-
rat que és del tot necessari que els professionals que es 
troben en les noves situacions detectades i recollides 
en el Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, 
puguin legalitzar la seva situació quan aquest Projecte 
de llei sigui aprovat i evitar així la imposició de san-
cions a aquests professionals.
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Així mateix, cal tenir en compte que, amb posteriori-
tat a l’aprovació de la modificació de la Llei 3/2008, 
l’Administració esportiva haurà de disposar també 
d’un període de temps addicional per al desenvolupa-
ment d’aquells procediments i actuacions de formació 
necessaris per atendre la problemàtica dels diferents 
col·lectius del sector esportiu, d’acord amb les previsi-
ons de la mateixa Llei.


Per aquest motiu, s’estima del tot necessari i urgent 
ampliar el termini de suspensió fins a l’1 de gener de 
2017 i adoptar aquesta mesura per la via extraordi-
nària del Decret llei. Es possibilita així que, durant 
aquest nou període de temps, l’incompliment de les 
obligacions previstes a la citada Llei 3/2008, no com-
porti la consegüent sanció administrativa, la qual cosa 
perjudicaria greument el sector afectat.


Per tot l’exposat, en ús de l’autorització concedida en 
l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a 
proposta del titular del Departament de la Presidència 
i d’acord amb el Govern,


Decreto:


Article únic


Es modifica la disposició addicional tercera de la Llei 
10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millo-
rament de la regulació normativa, que queda redacta-
da de la manera següent:


1. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i fins 
a l’1 de gener de 2017, resta en suspens la vigència 
de l’article 13, apartats 1 i 3, de la Llei 3/2008, de 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport. 
Tanmateix, es manté la vigència de les infraccions 
tipificades en els epígrafs c i d de l’apartat 1 del dit 
article, relatius a l’obligació de col·legiació en el cas 
que sigui obligatòria i a la no-contractació de l’asse-
gurança preceptiva.


2. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i fins 
a l’1 de gener de 2017, resta en suspens la vigència 
de la infracció tipificada en l’epígraf d de l’article 74 


del Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, solament pel que fa 
a l’incompliment d’alguna de les obligacions o condi-
cions establertes per la dita Llei en matèria de titula-
cions de tècnics.


3. L’òrgan competent ha de resoldre d’ofici la finalit-
zació, per sobreseïment, dels expedients sancionadors 
que estiguin en tramitació en el moment de l’entrada 
en vigor d’aquesta Llei per fets que no serien constitu-
tius d’infracció administrativa, d’acord amb el règim 
temporal de suspensió de vigència establert pels apar-
tats 1 i 2.


Disposició final. Entrada en vigor


Aquest Decret llei entrarà en vigor l’endemà de la 
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.


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


Barcelona, 9 de desembre de 2014


Artur Mas i Gavarró Francesc Homs i Molist
President de la Generalitat  Conseller de la Presidència


Antecedents del Decret llei


1. Text del Decret llei. Aprovat en sessió del Govern 
de 09.12.2014.


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


3. Informe jurídic.


4. Publicació al DOGC.


N. de la R.: Els antecedents del Decret llei poden ésser 
consultats a l’Arxiu del Parlament.
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PUNT 14 | PROPOSTA DE 
TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA


Projecte de llei de representativitat de les 
organitzacions professionals agràries
Tram. 200-00031/10


Text que se sotmet a votació


Projecte de llei de representativitat de les 
organitzacions professionals agràries


Preàmbul


La Llei 17/1993, del 28 de desembre, de cambres agrà-
ries va significar la supressió de les cambres agràries 
locals que existien a Catalunya, de manera que només 
van subsistir les quatre cambres provincials, configu-
rades com a corporacions de dret públic.


Actualment les cambres agràries han esdevingut ins-
titucions obsoletes, ja que amb el temps han perdut 
les funcions administratives i de consulta originàries. 
L’existència de les cambres agràries només es justifica 
per a poder mesurar la representativitat de les organit-
zacions professionals agràries per mitjà de les elecci-
ons a cambres agràries.


Aquesta situació justifica l’extinció de les cambres 
agràries provincials i la creació d’un model català de 
determinació de la representativitat de les organitzaci-
ons professionals agràries.


D’aquesta manera es compleix la Resolució 739/X 
del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari, que 
en l’apartat 9 instava el Govern a presentar en el se-
güent període de sessions l’adaptació del model català 
d’eleccions per a determinar la representativitat de les 
organitzacions professionals agràries, i a establir les 
premisses en què s’ha de basar aquesta adaptació.


La determinació de la representativitat de les orga-
nitzacions professionals agràries és un requisit de 
l’Administració agrària relacional, ja que del grau de 
representativitat deriva la participació d’aquestes enti-
tats en les polítiques agràries que desenvolupa la Ge-
neralitat, com estableix l’article 21 de la Llei 18/2001, 
del 31 de desembre, d’orientació agrària.


La Llei es divideix en quatre capítols i té un caràcter ex-
haustiu perquè no en calgui cap desplegament ulterior.


El capítol preliminar estableix l’objecte i les defini-
cions de termes importants als efectes de la Llei.


El capítol primer regula les eleccions per a determinar 
la representativitat de les organitzacions professionals 
agràries, el cens electoral, l’Administració electoral, el 
vot per correu, les campanyes electorals i el règim de 
recursos.


El capítol segon, que regula el règim sancionador elec-
toral, inclou la tipificació de les infraccions i l’establi-
ment de les sancions dels membres de l’Administració 
electoral i del personal de l’Administració pública, i 
també les dels particulars.


El capítol tercer estableix el règim de les despeses 
electorals i la comptabilitat electoral.


Finalment, la Llei conté dues disposicions addicionals 
sobre l’extinció de les cambres agràries provincials i 
la possibilitat de simultaniejar les eleccions per a me-
surar la representativitat a Catalunya amb les que pu-
gui dur a terme l’Administració de l’Estat.


Capítol preliminar. Objecte i definicions


Article 1. Objecte


1. L’objecte d’aquesta llei és determinar la representa-
tivitat de les organitzacions professionals agràries da-
vant l’Administració de la Generalitat i del seu sector 
públic.


2. Les organitzacions professionals agràries més re-
presentatives tenen la representativitat institucional en 
l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i del seu 
sector públic.


Article 2. Definicions


Als efectes d’aquesta llei s’entén per: 


a) Organitzacions professionals agràries: les organit-
zacions legalment constituïdes que tenen entre llurs 
finalitats estatutàries la defensa dels interessos gene-
rals de l’agricultura, que inclouen les activitats agrí-
coles, ramaderes i silvícoles, i també la defensa i la 
promoció dels interessos professionals, econòmics i 
socials dels agricultors, ramaders i silvicultors. Tam-
bé es consideren organitzacions professionals agràries 
les coalicions d’organitzacions agràries i la integració 
d’organitzacions en una altra d’àmbit català, encara 
que cada una d’elles conservi la seva denominació ori-
ginària.


b) Coalició d’organitzacions professionals agràries: la 
unió d’organitzacions de caràcter general per a pre-
sentar-se a les eleccions formant una sola candidatura.


c) Agrupacions independents: les agrupacions avala-
des almenys pel 10% dels electors.


Capítol I. Eleccions i representativitat


Article 3. Determinació de la representativitat


1. La representativitat de les organitzacions agràries 
es determina mitjançant un procés electoral entre les 
persones que tenen la condició d’electors d’acord amb 
el que disposa aquesta llei.
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2. El departament competent en matèria d’agricultura 
i ramaderia, per ordre del conseller, ha de convocar 
eleccions, cada cinc anys, per a determinar la repre-
sentativitat de les organitzacions agràries d’acord amb 
el que estableix aquesta llei. L’ordre de la convocatò-
ria ha d’establir també l’horari de votació i el procedi-
ment d’escrutini.


Article 4. Eleccions


1. Les eleccions per a determinar la representativitat 
de les organitzacions professionals agràries es regei-
xen pels criteris següents: 


a) Es duen a terme simultàniament a tot el territori de 
Catalunya.


b) Es comptabilitzen els vots obtinguts per cada or-
ganització professional agrària, coalició d’organitza-
cions professionals agràries o agrupació en tot el ter-
ritori de Catalunya.


2. Els terminis que fixa aquesta llei s’entenen referits a 
dies naturals i en tot allò que no estigui expressament 
regulat s’aplica supletòriament la normativa adminis-
trativa de caràcter general.


Article 5. Electors


1. Tenen dret a participar en el procés electoral les 
persones físiques i jurídiques que estiguin inscrites en 
el cens a què fa referència l’article 6.


2. Els electors poden exercir el dret a participar en el 
procés de manera presencial, a les meses electorals 
corresponents a llur demarcació territorial, o per cor-
reu. Cap elector no pot participar més d’una vegada en 
unes mateixes eleccions.


3. Els electors que optin per exercir el vot per correu 
l’han de sol·licitar personalment a qualsevol oficina 
del departament competent en matèria d’agricultura i 
ramaderia almenys vint-i-dos dies abans de la data fi-
xada per a la celebració de les eleccions. La sol·licitud 
es fa per mitjà d’un imprès normalitzat del departa-
ment competent en matèria d’agricultura i ramaderia, 
que el sol·licitant ha de signar després d’haver acredi-
tat la seva identitat amb qualsevol document oficial. 
En el cas de les persones jurídiques, la sol·licitud s’ha 
d’acompanyar del document acreditatiu del poder de 
representació del sol·licitant respecte a la persona jurí-
dica amb dret a vot.


4. Un cop el departament competent en matèria d’agri-
cultura i ramaderia ha comprovat la identitat del 
sol·licitant i aquest lliura la sol·licitud a què fa refe-
rència l’apartat 3, el dit departament ha de lliurar al 
sol·licitant la documentació necessària per a poder 
exercir el vot per correu. També, si així ho demana el 
sol·licitant amb dret a vot, pot remetre aquesta docu-
mentació al domicili que figuri al cens. El sol·licitant 
ha de remetre per correu administratiu a la Junta Elec-
toral la documentació relativa a l’emissió del seu vot, 


amb una antelació suficient perquè es rebi, com a mà-
xim, el dia anterior a la data fixada per a la celebració 
de les eleccions.


Article 6. Cens electoral


1. Amb la finalitat de determinar el nombre i la identi-
tat dels electors amb dret de vot, el departament com-
petent en matèria d’agricultura i ramaderia, amb la 
participació de les organitzacions professionals agrà-
ries, ha d’elaborar un cens en el qual han de figurar les 
persones amb dret a participar en el procés electoral. 
A aquests efectes aquest departament ha d’atribuir a 
un òrgan administratiu que depengui de la secretaria 
general la competència en l’elaboració del cens elec-
toral i en la resolució de les reclamacions en aquesta 
matèria.


2. Per a l’elaboració del cens s’ha demanar la col·labo-
ració de la Tresoreria General de la Seguretat Social.


3. El cens electoral inclou els electors amb dret de su-
fragi actiu que compleixen els requisits següents: 


a) Les persones físiques, majors d’edat, que exercei-
xen activitats econòmiques agrícoles, ramaderes o 
forestals com a propietàries, arrendatàries, parceres, 
cotitulars o per qualsevol altre concepte anàleg reco-
negut per la llei i que com a conseqüència d’aquestes 
activitats estan afiliades a la Seguretat Social i en alta 
com a treballadors agraris per compte propi en el rè-
gim especial de treballadors per compte propi o autò-
noms, d’acord amb les dades de la Tresoreria General 
de la Seguretat Social.


b) Els familiars fins al segon grau de consanguinitat 
o d’afinitat de les persones a què fa referència la lle-
tra a, majors d’edat, que treballen de manera directa i 
personal i preferentment en activitats agràries dins de 
l’explotació agrària familiar i estan afiliats a la Seguretat 
Social i en alta com a treballadors agraris per compte pro-
pi en el règim especial de treballadors per comp te propi 
o autònoms, d’acord amb les dades de la Tresoreria Ge-
neral de la Seguretat Social.


c) Les persones físiques majors d’edat que tenen la 
consideració legal de col·laboradors en una empresa 
familiar agrària, sempre que estiguin afiliades a la Se-
guretat Social i en alta com a treballadors agraris per 
compte propi en el règim especial de treballadors per 
compte propi o autònoms, d’acord amb les dades de la 
Tresoreria General de la Seguretat Social.


d) Les persones jurídiques que, d’acord amb els esta-
tuts, tenen com a objecte l’explotació agrícola, rama-
dera i forestal i acreditin l’exercici d’aquestes activi-
tats en un mínim del 25% sobre l’activitat total.


4. El cens s’elabora d’ofici, s’ha de tancar un mes abans 
de la convocatòria de les eleccions, ha d’ésser objecte 
d’exposició pública en els taulers d’anuncis dels ser-
veis territorials del departament competent en matèria 
d’agricultura i ramaderia i dels ajuntaments dels muni-
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cipis on constin persones censades, als efectes de po-
der presentar reclamacions en el termini de vint dies 
hàbils, que s’han de resoldre en el termini de deu dies 
hàbils, i s’ha de publicar en el web del dit departament.


5. El cens electoral, als efectes del que disposa l’apar-
tat 4, es divideix en les seccions següents: 


a) Persones físiques.


b) Persones jurídiques.


6. Un cop resoltes les possibles reclamacions s’ha de 
publicar el cens definitiu, pels mateixos mitjans que 
estableix l’apartat 4.


7. Les persones que no constin inscrites en el cens i 
es considerin amb dret a participar en les eleccions, 
poden reclamar davant de l’òrgan administratiu a què 
fa referència l’apartat 1, en el termini de deu dies a 
comptar de la data de publicació del cens definitiu. El 
termini per a resoldre i notificar les reclamacions és 
de cinc dies i la resolució pot ésser recorreguda en el 
termini de tres dies davant del secretari general del 
departament competent en matèria d’agricultura i ra-
maderia, la resolució del qual s’ha de tenir en el termi-
ni de tres dies i exhaureix la via administrativa.


8. El cens electoral, que és públic, conté les dades se-
güents: 


a) En el cas de les persones físiques: 
1r. Nom i cognoms.
2n. Número d’identificació fiscal.
3r. Data de naixement.
4t. Domicili d’empadronament.


b) En el cas de les persones jurídiques: 
1r. Raó social.
2n. Número d’identificació fiscal.
3r. Domicili social.


4t. Dades personals del representant legal que ha 
d’exercir el dret de vot de la societat.


9. S’ha de facilitar una còpia en suport informàtic del 
cens electoral a les organitzacions professionals agrà-
ries, coalicions i agrupacions independents admeses 
com a candidatures en el procés.


Article 7. Administració electoral


El procés electoral és supervisat per l’Administració 
electoral, integrada per la Junta Electoral i les meses 
electorals.


Article 8. Junta Electoral


1. La Junta Electoral té la seu a Barcelona, als serveis 
centrals del departament competent en matèria d’agri-
cultura i ramaderia.


2. Les funcions de la Junta Electoral són: 


a) Publicar el cens electoral.


b) Coordinar el procés electoral.


c) Vetllar per l’aplicació i el compliment de la legalitat 
vigent.


d) Supervisar el desenvolupament del procés electoral.


e) Resoldre els recursos presentats en el procés electoral.


f) Proclamar els resultats definitius de les eleccions.


g) En general, qualsevol tasca necessària per al cor-
recte desenvolupament del sufragi.


3. La Junta Electoral és integrada per set membres, 
designats pel conseller del departament competent en 
matèria d’agricultura i ramaderia, amb la composició 
següent: 


a) Un director general del departament competent en 
matèria d’agricultura i ramaderia, que actua com a 
president.


b) Tres funcionaris adscrits al departament competent 
en matèria d’agricultura i ramaderia com a vocals, un 
dels quals ha d’ésser l’advocat en cap del departament. 
Un d’aquests membres actua com a secretari de la Junta.


c) Tres membres designats a proposta de les organit-
zacions professionals agràries més representatives a 
Catalunya.


4. Les sessions de la Junta Electoral són ordinària-
ment presencials, llevat de les sessions que de manera 
específica se n’acordi el caràcter no presencial.


Article 9. Meses electorals


1. Les meses electorals s’han de determinar en l’ordre 
de convocatòria de les eleccions.


2. Les meses electorals es constitueixen en els munici-
pis i nuclis de població amb un mínim de quinze elec-
tors censats. Si no arriben a aquest nombre mínim, 
els electors d’aquestes poblacions exerceixen el dret 
de vot en els municipis que determini la Junta Electo-
ral d’acord amb criteris de proximitat i comunicació. 
Així mateix, els municipis limítrofs que no arribin 
al dit nombre mínim exigit es poden agrupar si junts 
superen els quinze electors, i la Junta electoral ha de 
determinar en quin municipi s’ubica la mesa electoral 
sobre la base dels mateixos criteris de proximitat i co-
municació.


3. Les meses electorals són integrades per tres perso-
nes elegides per insaculació entre electors inclosos en 
el cens corresponent de la mateixa mesa.


4. Les funcions de les meses electorals són: 


a) Presidir i ordenar la votació.
b) Verificar la identitat dels votants.
c) Vetllar pel bon funcionament de les votacions.
d) Fer l’escrutini i estendre l’acta corresponent.
e) Resoldre les incidències que hi pugui haver durant 
les votacions.
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Article 10. Comissions territorials


1. La Junta Electoral, per al desenvolupament del pro-
cés electoral, pot delegar les seves funcions en comis-
sions territorials, llevat de la funció de resolució dels 
recursos presentats en el procés electoral.


2. Les comissions territorials són creades per la Junta 
Electoral i han de tenir la composició següent: 


a) El director dels serveis territorials del departament 
competent en matèria d’agricultura i ramaderia, que 
actua com a president de la comissió.


b) Tres funcionaris del departament competent en ma-
tèria d’agricultura i ramaderia com a vocals, un dels 
quals actua com a secretari de la comissió.


c) Tres membres designats a proposta de les organit-
zacions professionals agràries més representatives a 
Catalunya.


Article 11. Composició de l’Administració 
electoral


1. En el nomenament dels membres de l’Administració 
electoral cal preveure la designació de suplents.


2. L’Administració electoral ha de garantir la no-dis-
criminació per raó de sexe en la seva composició i la 
introducció de mesures d’acció positiva per a fomen-
tar-hi la participació de les dones. En la composició de 
la Junta Electoral i de les Comissions Territorials s’ha 
de tendir a assolir una presència equilibrada d’homes 
i dones.


Article 12. Ús de mitjans telemàtics


Les comunicacions i les consultes a l’Administració 
electoral es poden fer per mitjans telemàtics.


Article 13. Organitzacions professionals 
agràries, coalicions i agrupacions independents 
candidates


1. Es poden presentar a les eleccions les organitzaci-
ons professionals agràries, coalicions i agrupacions 
independents a què fa referència l’article 2.


2. Les organitzacions professionals agràries, coalici-
ons i agrupacions independents que es vulguin presen-
tar a les eleccions han d’acreditar amb la candidatura: 


a) La inscripció en el registre públic competent.


b) Els estatuts de l’organització.


c) Els acords d’integració de coalició amb altres orga-
nitzacions agràries, si s’escauen.


d) El nom del responsable de la candidatura i l’adreça 
als efectes de les notificacions, que es poden fer per 
correu electrònic.


3. Les candidatures s’han de presentar davant de la 
Junta Electoral en el termini de deu dies de la data de 


l’anunci de la convocatòria, i en el termini de set dies 
la Junta Electoral ha de proclamar les candidatures 
admeses i les no admeses.


4. Les candidatures presentades que s’hagin procla-
mat admeses s’han de publicar en el web del departa-
ment competent en matèria d’agricultura i ramaderia.


Article 14. Recurs contra la proclamació 
de candidatures


Contra la proclamació de candidatures es poden inter-
posar els recursos ordinaris establerts per la normati-
va administrativa.


Article 15. Organitzacions professionals 
agràries més representatives


1. Es consideren més representatives, en l’àmbit de 
Catalunya, les organitzacions professionals agràries, 
coalicions i agrupacions independents que obtinguin 
el 15%, com a mínim, del total dels vots vàlids emesos 
en les eleccions. S’entenen per vots vàlids els vots ob-
tinguts per cada candidatura i els vots en blanc.


2. Les organitzacions professionals agràries, coalici-
ons i agrupacions independents que tenen la conside-
ració de més representatives en l’àmbit de Catalunya 
exerceixen la representació institucional davant les 
administracions públiques i davant altres entitats i or-
ganismes de caràcter públic que la tinguin prevista.


3. A l’efecte de participar en els òrgans de l’Administra-
ció de què siguin membres, la presència de les orga-
nitzacions professionals agràries més representatives 
ha d’ésser proporcional al nombre de vots obtinguts 
per cadascuna d’elles.


Article 16. Organització de les eleccions


1. El departament competent en matèria d’agricultu-
ra i ramaderia ha de convocar, mitjançant una ordre 
i amb la consulta prèvia a les organitzacions profes-
sionals agràries més representatives, les eleccions per 
a determinar la representativitat de les organitzacions 
professionals agràries. Les eleccions s’han de celebrar 
d’acord amb el calendari que s’ha d’adjuntar com a 
annex de l’ordre de convocatòria.


2. Cinc dies abans de la votació, el representant de 
cada candidatura pot designar un interventor per cada 
mesa, amb veu i sense vot, entre els inscrits en el cens 
corresponent de la mateixa mesa. Igualment, les can-
didatures poden nomenar apoderats, que han d’ésser 
persones físiques, que poden accedir als locals electo-
rals, examinar el desenvolupament de les opera cions 
de vot i escrutini, formular reclamacions i rebre cer-
tificacions.


3. Cada mesa disposa d’un cens d’electors amb dret de 
vot ordenat alfabèticament, en què hi han de constar 
els electors que han fet ús del vot per correu. A cada 
mesa hi ha un nombre de paperetes almenys igual al 
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seu cens per cada organització, coalició i agrupació 
independent candidata.


4. La Junta Electoral ha de confeccionar un model ofi-
cial de paperetes i ha de verificar l’adequació a aquest 
model de les que puguin confeccionar les candidatu-
res que es presentin a les eleccions.


5. Després de la proclamació de les candidatures, la 
Junta Electoral ha de determinar les formes que han 
de tenir els actes promocionals que se celebrin al llarg 
de la campanya electoral.


6. Un cop fets la votació i l’escrutini, la Junta Electo-
ral proclama els resultats, que s’han de publicar en el 
web del departament competent en matèria d’agricul-
tura i ramaderia.


Article 17. Campanya electoral


1. La campanya electoral, als efectes d’aquesta llei, 
és el conjunt d’activitats lícites portades a terme per 
les organitzacions professionals agràries, coalicions o 
agrupacions independents i llurs representants dirigi-
des a la captació de sufragis.


2. El departament competent en matèria d’agricultu-
ra i ramaderia pot fer durant el període electoral una 
campanya de caràcter institucional destinada a infor-
mar les persones físiques i jurídiques que tenen com 
activitat econòmica habitual l’agricultura i la ramade-
ria sobre la data de la votació, el procediment per a 
votar i els requisits i el tràmit del vot per correu, sense 
influir, en cap cas, en l’orientació del vot dels electors.


3. La publicitat institucional a què fa referència l’apar-
tat 2 s’ha de fer en espais gratuïts dels mitjans de 
comunicació social de titularitat pública de l’àmbit 
territorial corresponent, suficients per a assolir els ob-
jectius de la campanya.


4. Des de la convocatòria de les eleccions i fins a la 
celebració d’aquestes resta prohibit qualsevol acte or-
ganitzat o finançat, directament o indirectament, pels 
poders públics que contingui al·lusions a les accions o 
als assoliments obtinguts, o que faci servir imatges o 
expressions coincidents o similars a les emprades en 
la campanya per alguna de les organitzacions profes-
sionals agràries concurrents a les eleccions.


5. Tret del departament competent en matèria d’agri-
cultura i ramaderia i de les organitzacions professio-
nals agràries, coalicions i agrupacions independents, 
cap persona jurídica no pot fer campanya electoral a 
partir de la data de la convocatòria de les eleccions.


Article 18. Durada de la campanya electoral


La campanya electoral comença el dia quaranta-unè 
posterior a la convocatòria de les eleccions, té una du-
rada de quinze dies naturals i fineix a les dotze de la 
nit del dia immediatament anterior al de la votació.


Article 19. Prohibicions en campanya electoral


1. No es pot difondre propaganda electoral ni es pot 
celebrar cap acte de campanya electoral un cop aques-
ta hagi finit legalment. L’obtenció gratuïta de mitjans 
proporcionats per les administracions públiques resta 
limitada al període estricte de campanya electoral.


2. Les limitacions de l’apartat 1 s’estableixen sens per-
judici de les activitats dutes a terme per les organitza-
cions professionals agràries, coalicions i agrupacions 
independents en l’exercici de llurs funcions constituci-
onalment reconegudes.


3. Sens perjudici del que estableix l’apartat 2, des 
de la convocatòria de les eleccions fins a l’inici de la 
campanya electoral, resta prohibida la publicitat i la 
propaganda electorals mitjançant cartells, suports co-
mercials, insercions en premsa, ràdio o altres mitjans 
digitals que no es puguin justificar per l’exercici de 
les activitats ordinàries de les organitzacions professi-
onals agràries, coalicions i agrupacions.


Article 20. Celebració dels actes de campanya 
electoral


La celebració d’actes públics de campanya electoral 
es regeix pel que disposa la legislació reguladora del 
dret de reunió.


Article 21. Propaganda electoral


1. Els ajuntaments tenen l’obligació de reservar llocs 
especials per a la col·locació de cartells i, si s’escau, de 
pancartes i cartells penjats en pals o fanals pel sistema 
de banderoles. La propaganda per mitjà de pancartes i 
banderoles només es pot col·locar en els llocs reservats 
pels ajuntaments.


2. La col·locació i la retirada de cartells i banderoles 
van a càrrec de les organitzacions professionals agrà-
ries, coalicions i agrupacions independents que parti-
cipen en les eleccions.


3. Les organitzacions professionals agràries, les coa-
licions i les agrupacions independents només poden 
col·locar cartells i altres formes de propaganda en els 
llocs a què fa referència l’apartat 1 i en espais comer-
cials autoritzats.


4. La despesa de les candidatures en aquest tipus de 
publicitat no pot excedir del 20% del límit de despeses.


Article 22. Distribució de llocs per a la 
campanya electoral


1. Els ajuntaments, dins dels set dies següents al de la 
convocatòria, han de comunicar a la Junta Electoral 
els emplaçaments disponibles per a la col·locació de 
cartells i, si s’escau, pancartes i banderoles. Aquesta 
distribució de llocs s’ha de fer atenent el nombre total 
de vots obtinguts per cada organització professional 
agrària, federació o coalició en les anteriors eleccions 
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equivalents i atribuint-los d’acord amb llurs preferèn-
cies en funció d’aquest nombre obtingut.


2. El segon dia posterior al de la proclamació de les 
candidatures, la Junta Electoral ha de comunicar al 
representant de cada candidatura els llocs reservats 
per al seus cartells.


Article 23. Actes electorals


1. Els ajuntaments, dins dels deu dies següents al de 
la convocatòria, han de comunicar a la Junta Electoral 
els locals oficials i llocs públics que es reserven per a 
la realització d’actes de campanya electoral, i espe-
cificar els dies i les hores en què es poden fer servir. 
Aquestes informacions s’han de publicar en el web del 
departament competent en matèria d’agricultura i ra-
maderia dins d’aquest termini. A partir de la data de 
publicació, els representants de les candidatures po-
den sol·licitar davant la Junta Electoral la utilització 
d’aquests locals i llocs.


2. El quart dia posterior al de la proclamació de les 
candidatures, la Junta Electoral ha d’atribuir els locals 
i llocs disponibles en funció de les sol·licituds i, si més 
d’una són coincidents, les ha d’atendre d’acord amb 
els criteris que estableix l’article 22.1. Un cop atribu-
ïts, la Junta Electoral ha de comunicar al representant 
de cada candidatura els locals i llocs assignats.


3. L’ús de les instal·lacions municipals a què fa refe-
rència l’apartat 1 pot donar lloc, si escau, al cobra-
ment per part dels ajuntaments de la taxa o preu pú-
blic corresponent, que han de pagar les organitzacions 
professionals agràries, coalicions i agrupacions inde-
pendents que participen en les eleccions.


Article 24. Publicitat de les candidatures en 
premsa i ràdio


1. Les candidatures tenen dret a fer publicitat en la 
premsa periòdica i en les emissores de ràdio de titula-
ritat privada, sense que les despeses fetes en aquesta 
publicitat puguin superar el 20% del límit de despesa.


2. No es poden contractar espais de publicitat electo-
ral en els mitjans de comunicació de titularitat pública 
ni en les emissores de televisió privada.


Article 25. Recurs contra els actes d’escrutini 
i de proclamació de resultats


Contra els actes d’escrutini i la proclamació de resul-
tats es poden interposar els recursos ordinaris esta-
blerts per la normativa administrativa.


Article 26. Dades de caràcter personal


1. Les dades personals que figuren en el cens només 
poden ésser utilitzades pels òrgans a què fa referència 
aquesta llei i únicament per a les eleccions. La publici-
tat de les dades personals es limita als llocs establerts 


i en la forma i pel temps necessari perquè els electors 
puguin comprovar-les i, si escau, rectificar-les.


2. S’ha de facilitar còpia en suport informàtic del cens 
a les organitzacions professionals agràries, coalicions 
i agrupacions independents admeses com a candidates 
en el procés. Aquest cens només es pot emprar amb la 
finalitat de la propaganda electoral de les organitza-
cions professionals agràries, coalicions i agrupacions 
independents i no se’n pot fer cap altre ús.


Article 27. Escissió, fusió i extinció de les 
organitzacions i dissolució de coalicions 
i associacions electorals


1. En cas d’escissió d’una part d’una organització 
agrària, l’organització escindida perd la representati-
vitat derivada de les eleccions.


2. En cas de fusió d’organitzacions, l’organització re-
sultant suma la representativitat de les preexistents.


3. En cas d’extinció d’una organització o agrupació 
independent, les restants incrementen de manera pro-
porcional la representativitat que tenien assignada 
com a resultat de les eleccions.


4. En cas de dissolució d’una coalició, les organitzaci-
ons preexistents conserven el grau de representativitat 
obtingut en les eleccions, i s’imputa a cada una d’elles 
el percentatge del mateix que van pactar en els acords 
d’associació; si no hi ha acords, la representació s’im-
puta a parts iguals entre les organitzacions resultants.


Capítol II. Règim sancionador


Article 28. Prejudicialitat penal


Les infraccions d’aquesta llei se sancionen d’acord 
amb el que estableix aquest capítol, llevat que consti-
tueixin delictes o faltes penals.


Article 29. Responsables de les infraccions


Són responsables de les infraccions tipificades per 
aquesta llei els membres de l’Administració electoral, 
els interventors, els suplents, les autoritats i el perso-
nal al servei de les administracions públiques i qual-
sevol altra persona que cometi aquestes infraccions.


Article 30. Infraccions doloses d’autoritats 
i personal de les administracions públiques 
i membres de l’Administració electoral


1. Són infraccions, comeses per autoritats, personal al 
servei de les administracions públiques i membres de 
l’Administració electoral, les següents accions i omis-
sions fetes dolosament: 


a) Incomplir les normes de formació, conservació i 
exhibició al públic del cens electoral.
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b) Incomplir les normes de constitució de les meses 
i de les votacions, acords i escrutinis que les meses 
hagin de dur a terme.


c) No estendre les actes, les certificacions, les notifi-
cacions i altres documents de les eleccions en la for-
ma i el moment establerts per la Llei o per l’ordre de 
convocatòria.


2. Les infraccions tipificades per aquest article se san-
cionen amb una multa de 600 a 3.000 euros.


Article 31. Infraccions amb abús del càrrec


1. Són infraccions, comeses per autoritats o personal 
al servei de les administracions públiques, les accions 
i omissions següents, fetes dolosament i amb abús del 
càrrec: 


a) Ometre el nom dels votants o anotar-lo de manera 
que indueixi a error sobre la seva autenticitat.


b) Canviar, ocultar o alterar el sobre o la papereta de 
les eleccions que lliuri l’elector.


c) Consentir, podent-ho evitar, que algú participi dues 
o més vegades en unes mateixes eleccions o ho faci 
sense capacitat legal.


d) Impedir o dificultar injustificadament l’entrada, la 
sortida o la permanència dels electors, apoderats i in-
terventors en els llocs on se celebrin les eleccions.


2. Les infraccions tipificades per aquest article se san-
cionen amb una multa de 300 a 3.000 euros.


Article 32. Infraccions dels membres de les 
meses electorals


Els presidents i els vocals de les meses, i també els 
respectius suplents, que deixin de concórrer a l’exer-
cici de llurs funcions o les abandonin sense cap causa 
legal o incompleixin sense cap causa justificada les 
obligacions d’excusa o avís previ són sancionats amb 
una multa de 1.000 a 6.000 euros.


Article 33. Infraccions de particulars


1. Són infraccions comeses per particulars: 


a) Pressionar els electors amb violència, intimidació, 
recompensa o remuneració perquè no exerceixin llur 
dret de vot, l’exerceixin contra llur voluntat o desco-
breixin el secret de vot.


b) Impedir o dificultar injustificadament l’entrada, la 
sortida o la permanència dels electors, apoderats i in-
terventors als llocs on se celebrin les eleccions.


c) Dipositar dues o més vegades la papereta en unes 
mateixes eleccions o participar-hi dolosament sense 
capacitat per a fer-ho.


d) Fer actes de propaganda un cop finit el termini de 
la campanya electoral.


2. Les infraccions tipificades per aquest article se san-
cionen amb una multa de 300 a 3.000 euros.


Article 34. Graduació de les sancions


Les sancions s’han d’imposar atenent els criteris de 
graduació següents: 


a) La intensitat del dany o el perjudici causat.
b) La negligència i la intencionalitat de l’infractor.
c) El benefici econòmic obtingut per l’infractor.


Article 35. Procediment sancionador


1. La Junta Electoral és l’òrgan competent per a impo-
sar les sancions que estableix aquest capítol.


2. La Junta Electoral ha de nomenar com a instructor del 
corresponent procediment sancionador un dels vocals 
de la Junta Electoral que representen l’Administració.


3. Les infraccions tipificades per aquesta llei pres-
criuen al cap d’un any a comptar del dia que han estat 
comeses.


4. El procediment sancionador s’ha de resoldre i noti-
ficar en el termini de tres mesos a comptar de la data 
d’incoació.


Capítol III. Despeses electorals i comptabilitat 
electoral


Article 36. Administrador electoral de la 
candidatura


1. Totes les candidatures han de tenir un administra-
dor electoral responsable dels ingressos i despeses 
electorals fets per l’organització professional agrària, 
federació o coalició, i de la comptabilitat.


2. La comptabilitat s’ha d’ajustar als principis gene-
rals del Pla general comptable vigent.


3. Pot ésser designat administrador electoral qualsevol 
ciutadà, major d’edat, en ple ús dels seus drets civils 
i polítics. No poden ésser designats administradors 
electorals els condemnats per sentència ferma per de-
lictes contra l’Administració pública o contra les insti-
tucions públiques si la sentència ha establert pena d’in-
habilitació per a l’exercici del dret de sufragi passiu 
o pena d’inhabilitació absoluta o especial o pena de 
suspensió per a l’ocupació de càrrec públic.


4. Els càrrecs de representant electoral de les candida-
tures i de representant general de les organitzacions, 
coalicions i agrupacions independents poden ésser 
acumulatius.


Article 37. Comptes oberts


1. Els administradors electorals han de comunicar a la 
Junta Electoral els comptes oberts per a la recaptació 
de fons.
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2. L’obertura dels comptes es pot fer a partir de la data 
de nomenament dels administradors electorals a qual-
sevol entitat bancària o caixa d’estalvis. La comunica-
ció a què fa referència l’apartat 1 s’ha de fer dins de les 
vint-i-quatre hores següents a l’obertura dels comptes.


3. Si les candidatures presentades no són proclamades 
o renuncien a concórrer a l’elecció, les imposicions 
fetes per tercers en aquests comptes han d’ésser res-
tituïdes per les organitzacions professionals agràries, 
coalicions o agrupacions independents que les van 
promoure.


Article 38. Ingressos i despeses de comptes 
oberts


1. Tots els fons destinats a sufragar les despeses elec-
torals, qualsevol que en sigui la procedència, s’han 
d’ingressar en els comptes i totes les despeses s’han 
de pagar amb càrrec a aquests.


2. Els administradors electorals i les persones autorit-
zades per aquests per a disposar dels fons dels comp-
tes són responsables de les quantitats ingressades i de 
destinar-les a les finalitats indicades.


3. Finida la campanya electoral, només es pot dispo-
sar dels ròssecs dels comptes per a pagar, dins dels 
noranta dies següents al de la votació, les despeses 
electorals contretes prèviament.


4. Tota reclamació per despeses electorals que no sigui 
notificada als corresponents administradors dins dels 
seixanta dies següents al de la votació es considera nul-
la i no pagable, sens perjudici que la Junta Electoral, 
si hi ha causa justificada, pugui admetre excepcions.


Article 39. Aportació de fons a comptes oberts


1. Les persones que aporten fons als comptes oberts 
per a la recaptació de fons han de fer constar en l’acte 
de la imposició nom, domicili i número del document 
nacional d’identitat o passaport, que ha d’ésser exhibit 
a l’empleat de l’entitat dipositària.


2. Les persones que ‘aporten quantitats per compte i 
en representació d’una altra persona física o jurídica 
han de fer constar el nom d’aquesta.


3. Les organitzacions professionals agràries, coalici-
ons i agrupacions independents han de fer constar la 
procedència dels fons que dipositen en el moment de 
fer imposicions en els comptes.


4. Cap persona, física o jurídica, no pot aportar més 
de 1.000 euros als comptes oberts per una mateixa or-
ganització professional agrària, federació, coalició o 
agrupació per a recaptar fons per a les eleccions con-
vocades.


Article 40. Subvencions electorals


1. El departament competent en matèria d’agricultura i 
ramaderia ha de subvencionar les despeses que les or-


ganitzacions professionals agràries, coalicions i agru-
pacions independents han d’afrontar per a concórrer a 
les eleccions. En cap cas la subvenció corresponent a 
cada organització, federació, coalició o agrupació no 
pot sobrepassar la xifra de despeses electorals decla-
rades i justificades per la Sindicatura de Comptes en 
l’exercici de la seva funció fiscalitzadora.


2. L’ordre de convocatòria de les eleccions ha de de-
terminar el límit màxim de subvencions a atorgar i els 
criteris d’atorgament.


Article 41. Despeses electorals


1. Es consideren despeses electorals les que tenen les 
organitzacions professionals agràries, coalicions i 
agrupacions independents participants en les elecci-
ons des del dia de la convocatòria fins al de la procla-
mació dels resultats pels conceptes següents: 


a) Confecció de sobres i paperetes electorals.


b) Propaganda i publicitat directament o indirecta-
ment dirigida a promoure el vot per a les candidatu-
res, sigui quina sigui la forma i el mitjà que s’emprin.


c) Lloguer de locals per a la celebració d’actes de cam-
panya electoral.


d) Remuneracions o gratificacions al personal no per-
manent que presta serveis a les candidatures.


e) Mitjans de transport i despeses de desplaçament 
dels dirigents de les organitzacions professionals 
agràries, coalicions i agrupacions independents, i del 
personal al servei de la candidatura.


f) Correspondència i franqueig.


g) Interessos dels crèdits rebuts per a la campanya elec-
toral, meritats fins a la data de percepció de la subven-
ció corresponent.


h) Les que siguin necessàries per a l’organització i el 
funcionament de les oficines i els serveis que calguin 
per a les eleccions.


2. Cap organització professional agrària, coalició o 
agrupació independent no pot assumir despeses elec-
torals que superin els límits establerts per l’ordre de 
convocatòria de les eleccions.


3. La Junta Electoral, des de la data de la convoca-
tòria fins al centè dia posterior a la celebració de les 
eleccions, ha de vetllar pel compliment dels preceptes 
d’aquesta llei.


4. La Junta Electoral pot demanar la col·laboració de 
les entitats financeres per a disposar d’informació so-
bre l’estat dels comptes electorals, números i identitat 
dels impositors i sobre qualsevol extrem que consideri 
necessari per al compliment de la seva funció fiscalit-
zadora. Així mateix, pot demanar als administradors 
electorals les informacions comptables que consideri 
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necessàries, i ha de resoldre per escrit les consultes 
que aquests li plantegin.


5. La Junta Electoral, si de les investigacions que duu a 
terme es desprenen indicis de conductes constitutives 
d’infraccions electorals, ho ha de comunicar al depar-
tament competent en matèria d’agricultura i ramade-
ria, per a l’exercici de les accions que corresponguin. 
Així mateix, ha d’informar la Sindicatura de Comptes 
dels resultats de la seva activitat fiscalitzadora.


Article 42. Presentació de la comptabilitat 
electoral


1. Entre el centè i el cent vint-i-cinquè dies posteriors 
a les eleccions, les organitzacions professionals agrà-
ries, coalicions i agrupacions independents que hagin 
assolit els requisits exigits per a rebre subvencions 
electorals o que hagin sol·licitat bestretes amb càrrec a 
aquestes subvencions, han de presentar a la Sindicatu-
ra de Comptes els estats comptables establerts pel Pla 
general comptable i incloure-hi, com a mínim, el ba-
lanç de situació i el compte de resultats. Així mateix, 
han de trametre l’extracte dels moviments registrats 
en el llibre major de comptabilitat i un balanç de su-
mes i saldos previ al tancament de la comptabilitat.


2. Els administradors electorals de les organitzacions 
professionals agràries, coalicions i agrupacions inde-
pendents que han concorregut a les eleccions són els 
responsables de presentar la comptabilitat electoral.


3. Les entitats financeres de qualsevol tipus que ha-
gin concedit crèdit a les organitzacions professionals 
agràries, coalicions i agrupacions independents a què 
fa referència l’apartat 1 n’han de trametre la informa-
ció detallada a la Sindicatura de Comptes dins del ter-
mini que estableix el dit apartat.


Article 43. Intervenció de la Sindicatura de 
Comptes


1. La Sindicatura de Comptes, al cap de trenta dies 
a comptar del finiment del termini indicat per l’arti-
cle 42.1, pot demanar a tots els que estan obligats a 
presentar comptabilitats i informes, els aclariments i 
documents suplementaris que consideri necessaris.


2. Dins dels dos-cents dies posteriors a les elecci-
ons, la Sindicatura de Comptes s’ha de pronunciar, 
en l’exercici de la seva funció fiscalitzadora, sobre la 
regularitat de les comptabilitats electorals, i en el cas 
que s’hagin detectat irregularitats en aquesta comp-
tabilitat o violacions de les restriccions establertes en 
matèria d’ingressos i despeses electorals, pot proposar 
la no-adjudicació o la reducció de la subvenció a l’or-
ganització professional agrària, federació, coalició o 
agrupació que ha actuat irregularment.


3. La Sindicatura de Comptes pot proposar el no-ator-
gament o, si escau, la reducció de la subvenció electoral 
que han de percebre les organitzacions professionals 


agràries, coalicions o agrupacions independents de 
què es tracti. Quan no faci cap proposta, n’ha de deixar 
constància expressa en els resultats de la fiscalització.


4. La proposta de no-atorgament s’ha de formular en 
el cas de les organitzacions professionals agràries, co-
alicions o agrupacions independents que no complei-
xin l’obligació de presentar a la Sindicatura de Comp-
tes la comptabilitat tal com estableix l’article 42.1.


5. La proposta de reducció de la subvenció a percebre 
s’ha de fonamentar en la superació dels límits esta-
blerts pel que fa a les aportacions privades de persones 
físiques o jurídiques; en la manca de justificació fefa-
ent de la procedència dels fons utilitzats en la campa-
nya electoral; en la superació de qualsevol dels límits 
fixats amb relació a l’import màxim de despeses esta-
blert per l’ordre de convocatòria, o en l’aplicació espe-
cífica a les despeses de publicitat exterior o publicitat 
en premsa periòdica i emissores de ràdio privades.


6. Si les deficiències detectades afecten fonamental-
ment aspectes de naturalesa formal, se n’ha de valorar 
la incidència en la justificació i, en conseqüència, la 
Sindicatura de Comptes ha d’estimar la proposta de 
reducció de la subvenció electoral a percebre. Amb 
independència de l’import de les reduccions propo-
sades, aquestes han de tenir com a límit les subven-
cions que corresponguin a les organitzacions profes-
sionals agràries pels resultats obtinguts, subvencions 
que, d’altra banda, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 40.1, en cap cas no poden sobrepassar la xifra de 
despeses declarades justificades per la Sindicatura de 
Comptes en l’exercici de la seva funció fiscalitzadora.


7. Els criteris generals establerts per a la quantificació, 
si s’escau, de les reduccions proposades en la fiscalit-
zació de les comptabilitats de les organitzacions pro-
fessionals agràries són: 


a) Si les aportacions privades superen el límit legal 
màxim de 1.000 euros, s’ha de proposar una reducció 
del doble de la quantitat excedida.


b) Si, durant la campanya electoral, l’organització pro-
fessional agrària, coalició o agrupació independent ha 
emprat recursos la procedència dels quals no ha estat 
fefaentment acreditada i que per la quantia vulneren 
les restriccions en matèria d’ingressos electorals, s’ha 
de proposar una reducció del 10% de l’import.


c) Si es tracta de despeses no autoritzades per la nor-
mativa vigent, s’ha de proposar la reducció de la sub-
venció electoral en el 10% de les despeses declarades 
irregulars.


d) Si les organitzacions professionals agràries, coali-
cions, o agrupacions independents superen un o més 
d’un dels límits establerts per a les despeses electo-
rals, la reducció proposada és el resultat d’aplicar la 
segona taula progressiva de coeficients de reducció de 
la subvenció en funció del percentatge que representi 
l’excés sobre cadascun dels límits de despeses autorit-
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zades en cada cas, sempre que la superació sigui, com 
a mínim, de l’1% del límit establert, d’acord amb els 
valors que es detallen a continuació: 


Excés sobre el límit de les despeses 
(%)


Tipus de reducció 
(%)


Fins a l’1% 0,00
De l’1% al 3% 0,15
Del 3% al 5% 0,50
Del 5% al 7% 1,10
Del 7% al 10% 2,00
Del 10% al 20% 3,50
Del 29% al 50% 6,00
>50% 10,00


8. Un cop s’hagi establert el tipus de reducció resul-
tant, aquest s’ha d’aplicar sobre el límit màxim de 
despeses que correspon a cada organització, i s’obté 
la quantia en termes absoluts de la reducció de la sub-
venció electoral que s’ha de proposar.


9. La Sindicatura de Comptes ha de remetre al Par-
lament de Catalunya i al departament competent en 
matèria d’agricultura i ramaderia, dins del termini 
establert per l’apartat 2, l’informe de fiscalització cor-
responent, on hi constin l’import de les despeses re-
gulars justificades per cada organització professional 
agrària, federació, coalició, o agrupació d’electors i 
les propostes justificades de no-atorgament o de re-
ducció de la subvenció electoral, si escauen.


Article 44. Dietes i gratificacions


1. Els membres de la Junta Electoral i, si s’escau, de 
les comissions territorials no tenen dret a dietes o gra-
tificacions per l’exercici del càrrec.


2. Els membres de les meses electorals o qualsevol al-
tra persona externa a l’Administració electoral tenen 
dret a percebre les dietes o gratificacions que determi-
ni l’ordre de convocatòria de les eleccions.


Disposicions addicionals


Disposició addicional Primera. Extinció de 
cambres agràries


1. Es declaren extingides les cambres agràries de Bar-
celona, Tarragona, Lleida i Girona.


2. Amb relació als béns, els drets i les obligacions de 
qualsevol naturalesa que corresponen a cambres agrà-
ries extingides com a conseqüència de l’aplicació 
d’aquesta llei, l’Administració de la Generalitat n’ha 
de traspassar el patrimoni resultant de la liquidació a 
la Fundació de la Pagesia de Catalunya perquè aquesta 
els destini a finalitats i serveis d’interès general agrari.


3. L’Administració de la Generalitat ha de garantir que 
totes les atribucions patrimonials i les adscripcions de 
mitjans de les cambres agràries extingides dutes a ter-


me d’acord amb la Llei 17/1993, del 28 de desembre, de 
cambres agràries, i de les que s’extingeixen amb aques-
ta llei, s’apliquin a finalitats i serveis d’interès agrari.


4. El procés de determinació de les atribucions dels 
patrimonis i mitjans a què es refereix l’apartat 3 ha de 
garantir la participació de les organitzacions professi-
onals agràries més representatives a Catalunya.


Disposició addicional Segona. Simultaneïtat de 
la consulta amb altres processos electorals


Les consultes per a la representativitat de les orga-
nitzacions professionals agràries es poden convocar 
de manera simultània amb les que convoqui l’Admi-
nistració de l’Estat en el seu àmbit, sempre tenint en 
compte el que determina aquesta llei.


Disposició transitòria. Representativitat


Mentre no se celebrin les primeres eleccions d’acord 
amb aquesta llei, la representativitat de les organit-
zacions professionals agràries és la determinada en 
les darreres eleccions a cambres agràries celebrades 
abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei.


Disposició derogatòria 


1. Es deroga la Llei 17/1993, del 28 de desembre, de 
cambres agràries.


2. Es deroguen: 


a) El Decret 242/1994, del 13 de setembre, pel qual es 
regula el règim electoral general de les cambres agrà-
ries.


b) El Decret 32/2007, del 30 de gener, pel qual es re-
gulen les subvencions i les despeses en les eleccions a 
cambres agràries de 2007.


c) El Decret 280/1994, del 4 de novembre, pel qual 
es regulen les despeses electorals en les eleccions a 
cambres agràries


d) El Decret 289/1998, del 3 de novembre, de modi-
ficació del Decret 280/1994, del 4 de novembre, pel 
qual es regulen les despeses electorals en les eleccions 
a cambres agràries.


Disposicions finals


Disposició final primera. Referències a 
representants de les cambres agràries


Les referències a les designacions com a membres 
d’algun òrgan col·legiat que la normativa vigent fa a 
representants de les cambres agràries s’entenen fetes 
als representants de les organitzacions professionals 







 18 | Sessió plenària 46


agràries més representatives a Catalunya d’acord amb 
les eleccions que regula aquesta llei.


Disposició final segona. Referències a eleccions 
a les cambres agràries


Les referències a les eleccions a cambres agràries exis-
tents en la normativa vigent s’entenen fetes a les elec-
cions per a determinar la representativitat de les orga-


nitzacions professionals agràries d’acord amb aquesta 
llei.


Disposició final tercera. 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.







Ple del Parlament


PUNT 15 | DEBAT DE TOTALITAT


Projecte de llei de mesures fiscals, finance-
res i administratives
Tram. 200-00034/10


Esmenes a la totalitat
Reg. 96606; 97024; 97219; 97233; 97247; 97902  


Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.2014


Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96606)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 
104 i següents del Reglament del Parlament, presenta 
la següent esmena al Projecte de llei de mesures fiscals, 
financeres i administratives (tram. 200-00034/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


De retorn al Govern.


Palau del Parlament, 3 de desembre de 2014


Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA


Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 97024)


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 104 i següents del Reglament del Parlament, 
presenta la següent esmena al Projecte de llei de me-
sures fiscals, financeres i administratives (tram. 200-
00034/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Ciutadans


De retorn al Govern.


Palau del Parlament, 4 de desembre de 2014


Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s


Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 97219)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Romero 
Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 104 i se-
güents del Reglament del Parlament, presenten la se-
güent esmena al Projecte de llei de mesures fiscals, 
financeres i administratives (tram. 200-00034/10).


Dossier per a la sessió 46


Convocada per al 16 de desembre de 2014, a les 16.00 h


Segona part
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1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP Socialista


De retorn al Govern.


Palau del Parlament, 9 de desembre de 2014


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


Esmena presentada pel Grup Mixt (reg. 97233)


A la Mesa del Parlament


David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableixen els articles 104 i se-
güents del Reglament del Parlament, presenta la se-
güent esmena al Projecte de llei de mesures fiscals, 
financeres i administratives (tram. 200-00034/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
Grup Mixt


De retorn al Govern.


Palau del Parlament, 9 de desembre de 2014


David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt


Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 97247)


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 104 i següents del Re-
glament del Parlament, presenta la següent esmena al 
Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i admi-
nistratives (tram. 200-00034/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya


De retorn al Govern.


Palau del Parlament, 2 de desembre de 2014


Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC


Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 97902)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Aragonès i 
Garcia, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 104 i següents del Reglament del Par-
lament, presenten l’esmena a la totalitat següent, amb 
text alternatiu al Projecte de llei de mesures fiscals, 
financeres i administratives (tram. 200-00034/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


De retorn del projecte de llei amb text alternatiu.


Text alternatiu al Projecte de llei de mesures 
fiscals, financeres i administratives (tram. 200-
00034/10)


Exposició de motius


La llei de mesures fiscals, financeres i administrati-
ves per al 2015 estableix les modificacions normatives 
que han d’acompanyar l’exercici pressupostari per a 
l’any 2015. En aquest cas, la situació de pròrroga pres-
supostària no obsta que sigui necessari portar a terme 
diferents modificacions normatives, que s’inclouen en 
aquesta llei.


Aquesta llei consta de dos títols, quatre capítols, tretze 
articles, dues disposicions addicionals, una disposició 
derogatòria i una disposició final.


El títol primer recull les mesures en matèria tributà-
ria. En el capítol primer, es modifica la llei 16/2000, 
de l’Impost de Grans Establiments Comercials, per 
tal d’adaptar-la a la nova normativa en matèria d’equi-
paments comercials vigent a Catalunya des de l’any 
2009. En aquest sentit, s’amplia l’àmbit de l’impost 
als grans establiments comercials de més de 1.300 
metres quadrats, i també aquells grans equipaments 
comercials de caràcter col·lectiu, en els que no hi ha 
un únic titular de les activitats comercials, sinó que 
en són diverses. La seva inclusió en l’àmbit d’aplica-
ció de l’impost es justifica pels idèntics efectes que 
generen els equipaments de caràcter individual, i que 
van motivar la creació de l’impost. Alhora es preveu 
l’exempció dels mercats municipals, i s’actualitza el ti-
pus de gravamen d’acord amb l’evolució de l’Índex de 
Preus al Consum des de l’any 2000, data d’aprovació 
de l’impost.


En el capítol segon es modifica la fiscalitat sobre el 
joc, eliminant la modificació establerta sobre la fisca-
litat dels casinos per la Llei 6/2014, del 10 de juny, de 
modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
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centres recreatius turístics, i d’establiment de normes 
en matèria de tributació, comerç i joc.


En el capítol tercer es modifiquen diverses taxes de la 
Generalitat de Catalunya per tal d’equiparar el trac-
tament de les famílies monoparentals al de les famí-
lies nombroses, tant pel que fa les de caràcter general 
com les de caràcter especial, d’acord amb els criteris 
del Decret 151/2009, de 29 de setembre i de la Llei 
18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies.


El títol segon recull diverses modificacions en el rè-
gim retributiu del personal directiu del sector públic 
de la Generalitat. En primer lloc, s’estableix un límit 
a les retribucions del personal directiu, que serà com 
a màxim el que correspon a un conseller de la Gene-
ralitat, incloent totes les retribucions, fixes o no, que 
els puguin correspondre. En segon lloc, s’estableixen 
mesures pel que fa la cobertura de la responsabilitat 
derivada de la participació en òrgans col·legiats, que 
s’estenen a tot el personal no directiu que també en 
formi part.


Les disposicions addicionals recullen un mandat al 
Govern per a la presentació d’una Llei Tributària de 
Catalunya i una modificació del Text refós de la Llei de 
patrimoni de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb 
la necessita de construcció d’estructures d’estat en ma-
tèria d’hisenda i de preveure la divisió d’actius i passius 
entre el Regne d’Espanya i el Govern de Catalunya.


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


Projecte de llei


Títol I. Mesures en matèria tributària


Capítol primer. Modificació de la Llei 16/2000, 
de l’impost de Grans Establiments Comercials


Article 1. Modificació de l’article 4 de la llei 
16/2000, de l’Impost de Grans Establiments 
Comercials


Es modifica l’article 4 de la llei 16/2000, de l’Impost 
de Grans Establiments Comercials, que queda redac-
tat de la forma següent: 


«Article 4. Fet imposable


»1. Constitueix el fet imposable de l’impost la utilitza-
ció de grans superfícies amb finalitats comercials per 
raó de l’impacte que pot ocasionar al territori, al medi 
ambient i a la trama del comerç urbà de Catalunya.


»2. Als efectes del que disposa l’apartat 1, s’entén per 
utilització de grans superfícies amb finalitats comer-
cials el desenvolupament d’activitats de venda al de-
tall en grans establiments comercials, sigui aquesta 
efectuada per un sol titular –grans establiments co-
mercials individuals– o per diversos titulars –grans 
establiments comercials col·lectius–.


»3. Són grans establiments comercials els que disposen 
d’una superfície de venda igual o superior als 1.300 me-
tres quadrats, tant si és un establiment de caràcter indivi-
dual o col·lectiu. L’establiment que no tingui la conside-
ració de gran establiment comercial perquè no compleix 
el requisit de superfície mínima resta subjecte a l’impost 
quan, a conseqüència d’una ampliació, iguali o superi els 
1.300 metres quadrats de superfície de venda. En aquest 
cas, tributa per la totalitat de la superfície, sens perjudici 
de l’aplicació del mínim exempt que estableix l’article 7.»


Article 2. Modificació de l’article 5 de la llei 
16/2000, de l’Impost de Grans Establiments 
Comercials


Es modifica l’article 5 de la llei 16/2000, de l’Impost 
de Grans Establiments Comercials, que queda redac-
tat de la forma següent: 


«Article 5. Exempcions


»Són exempts de l’aplicació de l’impost els mercats mu-
nicipals i la utilització de grans superfícies duta a terme 
per grans establiments comercials individuals dedicats a 
la jardineria i a la venda de vehicles, materials per a la 
construcció, maquinària i subministraments industrials»


Article 3. Modificació de l’article 6 de la llei 
16/2000, de l’Impost de Grans Establiments 
Comercials


Es modifica l’article 6 de la llei 16/2000, de l’Impost 
de Grans Establiments Comercials, que queda redac-
tat de la forma següent: 


«Article 6. Contribuent


»És subjecte passiu, en qualitat de contribuent, la per-
sona física o jurídica titular de l’activitat de venda al 
detall en grans establiments comercials tal i com es 
defineix en l’article 4.»


Article 4. Modificació de l’article 7 de la llei 
16/2000, de l’Impost de Grans Establiments 
Comercials


Es modifica l’apartat 2 de l’article 7 de la llei 16/2000, 
de l’Impost de Grans Establiments Comercials, que 
queda redactat de la forma següent: 


«2. La superfície total s’obté de sumar les superfícies 
següents: 


»a) La superfície de venda, tal com es defineix en la nor-
mativa específica sobre equipaments comercials, reduïda 
en 1.299 metres quadrats en concepte de mínim exempt.


»b) La superfície destinada a magatzems, tallers, 
obradors i espais de producció, reduïda en la propor-
ció que resulti de la relació entre la superfície de ven-
da reduïda i la superfície de venda real. S’ha d’establir 
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per reglament un sistema opcional de determinació 
simplificada d’aquesta superfície.


»c) La superfície d’aparcament: aquesta superfície 
s’obté d’aplicar a la superfície de venda reduïda el coe-
ficient que correspongui segons els intervals següents: 


Coeficient


1. Establiments especialitzats 0,5
2. Altres establiments, segons els metres 
quadrats de superfície de venda real: 
Entre 1.300 i menys de 2.500 m2  1
Entre 2.500 i menys de 5.000 m2 1,2
Entre 5.000 i menys de 10.000 m2 1,4
Igual o superior a 10.000 m2 1,8


Article 5. Modificació de l’article 9 de la llei 
16/2000, de l’Impost de Grans Establiments 
Comercials 


Es modifica l’article 9 de la llei 16/2000, de l’Impost 
de Grans Establiments Comercials, que queda redac-
tat de la forma següent: 


«Article 9. Tipus de gravamen


»El tipus de gravamen s’estableix en 25,22 euros per 
metre quadrat.»


Capítol segon. Modificació de la fiscalitat 
sobre el joc


Article 6. Modificacions de la fiscalitat dels 
casinos


Es modifica la lletra c de l’apartat 2 de l’article 33 de 
la Llei 25/1998, del 31 de desembre, de mesures ad-
ministratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, que resta 
redactada de la manera següent: 


«c) Als casinos de joc s’aplica la tarifa següent: 


Porció de la base imposable Tipus aplicable


Entre 0 i 1.200.000,00 euros 20%
Entre 1.200.000,01 i 2.200.000,00 euros 35%
Entre 2.200.000,01 i 4.500.000,00 euros 45%
Més de 4.500.000,00 euros 55%


Capítol III. Equiparació del tractament de 
famílies nombroses i monoparentals


Article 7. Modificació de l’article 2 del Decret 
Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus 
públics de la Generalitat de Catalunya


Es modifica el punt 4 de l’apartat 1-3 de l’article 2 
del Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus pú-


blics de la Generalitat de Catalunya, que queda redac-
tat de la forma següent: 


«4. S’estableix una bonificació del 30% sobre la taxa 
regulada per aquest capítol per a les persones mem-
bres de famílies monoparentals i nombroses de ca-
tegoria general, i una bonificació del 50% per a les 
persones membres de famílies monoparentals i nom-
broses de categoria especial.»


Article 8. Modificació de l’article 9 del Decret 
Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus 
públics de la Generalitat de Catalunya


1. Es modifica l’apartat 1-3 de l’article 9 del Decret 
Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Ge-
neralitat de Catalunya, que queda redactat de la forma 
següent: 


«Article 9.1-3. Exempcions i bonificacions


»A l’alumnat membre de famílies nombroses i mono-
parentals, li són aplicables les exempcions i les bonifi-
cacions establertes en la legislació vigent relativa a la 
protecció d’aquestes famílies.»


2. Es modifica el punt 1 de l’apartat 2-3 de l’article 9 
del Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus pú-
blics de la Generalitat de Catalunya, que queda redac-
tat de la forma següent: 


«1. A l’alumnat membre de famílies nombroses i mo-
noparentals, li són aplicables les exempcions i les bo-
nificacions establertes a la legislació vigent relativa a 
la protecció d’aquestes famílies.»


3. Es modifica el punt 1 de l’apartat 3-3 de l’article 9 
del Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus pú-
blics de la Generalitat de Catalunya, que queda redac-
tat de la forma següent: 


«1. A l’alumnat membre de famílies nombroses i mo-
noparentals, li és aplicable les exempcions i les bonifi-
cacions establertes per la legislació vigent relativa a la 
protecció d’aquestes famílies.»


4. Es modifica el punt 1 de l’apartat 4-3 de l’article 9 
del Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus pú-
blics de la Generalitat de Catalunya, que queda redac-
tat de la forma següent: 


«1. A les persones membres de famílies nombroses i 
monoparentals, els són aplicables les exempcions i les 
bonificacions establertes per la legislació vigent relati-
va a la protecció d’aquestes famílies.»


5. Es modifica el punt 1 de l’apartat 5-3 de l’article 9 
del Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual 
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s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus pú-
blics de la Generalitat de Catalunya, que queda redac-
tat de la forma següent: 


«1. A les persones membres de famílies nombroses i 
monoparentals, els són aplicables les exempcions i les 
bonificacions establertes per la legislació vigent relati-
va a la protecció d’aquestes famílies.»


6. Es modifica el punt 1 de l’apartat 6-3 de l’article 9 
del Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus pú-
blics de la Generalitat de Catalunya, que queda redac-
tat de la forma següent: 


«1. A les persones membres de famílies nombroses i 
monoparentals, els són aplicables les exempcions i les 
bonificacions establertes per la legislació vigent relati-
va a la protecció d’aquestes famílies.»


7. Es modifica l’apartat 7-3 de l’article 9 del Decret 
Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Ge-
neralitat de Catalunya, que queda redactat de la forma 
següent: 


«A les persones membres de famílies nombroses i 
monoparentals, els són aplicables les exempcions i les 
bonificacions establertes per la legislació vigent relati-
va a la protecció d’aquestes famílies.»


Article 9. Modificació de l’article 18 del 
Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus 
públics de la Generalitat de Catalunya


Es modifica el punt 2 de l’apartat 1-3 de l’article 18 
del Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus pú-
blics de la Generalitat de Catalunya, que queda redac-
tat de la forma següent: 


«2. En relació amb la taxa per drets d’inscripció en 
les proves per a l’obtenció dels certificats de coneixe-
ments de català que convoca la Secretaria de Políti-
ca Lingüística regulada per aquest article s’estableix 
una bonificació del 30% per a les persones membres 
de famílies monoparentals i nombroses de categoria 
general, i una bonificació del 50% per a les persones 
membres de famílies monoparentals i nombroses de 
categoria especial.»


Article 10. Modificació de l’article 26 del 
Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus 
públics de la Generalitat de Catalunya


Es modifica l’apartat 1-3 de l’article 26 del Decret Le-
gislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat 
de Catalunya, que queda redactat de la forma següent: 


«Article 26.1-3. Exempcions i bonificacions


»1. Gaudeixen d’exempció total de les quotes de la 
taxa, amb la justificació prèvia de llur situació, els col-
lectius següents: 


»a) Els sol·licitants que són membres de famílies mo-
noparentals i nombroses de categoria especial.


»b) Les persones que tenen la declaració legal de mi-
nusvalidesa en un grau igual o superior al 33%.


»c) Les persones subjectes a mesures privatives de lli-
bertat.


»d) Les víctimes de actes terroristes, llurs cònjuges i 
llurs fills.


»e) Els subjectes passius en situació d’atur deman-
dants d’ocupació que no perceben cap prestació eco-
nòmica.


»2. Gaudeixen d’una bonificació de la quota de la taxa, 
amb la justificació prèvia de llur situació, els col-
lectius següents: 


»a) Els sol·licitants que són membres de famílies mo-
noparentals i nombroses de categoria general: un 50% 
de la quota.


»b) Els subjectes passius en situació d’atur demandants 
d’ocupació que perceben alguna prestació econòmica: 
un 50% de la quota.»


Article 11. Modificació de l’article 26 bis del 
Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus 
públics de la Generalitat de Catalunya


Es modifica el punt 2 de l’apartat 1-3 de l’article 26 
bis del Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus 
públics de la Generalitat de Catalunya, que queda re-
dactat de la forma següent: 


«2. S’estableix una bonificació del 30% per als membres 
de famílies monoparentals i nombroses de categoria ge-
neral, i una bonificació del 50% per als membres de famí-
lies monoparentals i nombroses de categoria especial.»


Article 12. Modificació de l’article 27 del 
Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus 
públics de la Generalitat de Catalunya


1. Es modifica l’apartat 1-3 de l’article 27 del Decret Le-
gislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat 
de Catalunya, que queda redactat de la forma següent: 


«S’estableix una bonificació en la taxa per la prestació 
de serveis per l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya regulada per aquest capí-
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tol. Aquesta bonificació és del 30% per a les persones 
membres de famílies monoparentals i nombroses de 
categoria general i del 50% per a les persones mem-
bres de famílies monoparentals i nombroses de cate-
goria especial.»


2. Es modifica l’apartat 2-3 de l’article 27 del Decret 
Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Ge-
neralitat de Catalunya, que queda redactat de la forma 
següent: 


«Exempcions i bonificacions


»1. Estan exempts del pagament de la taxa per a la 
inscripció a les proves d’accés a la universitat en les 
diferents modalitats els col·lectius següents: 


»a) Els estudiants beneficiaris d’una beca a l’estudi 
amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat.


»b) Els membres de famílies nombroses i monoparen-
tals de categoria especial.


»c) Les persones amb un grau de discapacitat igual o 
superior al 33%.


»d) Les víctimes d’actes terroristes, llurs cònjuges i 
llurs fills.


»e) Les víctimes de violència de gènere i llurs fills de-
pendents.


»f) Els estudiants de 65 anys o més.


»2. S’estableix una bonificació del 50% de l’import de 
la taxa a les persones membres de famílies nombroses 
i monoparentals de categoria general.


»3. Les justificacions documentals per a acreditar al-
guna d’aquestes circumstàncies són les mateixes que 
les que estableix per a aquests col·lectius la disposició 
que anualment fixa els preus dels serveis acadèmics 
universitaris.»


Títol segon. Mesures en matèria de funció pública


Capítol únic. Mesures en matèria de funció pública


Article 13. Modificació de la Disposició 
Addicional Vint-i-unena de la llei 2/2014, del 
27 de gener, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic


Es modifica l’apartat 2 de la Disposició Addicional 
Vint-i-unena de la llei 2/2014, del 27 de gener, de me-
sures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic, que queda redactat de la forma següent: 


«2. Règim retributiu del personal directiu del sector 
públic


»2.1. El Govern ha de determinar el règim retributiu 
del personal directiu dels ens, entitats i organismes del 


sector públic de la Generalitat mitjançant decrets. El 
personal directiu s’ordena, a aquest efecte, en grups, 
d’acord amb la classificació de l’entitat, l’ens i l’orga-
nisme en què presten el servei. La classificació de les 
entitats, els ens i els organismes ha de tenir en compte 
els criteris següents: consideració, o no, de sector pú-
blic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb la normativa europea sobre contractació 
pública; pressupost o volum d’activitat; nombre de tre-
balladors, competitivitat externa i necessitat o no de 
finançament públic.


»2.2. L’estructura retributiva dels directius d’aquestes 
entitats ha d’estar formada per una assignació bàsica, 
un complement de càrrec i, si escau, una retribució 
variable en funció dels objectius assolits o els resul-
tats fixats. Les retribucions íntegres anuals globals del 
personal directiu (inclosos tots els conceptes, també 
aquells variables derivats de l’acció comercial), en cap 
cas no poden ésser superiors a les fixades per al càrrec 
de conseller de l’Administració de la Generalitat o les 
que es determinin anualment en les lleis de pressu-
postos, i s’han d’assimilar, amb caràcter general, a les 
retribucions fixades per als alts càrrecs o càrrecs de 
comandament al servei de la Generalitat.


»2.3. El Govern ha d’establir un mecanisme de cober-
tura de responsabilitats mitjançant una assegurança 
de responsabilitat civil del personal directiu per aque-
lles actuacions que realitzin en l’exercici del seu càr-
rec i per la participació en òrgans col·legiats.


»2.4 El govern ha de fer extensiu el mecanisme de co-
bertura de responsabilitat mitjançant una assegurança 
de responsabilitat civil a tot treballadors públic que 
formi part d’òrgans col·legiats, encara que no tingui la 
condició de personal directiu.»


Disposicions addicionals


Primera. Llei Tributària de Catalunya


En el termini de tres mesos, el Govern trametrà al 
Parlament un projecte de Llei Tributària de Catalu-
nya, que regularà els procediments de gestió, liqui-
dació, inspecció i recaptació dels tributs suportats a 
Catalunya.


Segona. Modificació del Decret Legislatiu 
1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei de patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya


En el termini de tres mesos, el Govern trametrà al 
Parlament un projecte de llei de modificació del De-
cret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de preveu-
re els mecanismes d’inventari, divisió i reassignació 
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dels actius i passius de les administracions públiques 
amb presència actual a Catalunya o amb implicació a 
Catalunya, i que puguin ser afectades per una ratifica-
ció per part del Regne d’Espanya de la Convenció de 
Viena sobre Successió d’Estats en Matèria de Béns, 
Arxius i Deutes d’Estat de 1983.


Disposició derogatòria


Es deroga l’apartat Segon de l’article 17 de la Llei 6/2014, 
del 10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, del 16 


de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establi-
ment de normes en matèria de tributació, comerç i joc.


Disposició final


Aquesta llei entra en vigor el dia següent de la seva pu-
blicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Palau del Parlament, 12 de desembre de 2014


Marta Rovira i Vergés Pere Aragonès i Garcia
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC
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PUNT 17 | PROPOSTA DE 
TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA


Projecte de llei de mesures en matèria de 
transparència i accés a la informació pública
Tram. 200-00035/10


Text que se sotmet a votació


Preàmbul


La Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de trans-
parència, accés a la informació pública i bon govern, 
regula a l’article 24 un règim de reclamació contra les 
resolucions expresses o presumptes de les adminis-
tracions públiques en matèria d’accés a la informació 
pública, que es pot interposar potestativament i amb 
caràcter previ a la seva impugnació en via contenciosa 
administrativa.


L’apartat 1 de la disposició addicional quarta de la llei 
estatal estableix que en els supòsits de resolucions dic-
tades per les administracions de les comunitats autò-
nomes i del seu sector públic i per les entitats locals 
compreses en el seu àmbit territorial, la resolució de la 
reclamació prevista a l’article 24, amb les excepcions 
que determina el segon paràgraf d’aquest mateix apar-
tat, correspon a l’òrgan independent que determinin 
les comunitats autònomes. L’apartat 2 de la mateixa 
disposició addicional preveu també que les comuni-
tats autònomes poden atribuir la competència per a la 
resolució de la reclamació a l’òrgan estatal creat a la 
llei i que a aquest efecte han de signar el corresponent 
conveni amb l’Administració General de l’Estat en el 
qual s’estipulin les condicions en què la Comunitat 
Autònoma sufragarà les despeses derivades de l’as-
sumpció de competències per part de l’òrgan estatal.


D’acord amb la disposició final novena de la llei esta-
tal, que preveu l’entrada en vigor d’aquest règim d’im-
pugnació el 10 de desembre de 2014, esdevé urgent 
l’adopció de la mesura que permeti determinar l’òrgan 
independent que té la competència per resoldre les re-
clamacions potestatives contra les resolucions expres-


ses o presumptes de les administracions públiques 
catalanes en matèria d’accés a la informació pública. 
La present llei resulta necessària, com a mesura que 
pot tenir caràcter provisional o temporal, fins que no 
estigui efectivament constituït l’òrgan designat per la 
Llei de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern aprovada pel Parlament de Catalunya. 
En aquestes circumstàncies, mitjançant la present 
llei s’atribueix de forma provisional aquesta compe-
tència a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, 
que, d’acord amb la Llei 32/2010, d’1 d’octubre, és 
l’organisme independent que té per objecte garantir, 
en l’àmbit de les competències de la Generalitat, els 
drets a la protecció de dades personals i d’accés a la 
informació que hi està vinculada.


Article únic. Òrgan competent per resoldre 
les reclamacions en matèria d’accés a la 
informació pública


Contra les resolucions expresses o presumptes de les 
administracions públiques de Catalunya en matèria 
d’accés a la informació es pot interposar una reclama-
ció davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, 
en els termes establerts en la legislació vigent sobre 
transparència i accés a la informació pública.


Disposició addicional única. Àmbit subjectiu 
d’aplicació


Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per administracions 
públiques de Catalunya les enumerades en l’article 3 
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost. Tanmateix, també és 
d’aplicació a les altres entitats enumerades a l’article 2 
de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, que es-
tiguin vinculades o siguin dependents o participades 
per les administracions públiques de Catalunya.


Disposició final. Entrada en vigor


Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publi-
cació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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PUNT 18 | PROPOSTA DE 
TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA


Projecte de llei de modificació parcial de la 
Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta 
Municipal de Barcelona
Tram. 200-00036/10


Text que se sotmet a votació


Projecte de llei de modificació de la Carta 
municipal de Barcelona


Preàmbul


De conformitat amb el que estableixen la disposi-
ció addicional sisena de la Llei de l’Estat 7/1985, 
del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(LBRL), i l’article 89 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya, la ciutat de Barcelona gaudeix del reconei-
xement legal d’un règim especial, regulat per la Llei 
22/1998, del 30 de desembre, de la Carta municipal 
de Barcelona, i per la Llei de l’Estat 1/2006, del 13 
de març, per la qual es regula el règim especial del 
municipi de Barcelona, la qual reconeix així mateix al 
municipi un règim financer especial, en aplicació del 
que estableix l’article 161 del text refós de la Llei regu-
ladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004.


Transcorreguts més de quinze anys des de l’entrada 
en vigor de la Carta, el text legal ha estat objecte de 
dues modificacions: la primera, per mitjà de la Llei 
11/2006, del 19 de juliol, que va modificar-ne els ar-
ticles 3 i 11, sobre els símbols representatius de la 
ciutat, per tal d’adaptar-los a la normativa reguladora 
dels ens locals, i l’article 66.5, referent a l’aprovació 
definitiva de plans que comportin una modificació de 
zones verdes, espais lliures o equipaments esportius; 
la segona, per mitjà de la Llei 7/2010, del 21 d’abril, 
que va afegir al text legal un nou títol, el VIII, per tal 
d’incorporar-hi la regulació del Consell Econòmic i 
Social de Barcelona.


També en el pla legislatiu, i dins el mateix període, a 
més del reconeixement explícit de la garantia estatutà-
ria del règim especial barceloní, plasmada en l’article 
89 de l’Estatut, i de la regulació del tram de competèn-
cies estatals de la Carta, per mitjà de l’esmentada Llei 
de l’Estat 1/2006, cal destacar les nombroses modifi-
cacions introduïdes en la legislació bàsica sobre règim 
local per diverses lleis, entre les quals cal esmentar la 
Llei 11/1999, del 21 d’abril, de modificació de la Llei 
7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, i altres mesures per al desenvolupament del go-
vern local, en matèria de trànsit, circulació de vehicles 
de motor i seguretat viària i en matèria d’aigües; la 
Llei 57/2003, del 16 de desembre, de mesures per a 


la modernització del govern local, i la Llei 27/2013, 
del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració local. La disposició addicional cin-
quena d’aquesta darrera norma estableix que l’aplica-
ció dels seus preceptes al municipi de Barcelona s’ha 
d’entendre sens perjudici de les particularitats del rè-
gim especial que té reconegut, amb estricta subjecció 
als principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera.


Aquest marc normatiu abona l’oportunitat i la conve-
niència de modificar i actualitzar alguns preceptes de 
la Carta municipal de Barcelona, bé per a atendre de-
terminades necessitats institucionals de l’autogovern 
de la ciutat que requereixen l’empara d’una norma 
amb rang de llei, bé per a salvar el risc de petrificació 
del règim especial, que podria quedar desplaçat per 
les normes de règim general si les innovacions opera-
des en l’ordenament jurídic no es traslladen al règim 
específic del municipi.


Les modificacions que aquesta norma introdueix en 
la Llei 22/1998 afecten, dins el títol preliminar, l’arti-
cle 1.2 (garantia estatutària del règim especial i de les 
normes que l’integren), l’article 3 (protecció pública 
de la denominació Barcelona) i l’article 5 (sistema de 
fonts); dins el títol I, relatiu a l’organització del go-
vern municipal, l’article 11.3 (adequació dels acords a 
adoptar mitjançant el vot favorable de la majoria abso-
luta del nombre legal de membres del Consell Munici-
pal) i els articles 17.2 i 19.a (vot ponderat en l’exercici 
de funcions resolutòries per les Comissions del Con-
sell Municipal); dins el títol II, relatiu als districtes, 
l’article 22.2.g (impuls d’obres i serveis en l’àmbit dels 
districtes), l’article 23.1 (estatut dels membres dels 
consells de districte) i l’article 24.b (inspecció d’obres 
i serveis), i, dins el títol V, relatiu a l’organització mu-
nicipal executiva, l’article 52.1 (personal d’alta direc-
ció). Així mateix, aquesta llei afegeix a la llei modi-
ficada un nou títol, el novè, relatiu a la Sindicatura de 
Greuges de Barcelona, títol que es complementa amb 
una disposició transitòria dedicada a permetre en el 
futur l’elecció directa del síndic. Finalment, s’incor-
pora a la Carta una nova disposició addicional, refe-
rent a la Gaseta Municipal.


Article 1. Modificació de l’article 1 de la Llei 
22/1998


Es modifica l’apartat 2 de l’article 1 de la Llei 22/1998, 
del 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelo-
na, que resta redactat de la manera següent: 


«2. La ciutat de Barcelona gaudeix d’un règim espe-
cial, garantit per l’article 89 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya i integrat per aquesta Carta, per la le-
gislació que regula el règim especial del municipi de 
Barcelona i per les disposicions emanades de l’Ajun-
tament de Barcelona en exercici de la seva potestat 
normativa.»







 10 | Sessió plenària 46


Article 2. Modificació de l’article 3 de la Llei 
22/1998


S’afegeixen dos apartats, el 4 i el 5, a l’article 3 de la 
Llei 22/1998, amb el text següent: 


«4. Correspon a l’Ajuntament de Barcelona de protegir, 
preservar i promoure els valors simbòlics, el prestigi i la 
bona reputació associats a la denominació Barcelona.


»5. S’autoritza el Plenari del Consell Municipal de Bar-
celona per a desplegar per reglament les disposicions 
d’aquest article.»


Article 3. Modificació de l’article 5 de la Llei 
22/1998


Es modifica l’article 5 de la Llei 22/1998, que resta 
redactat de la manera següent: 


«1. Aquesta Carta es configura com a norma bàsica de 
l’ordenament jurídic propi del govern local de la ciutat 
de Barcelona. Qualsevol norma sectorial que afecti els 
governs locals ha de tenir en compte el règim especial 
de la ciutat de Barcelona, en els termes que estableix 
l’article 89 de l’Estatut d’autonomia.


»2. En tot allò que no sigui previst en aquesta Carta 
són aplicables les normes generals sobre règim local i 
les normes reguladores dels diferents sectors de l’ac-
ció pública.»


Article 4. Modificació de l’article 11 de la Llei 
22/1998


Se suprimeix la lletra j de l’apartat 3 de l’article 11 de 
la Llei 22/1998.


Article 5. Modificació de l’article 17 de la Llei 
22/1998


Es modifica l’apartat 2 de l’article 17 de la Llei 
22/1998, que resta redactat de la manera següent: 


«2. El nombre de regidors que pot designar cada grup 
municipal per a integrar les comissions del Consell 
Municipal ha d’ésser proporcional a la composició del 
Plenari. En les comissions en què no es pugui garantir 
aquesta proporcionalitat s’ha d’actuar amb vot ponde-
rat. Per a l’adopció d’acords de caràcter resolutori mit-
jançant aquest procediment és imprescindible que tots 
els membres d’un mateix grup polític votin en el ma-
teix sentit; altrament, s’ha d’utilitzar necessàriament 
el sistema de votació ordinària.»


Article 6. Modificació de l’article 19 de la Llei 
22/1998


Es modifica la lletra a de l’article 19 de la Llei 22/1998, 
que resta redactada de la manera següent: 


«a) La proporcionalitat en la composició de les co-
missions del Consell Municipal i la resolució de les 
votacions mitjançant vot ponderat en els supòsits en 
què no sigui possible aquesta proporcionalitat. Per a 
l’adopció d’acords de caràcter resolutori, s’entén que 
no hi ha empat si la igualtat de vots, essent idèntic el 
sentit en què hagin votat tots els membres de la Co-
missió d’un mateix grup municipal, es pot dirimir 
ponderant el nombre de vots amb què compta cada 
grup en el Plenari del Consell Municipal.»


Article 7. Modificació de l’article 22 de la Llei 
22/1998


Se suprimeix la lletra g de l’apartat 2 de l’article 22 de 
la Llei 22/1998.


Article 8. Modificació de l’article 23 de la Llei 
22/1998


Es modifica l’apartat 1 de l’article 23 de la Llei 
22/1998, que resta redactat de la manera següent: 


«1. El Reglament orgànic municipal ha de regular 
la composició dels consells de districte i l’elecció de 
llurs membres. El règim jurídic relatiu a llurs drets 
econòmics i prestacions socials és el mateix que el re-
latiu als membres electes de l’Ajuntament.»


Article 9. Modificació de l’article 24 de la Llei 
22/1998


Es modifica l’apartat b de l’article 24 de la Llei 
22/1998, que resta redactat de la manera següent: 


«b) Impulsar i inspeccionar els serveis i les obres del 
districte.»


Article 10. Modificació de l’article 52 de la Llei 
22/1998


Es modifica l’apartat 1 de l’article 52 de la Llei 
22/1998, que resta redactat de la manera següent: 


«1. Integren el personal de l’Ajuntament: 


a) El personal funcionari de carrera i el personal fun-
cionari interí.


b) El personal contractat laboral.


c) El personal eventual, nomenat per a ocupar llocs de 
confiança o assessorament especial.


d) El personal directiu i d’alta direcció, nomenat, ate-
nent criteris de competència professional i experièn-
cia, entre personal funcionari de carrera de l’Estat, 
de les comunitats autònomes o de les entitats locals 
o amb habilitació de caràcter nacional que pertanyi a 
cossos o escales classificats en el subgrup A1, llevat 
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que l’Alcaldia, en determinar els nivells essencials de 
l’organització municipal, d’acord amb el que disposa 
l’article 13.1.d, permeti que els titulars d’aquests òr-
gans directius, en consideració a les característiques 
específiques de llurs funcions, no tinguin l’esmentada 
condició de funcionari. En aquest cas, els nomena-
ments s’han de fer motivadament i d’acord amb crite-
ris de competència professional i experiència en llocs 
de responsabilitat en la gestió pública o privada.»


Article 11. Addició d’un títol a la Llei 22/1998


S’afegeix un títol, el IX, a la Llei 22/1998, amb el text 
següent: 


«Títol IX. Sindicatura de Greuges de Barcelona


»Article 143


»1. La Sindicatura de Greuges de Barcelona és la ins-
titució municipal que té la funció de defensar els drets 
fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans 
de Barcelona i, d’acord amb el que estableix l’article 
38.2, també de totes les persones que es trobin a la 
ciutat sense ésser-ne residents, especialment pel que 
fa als drets i les llibertats emparats per la Carta eu-
ropea de salvaguarda dels drets humans a la ciutat. 
Amb aquesta finalitat pot supervisar les activitats de 
l’administració municipal.


»2. La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha de pre-
sentar anualment al Plenari del Consell Municipal un 
informe sobre la seva actuació.


»3. La Sindicatura de Greuges de Barcelona exerceix 
les seves funcions amb independència, objectivitat i 
imparcialitat. No pot rebre instruccions de cap òrgan, 
autoritat o càrrecs municipals.


»4. La persona titular de la Sindicatura de Greuges de 
Barcelona és elegida pel Plenari del Consell Municipal, 
a proposta de l’alcalde o alcaldessa, mitjançant acord 
adoptat per una majoria de dues terceres parts dels 
membres presents, que representin la majoria absoluta, 
si més no, del nombre legal de membres de la corpora-
ció. El càrrec rep la denominació de síndic de greuges 
de Barcelona o síndica de greuges de Barcelona.


»5. S’han de regular per reglament el procediment per 
al nomenament, la durada del mandat, el règim d’in-


compatibilitats i les causes de cessament de la persona 
titular de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, i 
també el règim jurídic aplicable a l’organització i el 
funcionament de la institució.»


Article 12. Addició d’una disposició addicional a 
la Llei 22/1998


1. S’afegeix una disposició addicional primera a la 
Llei 22/1998, amb el text següent: 


«Disposició addicional Primera


»La Gaseta Municipal de Barcelona és el diari ofici-
al de l’Ajuntament de Barcelona i té caràcter de do-
cument públic i autèntic i plena validesa jurídica. Es 
publica a la seu electrònica municipal i conté totes les 
disposicions, els actes, les informacions i els anuncis 
que hagin d’ésser objecte de publicació oficial per 
l’Ajuntament de Barcelona. En els casos determinats 
per la legislació vigent, aquesta publicació constitueix 
l’únic mitjà de publicitat oficial.»


2. La disposició addicional única de la Llei 22/1998 
passa a ésser disposició addicional segona.


Article 13. Addició d’una disposició transitòria 
a la Llei 22/1998


S’afegeix una disposició transitòria, la tercera, a la 
Llei 22/1998, amb el text següent: 


«Disposició transitòria Tercera


»En el supòsit que la legislació electoral reguli l’elec-
ció directa de la persona titular de la Sindicatura de 
Greuges de Barcelona, la proposta que l’alcalde o al-
caldessa ha de formular al Plenari del Consell Muni-
cipal en virtut de l’article 143.4 ha de recaure necessà-
riament en la persona que hagi estat elegida segons els 
resultats de l’escrutini corresponent.»


Disposició final. 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.
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PUNT 20 | DEBAT I VOTACIÓ


Projecte de llei del protectorat de les funda-
cions i de verificació de l’activitat de les as-
sociacions declarades d’utilitat pública
Tram. 200-00014/10


Dictamen de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans


A la presidenta del Parlament


La Comissió de Justícia i Drets Humans, en la ses-
sió tinguda l’11 de desembre de 2014, ha estudiat el 
text del Projecte de llei del protectorat de les funda-
cions i de verificació de l’activitat de les associacions 
declarades d’utilitat pública (tram. 200-00014/10), la 
Proposició de llei del protectorat respecte de les fun-
dacions i les associacions d’utilitat pública (tram. 202-
00033/10), i la Proposició de llei del protectorat de 
les fundacions i associacions d’utilitat pública (tram. 
202-00041/10) i l’Informe de la Ponència.


Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 109.5 i 
6 del Reglament del Parlament, i recollint les modifi-
cacions aprovades per la Comissió, ha acordat d’esta-
blir el dictamen següent: 


Projecte de llei del Protectorat de les 
Fundacions i de verificació de l’activitat de les 
associacions declarades d’utilitat pública


Preàmbul


I


Les fundacions privades han tingut un reconeixement 
i una regulació amplis a Catalunya des de l’aprovació 
de l’Estatut d’autonomia del 1979. La Llei 1/1982, del 
3 de març, de fundacions privades, establí una regu-
lació pròpia en l’àmbit del dret civil català. Aquesta 
regulació, fruit de l’experiència assolida i de la neces-
sària adequació a les circumstàncies derivades del pas 
del temps, fou posteriorment modificada per la Llei 
5/2001, del 2 de maig, de fundacions, i per la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, que, al 
seu torn, ha estat objecte de canvis puntuals per mitjà 
de la Llei 7/2012, del 15 de juny.


Aquestes darreres normes s’emmarquen en el procés 
de codificació del dret civil català relatiu a les per-
sones jurídiques i, en exercici de la competència ex-
clusiva de la Generalitat en matèria de dret civil, des-
pleguen l’Estatut d’autonomia, en concret l’article 118, 
per tal d’establir i determinar el règim jurídic de les 
fundacions i les associacions declarades d’utilitat pú-


blica que compleixen llurs funcions majoritàriament 
a Catalunya.


Pel que fa a la regulació que el Codi civil fa del Pro-
tectorat, se circumscriu a una sèrie de disposicions 
bàsiques que es limiten a determinar-ne l’organitza-
ció, l’àmbit d’actuació i les funcions bàsiques.


Aquesta mínima regulació fou volguda i es degué a la 
naturalesa civil de la norma, fet que aconsellà diferir 
en una disposició independent de naturalesa adminis-
trativa la completa regulació del Protectorat. Fou en 
aquest sentit que la disposició transitòria quarta del lli-
bre tercer del Codi civil de Catalunya definí un seguit 
de funcions que corresponien a aquest òrgan mentre el 
Parlament no aprovés una llei del Protectorat.


Aquesta llei, doncs, pretén donar resposta al mana-
ment del legislador contingut en el llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, tot regulant les potestats del 
Protectorat i establint el règim que li ha de permetre 
de complir les funcions que legalment té encomana-
des, amb plena seguretat jurídica, de manera eficaç 
i eficient, i d’acord amb la finalitat que l’inspira i en 
justifica l’existència.


El Protectorat, de llarga tradició en el dret català, entès 
com l’òrgan que exerceix el control publicoadminis-
tratiu de les fundacions, té com a objectiu primordial 
garantir l’exercici recte del dret de fundació constitu-
cionalment reconegut. L’actuació d’aquest òrgan se 
subjecta al dret administratiu, per tal com exerceix 
prerrogatives pròpies de l’Administració pública sobre 
entitats de naturalesa jurídica privada que en altres 
persones jurídiques d’idèntica naturalesa es conside-
rarien exorbitants.


Aquesta llei també incorpora la necessària regulació 
del règim jurídic de l’òrgan de supervisió de les as-
sociacions que gaudeixen de la declaració d’utilitat 
pública, atesa la competència exclusiva que l’Estatut 
d’autonomia atorga a la Generalitat en matèria d’as-
sociacions, amb la finalitat de dotar-lo de les potestats 
necessàries per a l’exercici recte de les funcions que 
té encomanades. Aquesta regulació s’emmarca en els 
preceptes del llibre tercer del Codi civil de Catalunya 
i s’empara en les competències de la Generalitat en 
aquesta matèria derivades de la Llei orgànica 1/2002, 
del 22 de març, reguladora del dret d’associació, del 
Reial decret 1266/2007, del 24 de setembre, de traspàs 
de funcions de l’Administració de l’Estat a la Gene-
ralitat de Catalunya en matèria de declaració d’utili-
tat pública de les associacions i aplicació dels bene-
ficis fiscals a associacions i fundacions, i del Decret 
6/2008, del 21 de gener, pel qual s’assignen al Depar-
tament de Justícia les funcions traspassades a la Gene-
ralitat de Catalunya en aquesta matèria.


Aquesta regulació és una novetat en la legislació cata-
lana, per tal com atribueix a l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya la funció de seguiment de les 
associacions que hagin obtingut la declaració d’utili-
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tat pública, la qual, com és ben sabut, els comporta 
una sèrie d’obligacions.


Així, aquesta llei atribueix les funcions de seguiment 
de les associacions declarades d’utilitat pública a l’òr-
gan de supervisió d’aquestes entitats. Aquestes funci-
ons són exercides pels òrgans corresponents del depar-
tament competent en matèria d’associacions, mentre 
que el Protectorat exerceix les seves potestats respecte 
a les fundacions per mitjà dels òrgans corresponents 
del departament competent en matèria de fundacions.


La funció de seguiment o, si es prefereix, de verifi-
cació d’activitats, si bé té una certa semblança amb 
les tradicionals funcions atribuïdes al protectorat de 
les fundacions, manca de les facultats d’intervenció i 
fiscalització que té aquest últim, atès que les associ-
acions, per llur pròpia naturalesa, tenen mecanismes 
de control intern, bàsicament les assemblees generals, 
que no tenen les fundacions. Amb tot, per tal que les 
funcions de verificació serveixin a les finalitats per 
a les quals han estat previstes, aquesta llei atorga a 
l’òrgan de supervisió de les associacions declarades 
d’utilitat pública la potestat sancionadora i inspectora 
respecte a determinades conductes associades als re-
quisits que motivaren la declaració d’utilitat pública.


El que justifica la intervenció de l’Administració de la 
Generalitat per mitjà del Protectorat i de l’òrgan de 
supervisió de les associacions d’utilitat pública és el 
fet que totes aquestes entitats persegueixen finalitats 
d’interès general, circumstància que aporta un ele-
ment substancial i diferenciador respecte a altres en-
titats privades amb interessos particulars, que tenen 
ànim de lucre i estan subjectes a regles de mercat. I 
d’ací prové la rellevància de la funció dels dits òrgans, 
que, com a integrants de l’Administració, han de ser-
vir amb objectivitat els interessos generals, d’acord 
amb els principis d’eficàcia, legalitat i objectivitat i 
amb ple sotmetiment a la llei i al dret que reconeix la 
Constitució.


El món fundacional i associatiu ha experimentat en 
els darrers anys un notable increment del seu volum 
d’activitat i de presència en la vida econòmica del 
país, en l’acompliment d’activitats de gran impacte, 
no només social sinó també econòmic. Aquest fet ha 
comportat que la informació que mou sigui cada ve-
gada més complexa i que les seves estructures s’hagin 
professionalitzat fortament.


Davant l’increment de la presència de les entitats pri-
vades com a coadjuvants en la resolució dels reptes de 
la societat actual, en què les organitzacions no gover-
namentals cada vegada tenen més pes, s’imposa una 
nova regulació d’acord amb les noves circumstàncies 
descrites. Una regulació que respecti l’autonomia de 
gestió i funcionament d’aquestes entitats, que els per-
meti una actuació àgil i eficient, i en la qual el Pro-
tectorat i l’òrgan de supervisió tinguin les potestats 
degudes per a assolir les finalitats preteses.


En aquest sentit, aquesta llei configura el Protectorat 
i l’òrgan de supervisió prenent com a base unes fun-
cions que s’adiuen amb les tècniques que la moderna 
Administració pública ha anat adoptant en les últimes 
dècades, per tal que ambdós òrgans puguin plantejar 
polítiques públiques per a abordar els nous reptes del 
sector, tot desenvolupant iniciatives orientades a po-
tenciar i enfortir el teixit d’aquestes entitats i, alhora, 
protegir els interessos dels beneficiaris de les activitats 
de les entitats subjectes a llur actuació. No debades, 
les entitats del tercer sector que, com l’Administració, 
persegueixen finalitats també d’interès general són les 
col·laboradores naturals de l’Administració, correlació 
i conjunció d’interessos a què pretén donar resposta i 
satisfacció aquesta llei.


En aquest context, la regulació que conté aquesta llei 
articula el Protectorat i l’òrgan de supervisió basant-se 
en criteris de llibertat i responsabilitat de les entitats, i 
també de flexibilitat i agilitat d’aquests òrgans, amb la 
finalitat d’assolir un equilibri adequat entre l’autono-
mia de gestió i funcionament de les entitats subjectes 
a la seva acció i els necessaris mecanismes d’assesso-
rament, foment i vetlla per l’interès general, en con-
cordança amb la voluntat del fundador i les finalitats 
d’aquestes entitats. Aquesta llei persegueix el foment 
de l’autoresponsabilitat de les entitats per tal de poder 
fer efectiva la mínima intervenció administrativa.


El protagonisme que al llarg dels anys han anat ad-
quirint les fundacions i les associacions declarades 
d’utilitat pública, com a entitats prestadores de serveis 
de tota naturalesa en favor dels ciutadans, han posat 
de manifest la necessitat de dotar l’Administració dels 
instruments adequats per a garantir l’ús i la destinació 
correctes dels ajuts i subvencions públics que sovint 
perceben les entitats sense afany de lucre, i també dels 
fons procedents de la captació ciutadana i dels pro-
vinents del mecenatge privat. Amb aquesta finalitat, 
aquesta llei articula un seguit de mesures de foment 
dels controls interns de les entitats i de responsabi-
lització dels patrons, i altres mesures que pretenen 
establir una cultura de transparència i regularitat d’ac-
tivitats en garantia dels finançadors públics i privats 
de les actuacions d’aquestes entitats. I alhora, atorga 
als òrgans administratius les potestats necessàries per 
a incrementar la col·laboració interadministrativa i 
institucional per tal de coordinar les funcions de se-
guiment, control i supervisió, i també per a actuar di-
rectament quan escaigui.


I, en aquesta línia, aquesta llei instaura en aquest àm-
bit una nova potestat: la sancionadora, amb la finalitat 
que actuï com a mecanisme dissuasiu de les conductes 
contràries a les obligacions administratives i com a 
mesura generadora de confiança per als qui contribu-
eixen al finançament d’aquestes entitats. Es tracta d’un 
mecanisme executiu que l’ordenament posa en mans 
de les administracions públiques per a contribuir que 
el projecte fundacional o associatiu es desenvolupi 
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conformement a l’interès general i a la voluntat del 
fundador. Així, es tipifiquen les conductes infractores 
en què més sovint s’aprecia que incorren les entitats 
i respecte a les quals la potestat sancionadora esdevé 
un mecanisme efectiu per a evitar l’ús de mecanismes 
d’intervenció més agressius.


Aquesta nova potestat es regula des de la perspectiva 
i la clara consciència de la naturalesa privada de les 
fundacions i, per tant, amb ple respecte per la relació 
de subjecció especial d’aquestes entitats que estableix 
el llibre tercer.


Així mateix, en el marc de les noves polítiques pú-
bliques adreçades a la simplificació de tràmits, s’han 
establert mecanismes per a potenciar l’ús dels mitjans 
electrònics en les relacions entre l’Administració i els 
ciutadans, i també la col·laboració entre institucions. 
En són un exemple les funcions que en matèria de 
fundacions s’atribueixen a l’Oficina de Gestió Empre-
sarial, per tal que les fundacions puguin fer una única 
presentació dels comptes anuals davant les instituci-
ons i els departaments de la Generalitat que tenen tí-
tols jurídics transversals per a verificar-los.


II


L’estructura d’aquesta llei s’organitza en cinc títols, vuit 
disposicions addicionals, una disposició transitòria, 
una disposició derogatòria i quatre disposicions finals.


El títol I regula les disposicions generals (capítol I) i la 
transparència (capítol II).


El títol II regula el Protectorat com l’òrgan que com-
pleix la funció de l’Administració de vetllar per l’exer-
cici recte del dret de fundació. Alhora, aquesta llei 
declara explícitament que el Protectorat compleix les 
seves funcions amb ple respecte per l’autonomia de 
gestió i funcionament de les fundacions.


El títol III regula l’òrgan de supervisió de les associa-
cions declarades d’utilitat pública, atès que els avan-
tatges derivats de la declaració justifiquen la implica-
ció de l’Administració. És destacable que la regulació 
de l’òrgan de supervisió de les associacions declara-
des d’utilitat pública que fa aquesta llei, no amplia, 
en sentit estricte, l’àmbit subjectiu del Protectorat que 
estableix el llibre tercer del Codi civil, ja que el títol 
habilitant d’aquesta circumstància deriva de l’al·ludida 
transferència de les funcions sobre aquesta matèria. 
En efecte, pel que fa a l’àmbit objectiu, cal posar en 
relleu que, tractant-se el dret d’associació d’un dret 
fonamental constitucionalment reconegut, les funci-
ons de l’òrgan de supervisió de les associacions de-
clarades d’utilitat pública regulades per aquesta llei 
se circumscriuen als aspectes estrictament necessaris 
per al compliment de les funcions transferides: asses-
sorar les associacions que ja tenen aquesta condició 
perquè mantinguin el reconeixement que se’ls ha ator-
gat, exercir facultats de supervisió per a assegurar la 
dita circumstància i el compliment de les obligacions 


que en deriven, i revocar l’esmentada condició quan 
escaigui, atesos els avantatges de mecenatge que duu 
associats.


El títol IV regula el règim jurídic dels actes del Pro-
tectorat i de l’òrgan de supervisió de les associacions 
declarades d’utilitat pública. Està organitzat en quatre 
capítols.


El capítol I estableix el règim jurídic. El capítol II in-
corpora com a novetat les relacions del Protectorat 
amb les entitats vinculades a les fundacions i a les as-
sociacions declarades d’utilitat pública. Defineix en
titat vinculada als efectes d’aquesta llei, tant pel que 
fa a l’obligació de comunicar l’acumulació de càrrecs 
com al deure de presentar els comptes de les entitats 
vinculades i de les dominants del grup. Alhora, esta-
bleix un règim singular en matèria de conflicte d’in-
teressos respecte a les entitats vinculades que formen 
part d’un grup, amb la finalitat de fer compatibles les 
conseqüències jurídiques de l’esmentada circumstàn-
cia amb les finalitats preteses per les regles de conflic-
tes d’interessos. Certament, les relacions, en l’aspecte 
comptable, de les fundacions i les associacions decla-
rades d’utilitat pública amb altres entitats ja havien 
estat parcialment regulades pel Codi civil de Catalu-
nya, que estableix l’obligació per a la fundació, si és 
l’entitat dominant d’un grup, de formular els comptes 
anuals consolidats d’acord amb el que estableix la le-
gislació mercantil. Aquesta llei pretén possibilitar una 
visió més global de les situacions en què concorren 
diverses entitats sense ànim de lucre que actuen a la 
pràctica amb uns mateixos criteris, ja que es considera 
convenient de disposar, en aquests casos, d’una infor-
mació millor que permeti situar les diverses entitats 
i els diversos interessos confluents. I, alhora, s’esta-
bleix com a potestatiu un règim singular de retiment 
de comptes per a entitats que formen un grup a l’em-
para de la normativa mercantil, independentment de 
la naturalesa jurídica de les entitats que el conformen.


El capítol III regula les relacions de col·laboració entre 
el Protectorat i l’òrgan de supervisió de les associaci-
ons declarades d’utilitat pública i els òrgans d’altres 
administracions i altres organismes públics amb com-
petències de control i fiscalització, i entre aquells i els 
notaris, alhora que fomenta l’ús dels mitjans electrò-
nics de consulta. El capítol IV completa la regulació 
de la intervenció temporal de les fundacions que fa 
l’article 336-4 del Codi civil de Catalunya.


El títol V regula la potestat inspectora i el règim san-
cionador. Està organitzat en dos capítols.


El capítol I regula la potestat inspectora del Protec-
torat i de l’òrgan de supervisió de les associacions 
declarades d’utilitat pública, dels quals determina, 
entre altres aspectes, l’abast, el contingut, les facul-
tats i el procediment, com a elements de garantia dels 
subjectes inspeccionats i de seguretat jurídica per a 
tots els actors que hi intervenen. La inspecció, d’acord 
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amb el Codi civil de Catalunya, és pertinent si hi ha 
indicis d’irregularitats de qualsevol índole, però, per 
la seva transcendència i per raons de seguretat jurí-
dica, aquesta llei ha optat per enumerar amb caràcter 
enunciatiu i no limitatiu els supòsits que faculten per a 
l’exercici de la potestat, com ara el fet de no presentar 
els comptes durant dos exercicis, la falta de declaració 
responsable o de sol·licitud d’autorització per a fer les 
operacions que en requereixen, l’incompliment reite-
rat dels requeriments del Protectorat o la destinació 
de recursos a despeses no relacionades amb l’objecte 
fundacional, entre d’altres. Es tracta d’una funció de 
caràcter planificat conforme a criteris objectius, i no 
pas aleatoris, com havia estat fins a l’entrada en vigor 
d’aquesta llei.


El capítol II regula el règim sancionador aplicable a 
les infraccions en què incorrin les entitats que regula 
aquesta llei i a les sancions de caràcter administra-
tiu. Aquesta regulació pretén esdevenir un element 
de garantia del compliment efectiu de la voluntat 
fundacional i associativa i del funcionament correc-
te de l’entitat. Seguint el règim de responsabilitat que 
estableix el llibre tercer, aquesta llei fa responsables 
els membres dels òrgans de govern i les persones que 
exerceixen funcions de direcció de les infraccions 
comeses, en els casos en què la responsabilitat sigui 
individualitzable. La llei es limita a tipificar com a in-
fraccions un reduït nombre de supòsits, atès que les 
conductes infractores més importants ja tenen altres 
mecanismes indirectes de sanció establerts pel llibre 
tercer, com la impossibilitat d’obtenir subvencions o 
la ineficàcia dels actes, i, per tant, la sanció que com-
porten es planteja com a mesura dissuasiva. Quant a 
les sancions establertes, es complementen les de ca-
ràcter econòmic amb el tancament registral parcial i 
l’amonestació, segons el tipus d’infracció. Per a la gra-
duació de les sancions, destaca la inclusió del fet que 
l’entitat es nodreixi de fons públics o fons provinents 
de captació pública, atesa la naturalesa d’aquestes en-
titats i la finalitat que persegueix l’acció protectora 
que, envers ella, exerceix l’òrgan corresponent.


De les nou disposicions addicionals, cal destacar les 
relatives a la presentació unificada de comptes, que 
s’articula com un mecanisme per a fer efectiu el dret 
dels ciutadans a no presentar documents que ja tingui 
l’Administració i a obtenir informació i fer tràmits des 
d’una finestra única.


La disposició transitòria única regula el règim transito-
ri del deure de comunicació de l’acumulació de càrrecs.


En virtut de la disposició derogatòria única, es dero-
ga la Llei 5/2001, del 2 de maig, de fundacions, que 
mantenia vigent algun precepte no derogat per la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi ci-
vil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i 
la disposició transitòria quarta de la Llei 4/2008, que 
estableix les funcions que corresponen al Protectorat 
mentre el Parlament no aprovi una llei del Protectorat.


Pel que fa a les disposicions finals, és remarcable la 
que conté el manament adreçat als departaments de 
la Generalitat per tal que adoptin les actuacions orga-
nitzatives i tecnològiques corresponents que permetin 
la interoperabilitat dels sistemes i aplicacions per a 
fer efectius els manaments d’aquesta llei. També són 
destacables les modificacions de diversos articles del 
Codi civil: d’una banda, per a adequar a aquesta llei 
la normativa que li serveix de base, com ara el llibre 
tercer, i, de l’altra, per a esmenar algunes disfuncions 
tècniques que s’han detectat. Per aquest motiu, es mo-
difiquen els articles 315-2, 315-8, 331-6, 332-13, 333-
2, 333-11 i 335-1.


Títol I. Disposicions generals i transparència


Capítol I. Disposicions generals


Article 1. Objecte 


L’objecte d’aquesta llei és regular el contingut i l’abast 
de les funcions del Protectorat i l’òrgan de supervisió de 
les associacions d’utilitat pública i el règim jurídic que 
els és aplicable.


Article 2. Naturalesa jurídica i dependència 
funcional del Protectorat i de l’òrgan de 
supervisió de les associacions declarades 
d’utilitat pública


1. El Protectorat és l’òrgan de l’Administració que té 
encomanada la funció de vetllar pel recte exercici del 
dret de fundació i d’assegurar que el funcionament 
de les fundacions s’ajusti a la legalitat vigent, en els 
termes establerts per l’article 336-2 del Codi civil de 
Catalunya.


2. El Protectorat exerceix les seves funcions per mitjà 
dels òrgans del departament competent en matèria de 
fundacions i, pel que fa a les fundacions especials, per 
mitjà del dit departament i el departament competent 
en matèria de caixes d’estalvis, en els termes esta-
blerts per l’article 67 del text refós de la Llei de caixes 
d’estalvis de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2008, de l’11 de març.


3. L’òrgan de supervisió de les associacions decla-
rades d’utilitat pública és l’encarregat de vetllar pel 
manteniment dels requisits que motivaren la declara-
ció d’utilitat pública.


4. L’òrgan de supervisió de les associacions declara-
des d’utilitat pública exerceix les seves funcions per 
mitjà dels òrgans del departament competent en matè-
ria d’associacions.


Article 3. Àmbit d’actuació 


L’Administració de la Generalitat exerceix les seves 
potestats sobre les fundacions i associacions següents: 







 16 | Sessió plenària 46


a) Les fundacions que acompleixen majoritàriament 
llur activitat a Catalunya i, en allò que els sigui apli-
cable d’acord amb el llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, les delegacions de fundacions estrangeres.


b) Les fundacions especials a què fa referència el text 
refós de la Llei de caixes d’estalvis de Catalunya.


c) Les associacions declarades d’utilitat pública sot-
meses a la legislació catalana.


Capítol II. Transparència


Article 4. Concepte i subjectes responsables


1. La transparència és un bé públic essencial que con-
tribueix a generar la confiança de la societat en les 
entitats i respon al compromís ètic d’aquestes de retre 
comptes davant els ciutadans i els grups d’interès.


2. Correspon a les fundacions i les associacions d’uti-
litat pública fer efectiva la transparència de llurs or-
ganitzacions. L’aprovació dels diversos instruments 
de transparència s’ha de comunicar al Protectorat o a 
l’òrgan de supervisió de les associacions d’utilitat pú-
blica, segons que correspongui.


Article 5. Abast de la transparència 


1. La transparència ha tenir un abast suficient per a 
permetre als ciutadans, als grups d’interès i a les ad-
ministracions d’accedir a informació rellevant, actua-
litzada i veraç sobre l’entitat. La informació ha d’ésser 
fàcilment localitzable en el web de l’entitat i en altres 
mitjans accessibles al públic.


2. El nivell de subjecció de les fundacions i les associ-
acions d’utilitat pública als instruments de transparèn-
cia que estableix aquest capítol s’ha de fixar per mitjà 
d’una ordre del conseller del departament competent 
en matèria de fundacions i associacions, en funció de 
la dimensió de les entitats i de l’origen de les fonts de 
finançament.


3. Per a determinar el nivell de subjecció de les fun-
dacions i les associacions d’utilitat pública als instru-
ments de transparència en funció de llur dimensió, cal 
tenir en compte la tipologia d’entitats que estableix 
el Pla de comptabilitat de les fundacions i les asso-
ciacions subjectes a la legislació de la Generalitat de 
Catalunya. Juntament amb la tipologia d’entitats, cal 
tenir també en compte, com una circumstància dife-
renciadora, els casos en què les entitats estan legal-
ment obligades a fer auditar llurs comptes.


4. Per a determinar el nivell de subjecció de les funda-
cions i associacions d’utilitat pública als instruments 
de transparència en funció de l’origen de les fonts de 
finançament, cal tenir en compte els casos en què al-
menys el 40% dels ingressos de les entitats provenen 
de les administracions públiques per mitjà de sub-
vencions, convenis o qualsevol tipus de contracte de 


prestació de serveis, i també si han rebut ingressos de 
qualsevol tipus provinents de qualsevol administra-
ció pública per un valor superior a 60.000 euros en el 
conjunt de l’exercici. Cal tenir també en compte, com 
una circumstància diferenciadora, els casos en què les 
entitats estan subjectes al control financer de la Inter-
venció General de la Generalitat i de la Sindicatura de 
Comptes.


Article 6. Informació rellevant


1. Les dades sobre la missió de l’entitat, l’estructura 
directiva i de govern i els resultats de les activitats 
acomplertes són informació rellevant.


2. Pot formar part de la informació rellevant la infor-
mació relativa a: 


a) Els fins de les entitats i llurs activitats.


b) Les principals línies estratègiques d’actuació.


c) Els estatuts, la composició dels òrgans de govern i 
de l’equip directiu, i l’estructura organitzativa.


d) El web i les adreces de correu postal i electrònic a 
les quals es pot adreçar el públic en general.


e) El programa i la memòria anual d’activitats.


f) El col·lectiu de beneficiaris atesos.


g) Els estats financers, les auditories, si escauen, i la 
memòria econòmica.


h) El codi de bon govern i bones pràctiques de gestió.


i) El balanç social.


j) L’informe de govern corporatiu.


k) L’informe anual del codi de conducta.


l) Els concursos, els contractes i les licitacions.


m) Les altres qüestions que estableixin les lleis.


Títol II. El Protectorat 


Article 7. Finalitats del Protectorat


1. El Protectorat vetlla perquè es compleixin les finali-
tats fundacionals, les disposicions legals i els estatuts 
de les fundacions i perquè es respecti la voluntat fun-
dacional.


2. El Protectorat exerceix les seves funcions respec-
tant l’autonomia de gestió i funcionament de les fun-
dacions.


Article 8. Funcions d’assessorament


1. Corresponen al Protectorat les funcions d’assesso-
rament en els termes establerts pel Codi civil de Ca-
talunya.
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2. Correspon al Protectorat atendre les consultes d’in-
terès general que li facin les persones que hi tinguin 
un interès legítim si no comporten una prequalificació 
d’actes, negocis i documents.


Article 9. Funcions de registre 


1. Corresponen al Protectorat les funcions de registre 
següents: 


a) Resoldre les sol·licituds d’inscripció de les funda-
cions, dels fons especials i de les delegacions d’enti-
tats regulades per altres lleis que s’hagin d’inscriure 
a Catalunya.


b) Qualificar el contingut dels actes inscriptibles, 
d’acord amb el que resulta dels documents en virtut 
dels quals se sol·licita la inscripció i dels assentaments 
registrals.


c) Resoldre les sol·licituds de les modificacions d’esta-
tuts, la fusió, l’escissió i la dissolució de les fundaci-
ons i de llurs fons especials.


d) Certificar i emetre notes simples informatives so-
bre els assentaments registrals. La publicitat del regis-
tre es fa efectiva per mitjans electrònics.


e) Garantir l’accés efectiu a les dades del registre.


f) Els altres actes a què fa referència l’article 315-2 del 
Codi civil de Catalunya.


Article 10. Funcions de supervisió 


Corresponen al Protectorat, en matèria de supervisió i 
tutela de les fundacions, les funcions següents: 


a) Vetllar pel compliment efectiu de la voluntat funda-
cional, de les disposicions legals i dels estatuts, mit-
jançant la verificació dels comptes anuals i els altres 
instruments que estableixen les lleis.


b) Verificar que els recursos econòmics de la fundació 
han estat aplicats a les finalitats fundacionals.


c) Comprovar que les fundacions actuen amb criteris 
d’imparcialitat i no-discriminació en la determinació 
de beneficiaris.


d) Autoritzar els actes per als quals el llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya estableix aquesta modalitat 
de supervisió.


e) Rebre la informació dels actes amb transcendèn-
cia econòmica que les fundacions han de comunicar 
d’acord amb el Codi civil de Catalunya.


f) Verificar la conformitat de les dades de les declara-
cions responsables.


g) Exercir l’acció de responsabilitat contra els patrons 
en els supòsits que estableix el Codi civil de Catalunya.


h) Exercir l’acció d’impugnació d’acords, decisions o 
actes contraris a la llei o als estatuts o que lesionin 
l’interès de la fundació o dels fons especials.


i) Exercir les funcions de suplència en els supòsits que 
estableix el Codi civil de Catalunya.


j) Emetre els requeriments per tal que el patronat 
adopti les mesures necessàries per a corregir les situ-
acions d’incompliment a què fan referència les lleis.


k) Interpretar, suplir i integrar la voluntat fundacio-
nal, a petició de l’òrgan de govern de la fundació o 
d’ofici, en els supòsits que estableix el Codi civil de 
Catalunya.


l) Exercir les funcions d’inspecció.


m) Instar la intervenció temporal i exercir les accions 
judicials pertinents.


n) Exercir la potestat sancionadora en els termes que 
estableix aquesta llei.


o) Les altres que li atribueixin les lleis.


Article 11. Funcions de suplència i de 
nomenament de patrons 


1. El Protectorat, com a garant del correcte exercici 
del dret de fundació, pot exercir les funcions de su-
plència i de nomenament de patrons que li reconeix el 
Codi civil de Catalunya.


2. El Protectorat, mentre compleix les funcions de su-
plència, ha d’adoptar, si cal, les mesures provisionals 
necessàries per a protegir el patrimoni destinat a la 
fundació i la voluntat de la persona fundadora.


Títol III. Òrgan de supervisió de les associacions 
declarades d’utilitat pública


Article 12. Supervisió de les associacions 
declarades d’utilitat pública


1. Les funcions de supervisió de les associacions de-
clarades d’utilitat pública corresponen a l’òrgan com-
petent en matèria d’associacions, el qual ha de vetllar 
pel manteniment dels requisits i les condicions que 
motivaren la declaració d’utilitat pública.


2. L’òrgan competent que exerceix les funcions de su-
pervisió, sens perjudici del que estableix l’apartat 1, 
ha de respectar l’autonomia de gestió i funcionament 
de les associacions declarades d’utilitat pública, si bé 
hi ha de promoure la creació d’òrgans de control in-
tern, amb la finalitat que duguin a terme accions de 
control sobre la gestió i la regularitat dels processos i 
procediments interns d’actuació.


Article 13. Funcions d’assessorament i registre


Corresponen a l’òrgan de supervisió de les associaci-
ons declarades d’utilitat pública les funcions d’asses-
sorament i registre següents: 


a) Assessorar les associacions declarades d’utilitat pú-
blica sobre aspectes legals que incideixen en el man-
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teniment dels requisits que en motivaren la declaració 
d’utilitat pública.


b) Exercir les funcions de registre a què fa referència 
l’article 315-2 del Codi civil de Catalunya.


c) Donar publicitat de la declaració d’utilitat pública 
de les associacions i de les finalitats que persegueixen 
i, si s’escau, de la revocació de la declaració.


Article 14. Funcions de supervisió


1. Corresponen a l’òrgan de supervisió de les associa-
cions declarades d’utilitat pública les funcions de su-
pervisió següents: 


a) Requerir a l’associació que adopti les mesures per-
tinents per a solucionar les deficiències i corregir les 
situacions d’incompliment, abans d’exercir les altres 
potestats que estableix aquesta llei.


b) Revocar la declaració d’utilitat pública de l’associ-
ació, amb la instrucció prèvia del procediment corres-
ponent, en els supòsits següents: 


1r. L’incompliment de la presentació dels comptes 
anuals.


2n. El retiment de comptes efectuat sense respectar la 
normativa vigent.


3r. La manca de presentació dels informes que li si-
guin requerits sobre les activitats que acompleix en 
compliment de les seves finalitats.


4t. La destinació de recursos, segons els informes a 
què fa referència el supòsit 3r., a despeses clarament 
no relacionades amb les activitats que permeteren 
l’obtenció de la declaració d’utilitat pública.


5è. L’indici d’irregularitats, deduït dels informes a què 
fa referència el supòsit 3r., respecte als ajuts, avals, 
préstecs o subvencions de caràcter públic percebuts.


6è. La pèrdua de qualsevol dels requisits necessaris 
per a obtenir i mantenir vigent la declaració d’utilitat 
pública.


2. L’òrgan de supervisió de les associacions declara-
des d’utilitat pública exerceix la funció de supervisió 
per mitjà, entre altres instruments, de la verificació 
dels comptes anuals i de les altres fonts d’informació 
al seu abast, que comprèn examinar la documentació 
presentada i comprovar que s’adequa a la normativa 
vigent. Amb aquesta finalitat, l’òrgan competent en 
matèria d’associacions també pot sol·licitar aclari-
ments als membres dels òrgans de l’associació, con-
sultar la documentació que fonamentà la declaració 
d’utilitat pública i sol·licitar que s’actualitzin els certi-
ficats relatius al compliment de les obligacions tribu-
tàries i amb la Seguretat Social i sobre el cens d’acti-
vitats econòmiques.


Títol IV. Règim jurídic dels actes del 
Protectorat i de l’òrgan de supervisió de les 
associacions declarades d’utilitat pública


Capítol I. Règim jurídic


Article 15. Òrgans competents


1. Correspon al conseller del departament competent 
en matèria de fundacions i associacions resoldre els 
procediments següents: 


a) Inscripció, modificació, fusió, escissió, transforma-
ció i dissolució de fundacions.


b) Trasllats de protectorat de les fundacions.


c) Inscripció de fons especials.


d) Exercici de les accions judicials i sol·licitud d’in-
tervenció temporal de les fundacions i d’adopció de 
mesures cautelars.


e) Declaració d’utilitat pública de les associacions i 
revocació de la declaració.


2. Correspon al director general que exerceix les fun-
cions del Protectorat resoldre els procediments no in-
closos en l’apartat 1.


Article 16. Recursos


1. Les resolucions del conseller del departament compe-
tent en matèria de fundacions i associacions exhaurei-
xen la via administrativa. Contra aquestes resolu cions 
es pot interposar un recurs potestatiu de reposició, en 
els termes que estableix la legislació del règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, o bé directament un recurs contenci-
ós administratiu en els termes que estableix la legisla-
ció de la jurisdicció contenciosa administrativa.


2. Contra les resolucions dictades per la unitat directi-
va competent en matèria de fundacions i associacions 
es pot interposar un recurs d’alçada davant del conse-
ller competent, en els termes que estableix la legisla-
ció del règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú.


Capítol II. Entitats vinculades a les fundacions 
i les associacions declarades d’utilitat pública 


Article 17. Entitats vinculades i conflicte 
d’interessos 


1. Són entitats vinculades, als efectes d’aquesta llei, 
les persones jurídiques en les quals es doni alguna de 
les circumstàncies següents: 


a) Que els membres dels respectius òrgans de govern 
coincideixin en més d’un 30% segons els criteris que 
estableix l’article 312-9.3 del Codi civil de Catalunya.
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b) Que les operacions amb transcendència econòmica 
entre aquestes entitats representin més del 20% del to-
tal de despeses de l’exercici comptable anual de qual-
sevol d’elles.


c) Que l’immobilitzat d’una de les entitats provingui 
o hagi estat aportat en més d’un 30% per una altra 
entitat.


2. A les entitats vinculades que integren un grup no 
els són aplicables les regles relatives al conflicte d’in-
teressos de l’article 312-9 del Codi civil de Catalunya, 
quan facin operacions entre elles.


3. Les operacions fetes entre les entitats vinculades a 
què fa referència l’apartat 2 s’han de fer constar en la 
memòria anual d’activitats de les entitats que regula el 
llibre tercer del Codi civil de Catalunya.


Article 18. Acumulació de càrrecs


1. Els membres dels òrgans de govern i les persones 
amb funcions de direcció o amb funcions delegades 
dels òrgans de govern de les fundacions i les associ-
acions declarades d’utilitat pública que tinguin poder 
de decisió directament o indirectament en alguna en-
titat vinculada a aquestes han de comunicar aquesta 
circumstància als òrgans de govern de les entitats 
afectades i al Protectorat.


2. En el supòsit a què fa referència la lletra a de l’apar-
tat 1 de l’article 17, la comunicació de l’acumulació 
de càrrecs s’ha de fer en el termini d’un mes a comp-
tar del moment en què es produeix l’acumulació de 
càrrecs. En els supòsits de vinculació a què fan refe-
rència les lletres b i c de l’apartat 1 de l’article 17, si 
comporten l’exercici de funcions de govern o direcció 
en l’entitat vinculada, la comunicació s’ha de fer en el 
termini d’un mes a comptar de la data de tancament 
de l’exercici comptable en què es produeix la circums-
tància corresponent.


Article 19. Comptes de les entitats vinculades i 
de les entitats dominants d’un grup


1. Les fundacions i les associacions declarades d’uti-
litat pública que siguin entitats vinculades han de pre-
sentar els comptes anuals juntament amb els de les 
entitats amb les quals es vinculen.


2. Les fundacions i les associacions declarades d’utili-
tat pública dominants d’un grup integrat per societats 
de capital que, d’acord amb el Codi civil de Catalu-
nya, han de formular els comptes consolidats poden 
optar per presentar-los davant el Protectorat d’acord 
amb el que estableix l’apartat 1. Són entitats domi-
nants d’un grup les que compleixin els requisits que 
estableix l’article 42 del Codi de comerç.


Capítol III. Deure de col·laboració 


Article 20. Col·laboració amb el Protectorat 
i amb l’òrgan de supervisió de les associacions 
declarades d’utilitat pública 


1. Les administracions i institucions públiques com-
petents per a fiscalitzar i verificar els comptes de les 
fundacions i adoptar les mesures consegüents d’acord 
amb llurs ordenaments sectorials han de comunicar al 
Protectorat les mesures correctores i els actes d’inter-
venció que adoptin en aquesta matèria.


2. El Protectorat i l’òrgan de supervisió de les associ-
acions declarades d’utilitat pública han de mantenir 
vies de col·laboració permanents amb les corporacions 
representatives dels notaris i els registradors de la pro-
pietat, mercantils i de béns mobles, amb la finalitat 
d’assolir la necessària coordinació de les competènci-
es respectives, en benefici de les fundacions i les asso-
ciacions declarades d’utilitat pública.


3. Els notaris, sens perjudici dels instruments de col-
laboració i cooperació a què fa referència l’apartat 2, 
a més de les obligacions que estableixen la normativa 
notarial i el llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 
han de trametre d’ofici al Protectorat una còpia autèn-
tica electrònica de les escriptures en què elevin a pú-
blics actes inscriptibles en el Registre de Fundacions. 
En tots els casos s’han d’utilitzar mitjans telemàtics.


4. El Protectorat i l’òrgan de supervisió de les asso-
ciacions declarades d’utilitat pública, en l’exercici de 
llurs funcions, poden sol·licitar informació o assistèn-
cia als òrgans i entitats de les administracions públi-
ques, i a altres institucions i corporacions.


Article 21. Col·laboració entre administracions 
públiques 


1. El Protectorat i l’òrgan de supervisió de les associ-
acions declarades d’utilitat pública han de comunicar 
a l’Administració tributària l’incompliment per part de 
les fundacions i les associacions d’utilitat pública de 
l’obligació de presentar els comptes i de les possibles 
irregularitats tributàries detectades.


2. El Protectorat es pot adreçar a les autoritats que 
exerceixen les funcions de protectorat d’entitats no 
subjectes a la legislació catalana per a demanar-los 
la informació i la col·laboració necessàries si les dites 
entitats acompleixen activitats a Catalunya.


3. El Protectorat i l’òrgan de supervisió de les asso-
ciacions declarades d’utilitat pública han de posar a 
disposició de les administracions públiques que ho sol-
licitin, d’acord amb els mitjans que es determinin per 
reglament, almenys, la informació següent: 


a) Les dades sobre la presentació de comptes de cada 
fundació o associació d’utilitat pública, amb l’especi-
ficació dels exercicis pendents de presentació.
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b) Les sancions imposades i les actuacions adminis-
tratives o judicials exercides pel Protectorat o l’òrgan 
de supervisió, amb l’especificació de les resolucions 
dictades i de llur fermesa.


c) Les subvencions rebudes per les entitats que hagin 
estat comunicades per les administracions al Protec-
torat i a l’òrgan de supervisió.


d) Els balanços socials de les entitats, si els han apor-
tat al Protectorat o a l’òrgan de supervisió.


Capítol IV. Intervenció temporal de les 
fundacions


Article 22. Intervenció temporal de les 
fundacions


La sol·licitud d’intervenció judicial a què fa referència 
l’article 336-4 del Codi civil de Catalunya ha d’inclou-
re els fets que la motiven, les mesures que es propo-
sen, el termini d’intervenció i, si escau, les persones 
o entitats que es proposen per a exercir temporalment 
les funcions del patronat. Si escau, la sol·licitud pot 
incloure la petició de mesures cautelars, inclosa la 
suspensió dels patrons, si la gravetat de les irregula-
ritats i la salvaguarda dels interessos de la fundació 
ho aconsellen.


Títol V. Potestat inspectora i règim 
sancionador


Capítol I. Potestat inspectora del Protectorat 
i de l’òrgan de supervisió de les associacions 
declarades d’utilitat pública


Article 23. Abast i contingut de la potestat 
inspectora del Protectorat i de l’òrgan de 
supervisió de les associacions declarades 
d’utilitat pública


1. El Protectorat i l’òrgan de supervisió de les asso-
ciacions declarades d’utilitat pública exerceixen la po-
testat inspectora amb la finalitat de vetllar pel recte 
exercici del dret de fundació i pel manteniment dels 
requisits en què es fonamenta la declaració d’utilitat 
pública.


2. Les causes d’inspecció de fundacions i associaci-
ons declarades d’utilitat pública són, entre d’altres, les 
següents: 


a) No presentar els comptes anuals de les fundacions 
i de llurs entitats vinculades o de les associacions i, 
quan correspongui, l’auditoria externa, en els terminis 
legalment establerts.


b) Fer operacions sense l’autorització prèvia en els 
casos en què aquesta sigui preceptiva, o fer operaci-
ons subjectes a declaració responsable sense haver-la 


adoptada i presentada prèviament en els termes que 
estableix l’article 332-13 del Codi civil de Catalunya.


c) Desatendre els requeriments del Protectorat i de 
l’òrgan de supervisió de les associacions declarades 
d’utilitat pública, o respondre-hi de manera notòria-
ment insuficient. Es considera resposta notòriament 
insuficient el fet que els membres de l’òrgan de govern 
de les entitats no informin sobre els elements respecte 
als quals han estat requerits a fer-ho.


d) Incomplir les condicions que han motivat l’atorga-
ment d’ajuts, avals o subvencions o d’altres irregulari-
tats relacionades amb els dits actes.


e) No renovar els membres dels òrgans de govern de 
les entitats després de dos anys des del moment en què 
es produeix el venciment dels nomenaments dels òr-
gans de govern.


f) Incomplir el deure de cobrir les vacants que es 
produeixin en el patronat, de manera que es dificulti 
l’acompliment de les activitats fundacionals.


g) No respectar el règim d’incompatibilitats en els 
nomenaments de personal directiu o en la realització 
d’actes, contractes, prestacions i serveis de qualsevol 
mena que infringeixin les incompatibilitats personals 
que estableix la legislació aplicable.


h) No respondre, de manera reiterada, als requeri-
ments del Protectorat, o presentar-hi una resposta no-
tòriament insuficient.


i) Mantenir una inactivitat continuada durant almenys 
dos exercicis consecutius, tot i haver estat requerida 
per l’òrgan competent per a esmenar el defecte.


j) No destinar el percentatge que estableix la llei al 
compliment de les finalitats fundacionals o associati-
ves, tot i haver estat requerida per l’òrgan competent 
per a esmenar el defecte.


k) Patir un deteriorament dels fons propis que incapa-
citi la fundació o l’associació per a complir les finali-
tats fundacionals o associatives, tot i haver estat reque-
rida per l’òrgan competent per a esmenar el defecte.


l) Destinar recursos a despeses no relacionades direc-
tament amb l’objecte fundacional o associatiu, o des-
proporcionades respecte al volum d’ingressos.


m) Qualsevol actuació dels patronats o persones amb 
responsabilitats directives de la fundació o l’òrgan de 
govern de les associacions que posi de manifest una 
actuació contrària als interessos de l’entitat o a les se-
ves finalitats.


Article 24. Planificació de l’activitat 
inspectora


1. El Protectorat i l’òrgan de supervisió de les asso-
ciacions declarades d’utilitat pública han d’aprovar 
anualment un pla d’actuacions inspectores formulat 
d’acord amb criteris objectius que ha de fer públics.
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2. La planificació de l’activitat inspectora ha de pren-
dre en consideració el fet que les entitats es financin 
amb subvencions o altres ingressos de caràcter públic 
i campanyes de captació pública de fons.


Article 25. Facultats inspectores


1. L’exercici de les funcions d’inspecció de les fun-
dacions i les associacions declarades d’utilitat pública 
comprèn, almenys, les facultats següents: 


a) L’accés a dades, registres i llibres de la fundació o 
de l’associació, i també a la documentació continguda 
en qualsevol mena de suport que estigui relacionada 
amb l’activitat fundacional i els actes que han d’ésser 
verificats.


b) El requeriment d’informació al patronat i a les per-
sones amb funcions de direcció de la fundació o de 
l’associació.


c) La verificació de la destinació i l’ús adequats del 
patrimoni i dels recursos fundacionals o associatius.


2. El Protectorat o l’òrgan de supervisió de les associ-
acions declarades d’utilitat pública, si en el marc de la 
inspecció detecta indicis d’irregularitats sobre ajuts, 
avals, préstecs o subvencions de caràcter públic perce-
buts per l’entitat, ho ha de comunicar a l’administració 
o institució atorgant, per tal que actuï d’acord amb el 
que disposen la normativa sectorial i els títols jurí-
dics pels quals s’ha regit la concessió, sens perjudici 
de comunicar-ho també, si escau, a altres organismes 
administratius o judicials.


Article 26. Obligacions i prerrogatives 
del personal inspector


Les funcions d’inspecció són exercides pel personal 
de l’Administració que gaudeix de les facultats, prer-
rogatives i obligacions que estableix l’article 89.2 de 
la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Ca-
talunya.


Article 27. Deure de col·laboració


Els patrons i les persones amb funcions de direcció de 
les fundacions i de les associacions tenen el deure de 
col·laborar amb el Protectorat o amb l’òrgan de super-
visió de les associacions declarades d’utilitat pública 
i, si els ho requereixen, s’han de presentar en el lloc, el 
dia i l’hora assenyalats per a practicar les actuacions 
corresponents, i han d’aportar la documentació que 
els sigui sol·licitada, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 89.3 de la Llei 26/2010.


Article 28. Suspensió de la publicitat 
dels comptes


El Protectorat o l’òrgan de supervisió de les associ-
acions declarades d’utilitat pública, per mitjà d’una 
resolució motivada, poden suspendre la publicitat 


dels comptes de la fundació i de les associacions de-
clarades d’utilitat pública fins que concloguin les ac-
tuacions del procediment inspector si, durant aquest 
procediment, s’aprecien circumstàncies que impedei-
xen d’assolir adequadament la finalitat de l’actuació 
inspectora, ponderant prèviament els interessos que 
puguin resultar afectats, per tal d’assegurar l’eficàcia 
de la resolució final que es pugui dictar.


Article 29. Procediment d’inspecció


1. El procediment d’inspecció pot ésser iniciat d’ofici 
o a instància d’una persona física o jurídica que ho 
sol·liciti de manera motivada si el Protectorat o l’òrgan 
de supervisió de les associacions declarades d’utilitat 
pública ho consideren pertinent.


2. La resolució d’inici del procediment d’inspecció 
s’ha de notificar a la fundació o a l’associació declara-
da d’utilitat pública. En la notificació s’hi ha d’indicar 
la data d’inici de les actuacions.


3. S’ha d’aixecar acta de les actuacions d’inspecció. 
Aquesta acta té naturalesa de document públic i el va-
lor probatori que li atorga la Llei 26/2010.


4. L’acta d’inspecció ha de contenir, com a mínim, les 
dades següents: 


a) El lloc, la data i l’hora de la inspecció.


b) Les dades identificadores de l’entitat inspeccionada.


c) La identificació del personal inspector i de les altres 
persones que han intervingut en l’actuació.


d) La descripció dels actes d’inspecció.


e) La descripció dels fets causants de la presumpta 
infracció o irregularitat, amb la indicació de les per-
sones físiques o jurídiques presumptament responsa-
bles, sempre que es coneguin, i dels preceptes legals i 
normatius que es considerin infringits.


5. Una vegada finalitzades les actuacions inspecto-
res i immediatament abans de dictar-ne la proposta 
de finalització, s’ha de trametre l’acta al patronat de 
la fundació o a l’associació declarada d’utilitat públi-
ca i, si escau, a la persona física responsable, perquè 
formulin al·legacions i presentin els documents i les 
justificacions que estimin pertinents en un termini de 
quinze dies.


6. El Protectorat o l’òrgan de supervisió de les asso-
ciacions declarades d’utilitat pública, una vegada 
transcorregut el tràmit d’audiència a què fa referència 
l’apartat 5, ha de dictar la resolució corresponent so-
bre el procediment d’inspecció i determinar, si escau, 
les mesures que s’han d’adoptar per a esmenar les ir-
regularitats comeses, restablir el respecte de la volun-
tat fundacional i exercir accions judicials, si escauen.


7. Les actuacions del procediment d’inspecció han de 
concloure en el termini d’un any a comptar de la data 
de la resolució d’inici del procediment. Aquest ter-
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mini es pot ampliar excepcionalment per mitjà d’una 
resolució motivada, atenent el volum d’operacions de 
l’entitat o la complexitat especial de l’activitat inspec-
tora, per un període de sis mesos addicionals. La reso-
lució de tancament s’ha de dictar i notificar en aquest 
període.


8. L’entrada dels inspectors als locals de la fundació o 
de l’associació declarada d’utilitat pública s’ha de fer 
complint estrictament la normativa aplicable.


Capítol II. Règim sancionador de les fundacions i 
de les associacions declarades d’utilitat pública


Article 30. Potestat sancionadora


1. Correspon al Protectorat o a l’òrgan de supervisió 
de les associacions declarades d’utilitat pública l’exer-
cici de la potestat sancionadora per a determinar les 
responsabilitats derivades dels fets i les omissions ti-
pificades com a infraccions per aquesta llei.


2. El règim jurídic aplicable als procediments sancio-
nadors que s’incoïn a causa de les infraccions admi-
nistratives tipificades per aquesta llei és el que esta-
bleixen la Llei 26/2010 i el Decret 278/1993, del 9 de 
novembre, sobre el procediment sancionador d’aplica-
ció als àmbits de competència de la Generalitat.


Article 31. Subjectes responsables 


1. Són subjectes responsables de la comissió de les 
infraccions tipificades per aquesta llei els patrons o 
les persones que exerceixen funcions de direcció en 
la fundació o l’associació declarada d’utilitat pública, 
sempre que llur responsabilitat individual en la co-
missió de la infracció sigui determinable.


2. Si la responsabilitat no es pot imputar a una o més 
persones determinades, responen tots els membres de 
l’òrgan corresponent de la fundació o l’associació de-
clarada d’utilitat pública, llevat dels següents: 


a) Els que s’han oposat a l’acord fent-ho constar a l’ac-
ta i no han intervingut en la seva execució.


b) Els que no han intervingut en l’adopció ni en l’exe-
cució de l’acord, sempre que hagin fet tot el que era 
possible per a evitar el dany o, almenys, s’hi hagin 
oposat formalment en saber-ho.


3. La responsabilitat administrativa derivada del pro-
cediment sancionador és compatible amb l’exigència 
a l’infractor de la reposició de la situació alterada al 
seu estat original i de la indemnització pels danys i 
perjudicis ocasionats, de conformitat amb el que dis-
posa, a aquest efecte, l’article 130 de la Llei de l’Estat 
30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú.


Article 32. Tipificació de les infraccions 


1. Són infraccions les accions i les omissions tipifica-
des com a tals per aquesta llei.


2. Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus 
i lleus.


Article 33. Infraccions molt greus


Són infraccions molt greus les accions o les omissions 
següents: 


a) Executar acords o fer actes que requereixen l’auto-
rització del Protectorat o de l’òrgan de supervisió de 
les associacions declarades d’utilitat pública sense ha-
ver-la obtinguda, o executar acords o fer actes subjec-
tes a declaració responsable sense haver-la adoptada i 
presentada en els termes que estableix el llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya.


b) Acordar de presentar una sol·licitud d’autorització o 
una declaració responsable amb el contingut falsejat.


c) Obstruir la funció de supervisió i d’inspecció del 
Protectorat o de l’òrgan de supervisió de les associaci-
ons declarades d’utilitat pública.


d) Incomplir el deure de comunicació o d’abstenció en 
cas de conflicte d’interessos si en resulten lesionats els 
interessos de la fundació o de l’associació declarada 
d’utilitat pública.


e) Incórrer en una causa que justifiqui la sol·licitud 
d’intervenció judicial.


f) Presentar els comptes anuals davant el Protectorat 
amb un patronat amb un nombre de membres inferi-
or a l’establert per a constituir-lo vàlidament i adoptar 
acords.


g) La comissió d’una quarta infracció qualificada com 
a greu si en el termini dels dos anys immediatament 
anteriors s’ha estat sancionat, per mitjà d’una resolu-
ció ferma, per la comissió de tres infraccions greus 
que no han estat cancel·lades.


Article 34. Infraccions greus 


Són infraccions greus les accions o les omissions se-
güents: 


a) Incomplir el deure d’aprovar i presentar els comp-
tes anuals de la fundació o de l’associació declarada 
d’utilitat pública i les seves entitats vinculades i, si 
escau, de l’auditoria externa, en el termini legalment 
establert.


b) Incomplir l’obligació de renovació o elecció dels 
membres dels òrgans de govern de les entitats si això 
comporta la impossibilitat d’adoptar acords.


c) Incomplir el deure d’acreditar davant del Protec-
torat o de l’òrgan de supervisió de les associacions 
declarades d’utilitat pública la perfecció de l’acte o 
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contracte objectes de la declaració responsable, no 
atenent el requeriment fet sobre aquesta matèria.


d) Desatendre els requeriments o les ordres del Pro-
tectorat o de l’òrgan de supervisió de les associacions 
declarades d’utilitat pública relatius a l’aplicació dels 
fons i recursos de la fundació o de l’associació o dels 
fons especials.


e) Incomplir els deures comptables i el deure de portar 
els llibres d’acord amb les lleis.


f) No sol·licitar la inscripció d’actes inscriptibles en el 
termini legalment establert.


g) Desatendre o respondre de manera notòriament in-
suficient els altres requeriments adreçats pel Protec-
torat o l’òrgan de supervisió de les associacions de-
clarades d’utilitat pública. Es considera notòriament 
insuficient el fet que els patrons no informin sobre ele-
ments respecte als quals han estat requerits a fer-ho.


h) Actuar amb una realitat extraregistral que comporti 
el trencament del tracte successiu i que afecti els esta-
tuts de la fundació i la composició del patronat.


i) La comissió d’una quarta infracció qualificada com 
a lleu si en el termini dels dos anys immediatament 
anteriors s’ha estat sancionat, per mitjà d’una resolu-
ció ferma, per la comissió de tres infraccions lleus que 
no han estat cancel·lades.


Article 35. Infraccions lleus


Són infraccions lleus les accions o les omissions se-
güents: 


a) Desatendre els requeriments d’informació formu-
lats pel Protectorat o per l’òrgan de supervisió de les 
associacions declarades d’utilitat pública, en el termi-
ni establert.


b) Incomplir el deure de comunicar al Protectorat o a 
l’òrgan de supervisió de les associacions declarades 
d’utilitat pública els actes i acords subjectes a aquesta 
obligació, d’acord amb el que estableix el llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya.


c) Incomplir el deure d’acreditar davant del Protec-
torat o de l’òrgan de supervisió de les associacions 
declarades d’utilitat pública la perfecció de l’acte o el 
contracte objecte de la declaració responsable.


Article 36. Sancions


1. Les infraccions molt greus són sancionades amb: 


a) Una multa de més de 4.000 euros i fins a 20.000 
euros.


b) La impossibilitat d’obtenir ajuts i subvencions de 
l’Administració de la Generalitat durant un any.


2. La infracció molt greu que tipifica la lletra a de l’ar-
ticle 33, a més de les sancions que estableix l’apartat 1, 
es pot sancionar amb la pèrdua dels beneficis derivats 


de la publicitat registral i el tancament registral parci-
al, en els termes que estableix l’article 336-3 del Codi 
civil de Catalunya.


3. Les infraccions greus són sancionades amb una 
multa d’entre 1.000 i 4.000 euros.


4. Les infraccions greus que tipifiquen les lletres a, 
b i c de l’article 34, a més de la sanció que estableix 
l’apartat 3, es poden sancionar amb la impossibilitat 
d’obtenir ajuts i subvencions de l’Administració de la 
Generalitat durant un any.


5. La infracció greu que tipifica la lletra b de l’arti-
cle 34, si no s’esmena la falta, comporta, a més de les 
sancions que estableixen els apartats 3 i 4, l’inici del 
procediment administratiu d’ofici per a declarar la in-
activitat de l’entitat.


6. Les infraccions lleus són sancionades amb una amo-
nestació.


Article 37. Graduació de les sancions


1. La imposició de les sancions que estableix l’article 
36 es regeix pel principi de proporcionalitat, d’acord 
amb la gravetat de l’acció o omissió constitutiva d’in-
fracció, i ha de tenir en compte la concurrència de 
circumstàncies agreujants i atenuants.


2. Les circumstàncies agreujants a què fa referència 
l’apartat 1 són les següents: 


a) La intencionalitat o la negligència notòries en la 
conducta dels infractors.


b) La reincidència o reiteració de les infraccions. S’en-
tén per reincidència el fet d’haver comès dues o més 
infraccions que hagin estat sancionades amb sancions 
diverses per mitjà d’una resolució ferma, i s’entén per 
reiteració el fet d’haver comès dues o més infraccions 
que hagin estat sancionades amb sancions iguals per 
mitjà d’una resolució ferma.


c) El fet que la fundació es nodreixi de fons obtinguts 
per mitjà de campanyes de captació pública o de sub-
vencions o altres ingressos de caràcter públic.


d) El caràcter professional de la gestió de la funda-
ció o de l’associació i el caràcter retribuït del càrrec 
exercit.


e) La transcendència econòmica i social de la infrac-
ció i els perjudicis causats.


3. Les circumstàncies atenuants a què fa referència 
l’apartat 1 són les següents: 


a) L’esmena de les deficiències causants de la infrac-
ció durant la tramitació de l’expedient sancionador.


b) El fet que la infracció comesa no hagi causat dany 
a l’entitat o a tercers.


c) El fet que l’entitat tingui un codi de bones pràctiques, 
un codi ètic o un codi de bon govern, si no és obligatori.
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4. La imposició de les sancions ha de tenir en compte 
que la comissió de la infracció no resulti més benefi-
ciosa al subjecte responsable que el compliment de les 
normes infringides.


5. En els casos en què la infracció obeeixi a una causa 
que es pugui resoldre amb un acord amb les entitats i 
els responsables del Protectorat, i que estigui establert 
així legalment, es pot recórrer a la mediació per a evi-
tar la imposició de sancions o reduir-ne l’abast. No hi 
pot haver mediació si es dóna alguna de les circums-
tàncies agreujants a què fa referència l’apartat 2.


Article 38. Competència per a imposar sancions


Els òrgans competents per a imposar les sancions que 
estableix aquesta Llei són els següents: 


a) El conseller del departament competent en matèria 
de fundacions i associacions, si es tracta d’infraccions 
molt greus.


b) El director general competent en matèria de funda-
cions i associacions, si es tracta d’infraccions greus i 
lleus.


Article 39. Inscripció de les sancions


1. Les sancions, juntament amb els motius que les van 
causar, s’han d’inscriure en el full registral de la fun-
dació o de l’associació declarada d’utilitat pública, 
mitjançant una nota marginal, una vegada han adqui-
rit fermesa en via administrativa.


2. L’anotació es cancel·la d’ofici una vegada transcor-
regut un termini d’igual durada que el corresponent a 
la prescripció de la sanció.


3. S’ha d’assegurar el dret de les persones que hagin 
estat sancionades a ésser informades de l’anotació re-
gistral que es practiqui i del termini de cancel·lació 
d’aquesta.


Article 40. Prescripció de les infraccions i les 
sancions


El règim de prescripció de les infraccions i les sanci-
ons que estableix aquesta llei és el que regula l’article 
132 de la Llei de l’Estat 30/1992.


Article 41. Drets dels inspeccionats i sancionats


1. Els procediments de sanció i inspecció s’han de sub-
jectar al que disposa l’article 22 de la Llei 26/2010.


2. Els òrgans inspectors i sancionadors no poden re-
soldre en cap cas els procediments que hagin tramitat.


3. Si hi ha identitat de fets, persones i accions, preva-
len les actuacions de la jurisdicció penal i se suspèn el 
procediment administratiu mentre no es resolguin les 
actuacions penals, una vegada l’autoritat judicial hagi 
incoat el procés penal que correspongui.


Disposicions addicionals


Primera. Trasllat de registre de fundacions 
i associacions 


Les fundacions i les associacions inscrites en un regis-
tre de l’Estat espanyol o d’una altra comunitat autòno-
ma que passin a exercir llurs funcions majoritàriament 
a Catalunya d’una manera estable han de sol·licitar el 
canvi de registre, seguint els tràmits establerts per a 
les modificacions estatutàries, i s’han d’adaptar a la 
normativa catalana per tal d’ésser inscrites, segons que 
correspongui, en el Registre de Fundacions o en el Re-
gistre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.


Segona. Presentació unificada dels comptes 
anuals de les fundacions


Les fundacions subjectes a verificació de comptes anu-
als davant del Protectorat que, a més, estan subjectes 
al control financer de la Intervenció General de la Ge-
neralitat o de la Sindicatura de Comptes, o de qualse-
vol altre departament de la Generalitat, poden optar 
per presentar, per una sola vegada, els comptes anuals 
regulats per les normatives sectorials corresponents, 
en el termini que estableix el Codi civil de Catalunya 
o en el que, si escau, estableixin les altres legislacions 
sectorials. Aquesta opció també és aplicable a les fun-
dacions de caràcter especial el protectorat de les quals 
és exercit per diversos departaments de la Generalitat.


Tercera. Canals habilitats per a la presentació 
unificada de comptes


1. El canal habilitat per a la presentació unificada dels 
comptes anuals és la Finestreta Única Empresarial de la 
Generalitat, per mitjà del portal de tramitació en línia.


2. Les fundacions subjectes al control financer de la 
Intervenció General de la Generalitat, una vegada pre-
sentats els comptes per mitjà del canal habilitat a què 
fa referència l’apartat 1, els poden presentar també pel 
canal electrònic corporatiu de la Intervenció General.


Quarta. Actuacions de comprovació 


1. Si la presentació de comptes deriva de les actuacions 
de comprovació inherents a l’atorgament de subven-
cions de les diferents administracions de Catalunya, 
l’òrgan que les concedeix pot verificar el contingut 
dels comptes o, si escau, conèixer-ne el dipòsit acce-
dint als sistemes electrònics del Protectorat. En aquest 
cas, les bases de les corresponents convocatòries han 
d’establir que els beneficiaris estan exempts de justifi-
car aquest aspecte.


2. La facultat que estableix l’apartat 1 també és apli-
cable a les actuacions de comprovació derivades dels 
contractes o convenis subscrits entre les entitats i els 
departaments de la Generalitat, i també quan l’obli-
gació neix de la percepció de préstecs, avals i ajuts 
de la Generalitat. L’exempció d’aquesta justificació, si 
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escau, ha de constar en els plecs de clàusules adminis-
tratives i els altres títols aptes per a imposar l’obliga-
ció o l’exoneració.


Cinquena. Contingut dels comptes anuals 
a l’efecte de la presentació unificada


Els comptes anuals de les fundacions i les associa-
cions declarades d’utilitat pública que es presentin de 
manera unificada han de contenir, en tot cas, la docu-
mentació que els integra a l’empara del que disposa el 
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, incloent-hi 
l’informe sobre el compliment del codi de bona con-
ducta, i d’acord amb el que estableix el Pla de compta-
bilitat de les fundacions i les associacions subjectes a 
la legislació de la Generalitat de Catalunya.


Sisena. Suport de presentació dels comptes 
anuals


El suport de presentació dels comptes anuals de les 
fundacions i les associacions declarades d’utilitat pú-
blica i dels altres documents que en cada cas els acom-
panyen és el que estableix l’article 333-9.2 del Codi 
civil de Catalunya.


Setena. Competències en matèria de presentació 
unificada de comptes


Correspon al departament competent en matèria de 
fundacions aprovar el formulari electrònic dels comp-
tes que es presentin unificadament i determinar el ni-
vell de prestació del servei d’aquest tràmit per mitjà 
de la Finestreta Única Empresarial.


Vuitena. Mesures d’autoavaluació


El Protectorat ha de fomentar la creació d’òrgans de 
control intern en les fundacions i les associacions 
declarades d’utilitat pública, i també l’avaluació del 
control de qualitat, tant pel que fa als procediments 
interns com als serveis prestats. Aquests òrgans de 
control han d’estar integrats per persones que no for-
min part dels òrgans de govern ni exerceixin funcions 
de direcció.


Novena. Conservació dels documents comptables


El Protectorat ha de conservar els comptes anuals i 
llur documentació complementària durant sis anys a 
comptar de llur presentació.


Disposició transitòria. Deure de comunicació 
de l’acumulació de càrrecs


Els membres de les fundacions i les associacions de-
clarades d’utilitat pública que, en el moment de l’en-
trada en vigor d’aquesta llei, integrin els òrgans de 
govern d’entitats que tinguin la consideració d’entitats 
vinculades a l’empara de l’article 17, han de comuni-
car al Protectorat o l’òrgan de supervisió de les as-


sociacions declarades d’utilitat pública el que disposa 
l’article 18 en el termini de sis mesos a comptar de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei.


Disposició derogatòria 


Es deroguen les normes i els preceptes següents: 


a) La Llei 5/2001, del 2 de maig, de fundacions, en la 
part que no havia estat derogada per la Llei 4/2008, 
del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Cata-
lunya, relatiu a les persones jurídiques.


b) La disposició transitòria quarta de la Llei 4/2008, 
del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Cata-
lunya, relatiu a les persones jurídiques.


c) El Decret 37/1987, del 29 de gener, pel qual s’aprova 
la Instrucció per a l’organització i el funcionament del 
Protectorat de la Generalitat sobre les fundacions pri-
vades de Catalunya.


d) Les normes de rang igual o inferior a aquesta llei 
que la contradiguin o s’hi oposin.


Disposicions finals


Primera. Desplegament normatiu


S’autoritza el Govern perquè dicti les disposicions ne-
cessàries per a aplicar i desplegar aquesta llei.


Segona. Modificació de determinats preceptes 
del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques 


1. S’afegeix una lletra, la n, a l’apartat 1 de l’article 
315-2 del Codi civil de Catalunya, amb el text següent: 


«n) L’adreça de la pàgina web i l’adreça electrònica a 
l’efecte de les notificacions.»


2. S’afegeix un apartat, el 2, a l’article 315-2 del Codi 
civil de Catalunya, amb el text següent: 


«2. En el termini d’un mes s’ha de sol·licitar al Pro-
tectorat l’anotació dels actes d’inscripció obligatòria.»


3. S’afegeixen dos apartats, el 5 i el 6, a l’article 315-8 
del Codi civil de Catalunya, amb el text següent: 


«5. Només les persones a què fan referència les dades 
personals inscrites i llurs representants legals poden 
accedir a la publicitat dels assentaments que contin-
guin dades d’aquesta naturalesa o autoritzar terceres 
persones a accedir-hi.


»6. La comunicació entre administracions públiques 
de dades personals contingudes en els registres es re-
geix pel que disposen els articles 11 i 15 de la Llei 
orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal, llevat de les que calguin 
per al compliment de les funcions de control i verifi-
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cació de les administracions públiques o per a la ges-
tió d’ajuts, avals, préstecs o subvencions de caràcter 
públic.»


4. Es modifica l’apartat 1 de l’article 331-6 del Codi 
civil de Catalunya, que resta redactat de la manera se-
güent: 


«1. La dotació inicial, excepte en els supòsits de do-
tació successiva que regula l’apartat 5, s’ha d’haver 
aportat i desembossat íntegrament abans de sol·licitar 
la inscripció de la fundació en el Registre de Funda-
cions.»


5. Es modifica l’apartat 3 de l’article 332-13 del Codi 
civil de Catalunya, que resta redactat de la manera se-
güent: 


«3. La realització de l’acte o contracte objecte de la 
declaració responsable s’ha d’acreditar davant del 
Protectorat amb la presentació del document que el 
formalitza, en el termini de tres mesos a comptar de 
la data en què s’ha presentat la declaració responsable 
al Protectorat. Si l’acte o contracte es formalitza amb 
una escriptura pública, s’ha de protocol·litzar la decla-
ració responsable.


6. Es modifica l’apartat 2 de l’article 333-2 del Codi 
civil de Catalunya, que resta redactat de la manera se-
güent: 


«2. El producte obtingut amb l’alienació dels béns de 
la fundació que el patronat ha acordat de reinvertir i 
els donatius i els altres recursos obtinguts que es des-
tinen a incrementar la dotació no entren en el percen-
tatge que estableix l’apartat 1.»


7. S’afegeix un apartat, el 3, a l’article 333-11 del Codi 
civil de Catalunya, amb el text següent: 


«3. L’informe d’auditoria, que ha de contenir les da-
des que estableix la legislació sobre auditories, s’ha de 
presentar al Protectorat en el termini de seixanta dies 
a comptar del dia en què s’emet, i en cap cas més tard 
del dia en què es presenten els comptes.»


8. S’afegeix un apartat, el 4, a l’article 335-1 del Codi 
civil de Catalunya, amb el text següent: 


«4. Les sol·licituds de modificació dels estatuts de les 
fundacions s’han d’acompanyar amb un certificat de 
l’acord del patronat en què s’identifiquin els articles 
que es modifiquen i llur contingut íntegre, i també 
amb el text refós actualitzat dels estatuts.» 


Tercera. Interoperabilitat


Els departaments de la Generalitat competents en 
matèria de mitjans electrònics i d’atenció ciutadana, 
i també les institucions de la Generalitat, han de dur 
a terme les actuacions organitzatives i tecnològiques 
necessàries per a garantir la interoperabilitat dels sis-
temes i les aplicacions perquè es puguin complir els 
manaments d’aquesta llei que ho requereixen, entre 


els quals els sistemes i aplicacions que afecten la in-
teroperabilitat de la Generalitat amb les administraci-
ons locals i amb el col·lectiu notarial.


Quarta. Inventari de fundacions inactives


El Protectorat, en el termini de divuit mesos a comp-
tar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha d’elaborar 
un inventari de les fundacions inscrites en el Registre 
de Fundacions en què es doni alguna de les circums-
tàncies següents: 


a) No haver presentat els comptes en els tres darrers 
exercicis.


b) Tenir el patronat amb menys de tres membres en 
actiu.


c) No haver presentat cap document al Registre durant 
els tres darrers exercicis.


Cinquena. Entrada en vigor


Aquesta llei entra en vigor al cap de vint dies d’haver 
estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, amb les excepcions següents: 


a) El capítol II del títol V, relatiu al règim sancionador, 
entra en vigor l’1 de gener de 2016.


b) Les disposicions addicionals segona a setena entren 
en vigor en el moment en què s’hagin dut a terme les 
adaptacions tècniques dels sistemes informàtics que 
han de permetre la interoperabilitat dels sistemes elec-
trònics amb la Finestra Única Empresarial. S’ha de fer 
pública aquesta circumstància per mitjà d’un anunci 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Palau del Parlament, 11 de desembre de 2014


La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Dolors López Aguilar Gemma Calvet i Barot
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Esmenes reservades per a defensar en el Ple


Títol 1. Disposicions generals i transparència


Capítol 1. Disposicions generals


Article 2. Naturalesa jurídica i dependència 
funcional del Protectorat i de l’òrgan  
de supervisió de les associacions declarades 
d’utilitat pública


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista (1)


Es modifica l’article 2, amb la redacció següent: 


«Article 2. Naturalesa jurídica i dependència funcio
nal del protectorat i de l’òrgan de supervisió de les as
sociacions declarades d’utilitat pública


1. El Protectorat és l’òrgan de l’Administració que té 
encomanada la funció de vetllar pel recte exercici del 
dret de fundació i d’assegurar que el funcionament de 
les fundacions s’ajusti a la legalitat vigent en els termes 
establerts a l’article 3362 del llibre tercer del Codi ci
vil de Catalunya.


2. El Protectorat exerceix les seves funcions mitjançant 
els òrgans del Departament competent en matèria de 
fundacions i, en allò que afecta les fundacions especi
als, a través de l’esmentat departament així com també 
del competent en matèria de caixes d’estalvis en els ter
mes establerts per l’article 67 del Text refós de la Llei 
de caixes d’estalvis de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2008, d’11 de març.


3. L’òrgan de supervisió de les associacions declarades 
d’utilitat pública és l’encarregat de vetllar pel manteni-
ment dels requisits que motivaren la declaració d’utili-
tat pública.


4. 3. Les funcions de l’òrgan de supervisió s’exerceixen 
pels òrgans del Departament competent en matèria 
d’associacions.»


4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (1)


A l’article 2, apartat 1, d’un incís al final del paràgraf


«2.1 El Protectorat és l’òrgan de l’Administració que 
té encomanada la funció de vetllar pel recte exercici 
del dret de fundació i d’assegurar que el funcionament 
de les fundacions s’ajusti a la legalitat vigent en els 
termes establerts a l’article 336-2 del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya i perquè es respecti la volun
tat fundacional. El Protectorat també realitza funcions 
d’assessorament i suport a les Fundacions en tot allò 


que incumbeixi al interès públic i quan així se li dema
ni expressament.»


5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (2)


A l’article 2, apartat 3, d’un incís al final del paràgraf


«2.3 L’òrgan de supervisió de les associacions decla-
rades d’utilitat pública és l’encarregat de vetllar pel 
manteniment dels requisits que motivaren la decla-
ració d’utilitat pública, així com d’assessorarles i do
narleshi suport tècnic en tot allò que sigui pertinent 
a les finalitats d’utilitat pública, quan així se li demani 
expressament.»


Article 3. Àmbit d’actuació 


6 Esmena núm. 6
De modificació
GP Socialista (2)


Es modifica l’article 3, amb la redacció següent: 


«Article 3. Àmbit d’actuació del protectorat


1. El Protectorat vetlla pel recte exercici del dret de 
fundació, d’acord amb el que disposa el llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya, i de manera específica 
perquè es compleixin les finalitats fundacionals, les 
disposicions legals i estatutàries de les fundacions i 
perquè es respecti la voluntat fundacional.


2. El Protectorat també exerceix funcions d’assessora
ment i seguiment de les associacions declarades d’uti
litat pública.


3. El Protectorat també estén les seves potestats sobre 
les fundacions especials a què fa referència el Text re
fós de la Llei de caixes d’estalvis de Catalunya, apro
vat pel Decret legislatiu 1/2008, d’11 de març.»


Títol 3. Òrgan de supervisió de les associacions 
declarades d’utilitat pública


Article 11. Supervisió de les associacions 
declarades d’utilitat pública


21 Esmena núm. 21


De supressió
GP Socialista (8)


Es suprimeix l’article 11.
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22 Esmena núm. 22
D’addició
GP Socialista (10)


S’addiciona un nou article 11 amb la redacció següent: 


«Article 11. Funcions d’assessorament i suport


Correspon al Protectorat, en matèria d’assessorament 
i suport d’associacions d’utilitat pública, les funcions 
següents: 


a) Assessorar i informar a les associacions inscrites 
sobre els requisits i el procediment a seguir pel reco
neixement d’utilitat pública i els seus efectes.


b) Assessorar a les associacions sobre la forma d’ela
boració i presentació dels comptes anuals.


c) Donar publicitat de l’existència, finalitats i activitats 
de les associacions d’utilitat pública,


d) Promoure la mediació per la gestió dels conflictes en 
els òrgans de govern, entre associats, col·laboradors o 
beneficiaris.»


Article 12. Funcions


23 Esmena núm. 23
De supressió
GP Socialista (9)


Es suprimeix l’article 12.


24 Esmena núm. 24
D’addició
GP Socialista (11)


S’addiciona un nou article 12, amb la redacció se-
güent: 


«Article 12. Funcions de dipòsit de comptes i de se
guiment


1. Correspon al Protectorat, en matèria de dipòsit de 
comptes i de seguiment de les associacions d’utilitat 
pública, les funcions següents: 


a) Vetllar pel compliment de les obligacions derivades 
de la declaració d’utilitat pública, mitjançant la verifi
cació dels comptes anuals.


b) Incoar el procediment de revocació de la utilitat pú
blica en el cas d’incompliment de l’obligació de pre
sentació de comptes anuals, de la memòria d’activitats, 
així com de l’incompliment sobrevingut dels requisits 
que van motivar la seva declaració.


c) Fer un seguiment del compliment dels requisits que 
justifiquen la declaració d’utilitat pública de les associa
cions si té coneixement, a partir dels comptes anuals o 
d’altres informacions rellevants, de circumstàncies que 


qüestionin el manteniment la dita declaració. En tot 
cas, l’inici de les actuacions es fa mitjançant resolució 
motivada,


2. El Protectorat pot demanar aclariments a les per
sones membres dels òrgans de l’associació, i consultar 
la documentació que fonamenta la declaració d’utilitat 
pública.»


Títol 4. Règim jurídic dels actes del 
Protectorat i de l’òrgan de supervisió de les 
associacions declarades d’utilitat pública


Capítol 1. Règim jurídic


Article 13. Òrgans competents


26 Esmena núm. 26
De modificació
GP Socialista (12)


Es modifica l’article 13, amb la redacció següent: 


«Article 13. Règim jurídic dels actes del protectorat


1. Correspon al conseller o consellera del Departa
ment competent en matèria de fundacions resoldre les 
qüestions en matèria de constitució, modificació dels 
estatuts, fusió, escissió, transformació i dissolució de 
les fundacions, així com la designació dels patrons en 
els casos previstos per la llei.


2. Les altres resolucions del Protectorat són adopta
des per la unitat directiva adscrita al Departament de 
l’Administració de la Generalitat competent en matè
ria de fundacions i associacions que es determini per 
reglament.


3. El Protectorat pot actuar d’ofici o a instància de 
part interessada, d’acord amb la naturalesa de les fun
cions que té atribuïdes.»


Article 15. Entitats vinculades i conflicte 
d’interessos 


28 Esmena núm. 28
De modificació
GP Socialista (14)


Es modifica l’article 15, amb la redacció següent: 


«Article 15. Entitats vinculades


S’entén per entitat vinculada als efectes d’aquesta llei 
qualssevol entitats de les regulades en el Llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya que es trobin en alguna de 
les circumstàncies següents: 
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a) Quan les persones membres dels respectius òrgans 
de govern coincideixin en més d’un 50%. S’equipara a 
la condició de membres dels òrgans de govern, a l’efec
te d’apreciar la vinculació, aquells supòsits de l’article 
3129.3 del Codi civil de Catalunya.


b) Quan les operacions amb transcendència econòmi
ca entre aquestes entitats representin més del 20% del 
total de despeses de l’exercici comptable de qualsevol 
d’elles.


c) Quan l’immobilitzat d’una de les entitats provingui 
o hagi estat finançat en més d’un 30% per una altra 
entitat.»


Article 17. Comptes de les entitats vinculades  
i de les dominants del grup


33 Esmena núm. 33
De modificació
GP Socialista (16)


Es modifica l’article 17, amb la redacció següent: 


«Article 17. Deure de presentació de comptes de les en
titats vinculades


Les fundacions i les associacions d’utilitat pública que 
tinguin entitats vinculades han de presentar els comp
tes anuals d’aquestes entitats juntament amb la presen
tació anual dels seus propis comptes.»


Article 20. Planificació de l’activitat 
inspectora


41 Esmena núm. 41


De supressió
GP Socialista (21)


Es suprimeix l’article 20.


Article 21. Facultats inspectores


42 Esmena núm. 42
De modificació
GP Socialista (22)


Es modifica l’article 21, amb la redacció següent: 


«Article 21. Potestats inspectores


1. L’exercici de la funció d’inspecció i control comprèn, 
en tot cas: 


a) L’accés a les dades, registres, llibres de la fundació i a 
la documentació en qualsevol mena de suport, relacio
nada amb l’activitat fundacional i l’acte o els actes que 
han de ser verificats.


b) El requeriment d’informació al patronat i a les per
sones amb funcions de direcció de la fundació.


c) La verificació de la destinació i l’ús adequat del pa
trimoni i dels recursos fundacionals i, en el seu cas, 
dels fons públics rebuts per la fundació.


2. Quan les actuacions inspectores ho requereixin, el 
personal inspector pot accedir, d’acord amb la llei, als 
domicilis i locals de les fundacions.


3. Durant el procediment d’inspecció, en aquells supò
sits en que concorrin circumstàncies que impedeixin 
assolir l’adequada finalitat de l’actuació inspectora i 
amb la ponderació prèvia dels interessos que puguin 
resultar afectats, el Protectorat, mitjançant resolució 
motivada, pot suspendre la publicitat dels comptes de 
la fundació per un període no superior a dos mesos.»


Article 22. Obligacions i prerrogatives  
del personal inspector


45 Esmena núm. 45
De modificació
GP Socialista (23)


Es modifica l’article 22, amb la redacció següent: 


«Article 22. Exercici de les funcions d’inspecció i actes 
d’inspecció


1. El Protectorat exerceix les funcions d’inspecció i 
control mitjançant personal funcionari de l’Adminis
tració de la Generalitat degudament acreditat. Es re
coneix la condició d’autoritat a aquest personal per a 
l’exercici d’aquestes funcions.


2. Els fets que es facin constar pel personal inspector 
a les corresponents actes d’inspecció tenen valor pro
batori d’acord amb el que estableix la legislació del 
règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.


3. S’ha d’aixecar la corresponent acta de les actua cions 
d’inspecció en la qual ha de constar com a mínim: 


a) Lloc, data i hora d’inspecció i identificació del per
sonal inspector i de la persona que subscrigui l’acta.


b) Dades identificatives de l’entitat inspeccionada.


c) Descripció dels fets causants de la presumpta infrac
ció o irregularitat amb indicació de les persones físi
ques o jurídiques presumptament responsables sempre 
i quan es coneguin i dels preceptes legals i normatius 
presumptament infringits.


d) Descripció dels actes d’inspecció realitzats.


4. Un cop finalitzades les actuacions inspectores i prè
via audiència de la Fundació, que podrà formular al
legacions, el Protectorat fixarà en el seu cas, les mesu
res a adoptar per part de l’entitat i, si s’escau, exercirà 
les accions legalment previstes.»
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46 Esmena núm. 46
D’addició
GP Socialista (24)


S’addiciona un nou article 22 bis, amb la redacció se-
güent: 


«Article 22 bis. Sol·licitud d’auditoria de comptes


1. En cas de circumstància excepcional que aconselli 
la realització d’una auditoria de comptes de la funda
ció, el Protectorat pot demanar a la fundació la seva 
realització, encara que no es doni cap de les circums
tàncies de l’article 33311 del Codi civil de Catalunya i 
sens perjudici de la legitimació extraordinària de l’ar
ticle 3328.


2. En aquests casos, el Protectorat ha d’emetre una re
solució motivada on constin de forma clara les circums
tàncies que aconsellen la realització de l’auditoria.»


Article 23. Deure de col·laboració


47 Esmena núm. 47
De modificació
GP Socialista (25)


Es modifica l’article 23, amb la redacció següent: 


«Article 23. Deure de col·laboració


Els patrons i les persones amb funcions de direcció 
de les fundacions tenen el deure de col·laborar amb 
el Protectorat i, a requeriment d’aquest, han de perso
narse en el lloc, dia i hora assenyalats, per a la pràc
tica de les actuacions corresponents, així com aportar 
la documentació que se’ls sol·liciti.»


Article 24. Suspensió de la publicitat  
dels comptes


48 Esmena núm. 48
De supressió
GP Socialista (26)


Es suprimeix l’article 24.


49 Esmena núm. 49
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (14)


D’un nou article 24 bis, que resta redactat de la ma-
nera següent: 


«Article 24 bis. Sol·licitud d’auditoria de comptes 


En cas de circumstància excepcional que aconselli la 
rea lització d’una auditoria de comptes de la fundació, el 


Protectorat pot demanar a la fundació la seva realitza
ció, encara que no es doni cap de les circumstàncies de 
l’article 33311 del Codi civil de Catalunya i sens perju
dici de la legitimació extraordinària de l’article 3328.»


Article 25. Procediment d’inspecció


53 Esmena núm. 53
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (15)


D’un nou article 25 bis, que resta redactat de la ma-
nera següent: 


«Article 25 bis. Actuacions preventives en la tramita
ció de declaracions responsables


1. El Protectorat ha d’emetre resolució expressa sobre 
la conformitat o no conformitat de les declaracions 
responsables que li siguin presentades, en el termini 
màxim de dos mesos a comptar de que li hagi estat pre
sentada en deguda forma i amb tota la documentació i 
antecedents que requereixi la legislació aplicable.


2. El protectorat, dins del termini màxim d’un mes a 
comptar de la presentació de la documentació de la 
declaració responsable, pot formular una proposta de 
resolució de disconformitat amb la declaració respon
sable o requeriment de completar, aclarir o ampliar la 
documentació presentada, fixant el termini de quinze 
dies hàbils per formular al·legacions en tràmit de vista 
i audiència, durant quin període restarà en suspens el 
termini per l’atorgament de l’acte objecte de la decla
ració, fins i tant no es dicti resolució definitiva expres
sa favorable o desfavorable a l’acte de que es tracti.


3. De la proposta de resolució desfavorable o discon
forme amb el contingut de la declaració responsa
ble així com del requeriment de completar, ampliar 
o aclarir la documentació presentada, se’n donarà 
trasllat, al Patronat de la Fundació afectada per tal 
que, en el termini improrrogable de quinze dies hàbils, 
pugui formular al·legacions o rectificacions, aportar 
els complements documentals requerits o formular al
legacions en relació als mateixos. El protectorat haurà 
de dictar la resolució definitiva en el termini màxim de 
quinze dies hàbils, a comptar que s’hagi complimentat 
el tràmit anterior.


4. La conformitat amb la declaració responsable s’en
tendrà atorgada per silenci positiu, en el cas que el Pa
tronat no dicti resolució expressa en el termini màxim 
de dos mesos, a comptar de la presentació d’una decla
ració responsable amb tota la documentació requeri
da o de quinze dies hàbils una vegada completada la 
documentació requerida o formulades les al·legacions 
o rectificacions, cas d’aplicació del tràmit previst en 
l’apartat anterior.»
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Capítol 2. Règim sancionador de les fundacions 
i de les associacions declarades d’utilitat 
pública


Article 26. Potestat sancionadora


54 Esmena núm. 54
De supressió
GP Socialista (28)


Es suprimeix l’apartat segon de l’article 26


«Article 26. Potestat sancionadora


[...]


2. El règim jurídic aplicable als procediments sancio-
nadors que s’incoïn per causa de les infraccions ad-
ministratives tipificades en aquesta llei, és el que es-
tableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic 
i de procediment de les administracions publiques de 
Catalunya i al Decret 278/1993, de 9 de novembre, so-
bre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits 
de competència de la Generalitat.»


Article 27. Subjectes responsables 


55 Esmena núm. 55
De modificació
GP Socialista (29)


Es modifica l’article 27, amb la redacció següent: 


«Article 27. Subjectes responsables


1. Les fundacions són responsables de les infraccions 
administratives previstes en aquest capítol.


2. La fundació pot exercir l’acció de rescabalament 
per l’import de les sancions respecte de les persones 
membres del patronat i les persones amb funcions de 
direcció sempre que se’n pugui determinar la seva res
ponsabilitat individual, sens perjudici d’altres respon
sabilitats de caràcter civil que puguin correspondre. 
La memòria dels comptes anuals ha d’incorporar una 
referència expressa a les accions de rescabalament du
tes a terme per la fundació.»


Article 28. Tipificació de les infraccions


57 Esmena núm. 57
De modificació
GP Socialista (30)


Es modifica l’article 28, amb la redacció següent: 


«Article 28. Tipificació de les infraccions


1. Constitueixen infraccions les accions i les omissions 
de naturalesa administrativa tipificades com a tals en 
aquesta Llei.


2. El règim d’infraccions i sancions es pot desenvolu
par per reglament amb l’única finalitat de precisar la 
identificació de les conductes sancionables i de con
cretar les sancions aplicables.


3. Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus 
i lleus.»


Article 29. Infraccions molt greus


59 Esmena núm. 59
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (16)


A l’article 29, d’una nova lletra h)


«h) No haver fet constar, en la constitució o en la deno
minació d’una Fundació la vinculació d’aquesta amb 
una empresa o entitat, quan es donin les circumstàn
cies que així ho requereixin conforme a la legislació 
aplicable.»


Article 33. Graduació de les sancions


71 Esmena núm. 71


De modificació de l’article 33.1
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (14)


«Article 33. Graduació de les sancions


1. La imposició de les sancions establertes per l’art 32 
es regeix d’acord amb el principi de proporcionalitat 
atenent a la capacitat econòmica de l’entitat sancio
nada, a la gravetat de l’acció o omissió constitutiva 
d’infracció o per la concurrència d’alguna de les cir
cumstàncies següents.»


Article 34. Inscripció de les sancions


75 Esmena núm. 75
Modificació
GP Socialista (37)


Es modifica l’article 34, amb la redacció següent: 


«Article 34 Procediment sancionador


1. Les sancions que preveu aquesta Llei només es po
den imposar prèvia incoació i tramitació d’un proce
diment sancionador amb ple respecte dels drets de les 
persones presumptament responsables i d’acord amb 
la Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de pro
cediment de les administracions públiques de Catalu
nya i amb el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre 
el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de 
competència de la Generalitat.
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2. L’òrgan competent per a la incoació del procediment 
sancionador és el director o directora general compe
tent en matèria de fundacions.


3. La resolució que posi fi al procediment sancionador 
s’ha de dictar i notificar en un termini màxim de sis 
mesos des de l’inici de l’expedient.


4. En el cas d’infraccions molt greus, l’òrgan que re
sol l’expedient pot acordar la publicació en el web del 
Departament competent en matèria de fundacions de 
les sancions imposades, un cop hagin adquirit ferme
sa en la via administrativa, amb referència al nom de 
l’entitat infractora i la classe i naturalesa de les infrac
cions. La publicació no pot excedir d’un període de sis 
mesos.»


76 Esmena núm. 76
D’addició
GP Socialista (38)


S’addiciona un article 34 bis, amb la redacció següent: 


«Article 34 bis. Executivitat de les sancions


Les resolucions sancionadores que posin fi a la via ad
ministrativa són executives.»


Article 35. Prescripció de les infraccions  
i les sancions


78 Esmena núm. 78
De modificació
GP Socialista (39)


Es modifica l’article 35, amb la redacció següent: 


«Article 35. Prescripció de les infraccions i de les san
cions


1. Les infraccions molt greus prescriuen als tres anys, les 
greus als dos anys i les lleus a l’any d’haverse comès.


2. Les sancions imposades per infraccions molt greus 
prescriuen als tres anys, les imposades per infraccions 
greus als dos anys i les imposades per infraccions lleus 
a l’any.


3. El Protectorat anota en el seu Registre les sancions 
molt greus i greus imposades a les fundacions, un cop 
siguin fermes en via administrativa. Les anotacions 
es cancel·len d’ofici, un cop transcorregut un termini 
d’igual durada que l’establert per a la prescripció de la 
sanció, que es computarà des de l’endemà del compli
ment de la sanció o de la seva prescripció.»


Disposicions addicionals


Primera. Trasllat de registre de fundacions 
i associacions 


81 Esmena núm. 81


D’addició
GP Socialista (45)


S’addiciona una disposició addicional primera bis, 
amb la redacció següent: 


«Primera bis. Fundacions del sector públic


Les fundacions del sector públic de l’Administració de 
la Generalitat i de l’Administració local de Catalunya 
resten subjectes al Protectorat en els termes previstos 
al Codi civil de Catalunya, en aquesta Llei i en la legis
lació sectorial que sigui d’aplicació.»


Segona. Presentació unificada dels comptes 
anuals per part de les fundacions


82 Esmena núm. 82
D’addició
GP Socialista (46)


S’addiciona una disposició addicional segona bis, amb 
la redacció següent: 


«Segona bis. Fundacions regulades per altres lleis


1. Quan una fundació d’una altra comunitat autònoma 
o de competència estatal, alteri el seu àmbit d’actuació 
territorial de forma estable, passant a desenvolupar les 
seves funcions majoritàriament a Catalunya, haurà de 
sol·licitar el canvi de registre, seguint els tràmits pre
vistos per a les modificacions estatutàries i adaptarse 
a la normativa vigent a Catalunya per tal de ser inscri
ta en el Registre de Fundacions de la Generalitat de la 
Generalitat.


2. Les fundacions estrangeres que exerceixin majori
tàriament les seves funcions a Catalunya han d’esta
blirhi una delegació i l’han d’inscriure en el Registre 
de Fundacions.


3. Així mateix, quan una fundació sotmesa al Protec
torat alteri el seu àmbit d’actuació territorial de forma 
estable de manera que comporti un canvi de registre, 
se seguiran els tràmits previstos per a les modificaci
ons estatutàries.» 
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Tercera. Canals habilitats de presentació 
unificada de comptes


84 Esmena núm. 84
D’addició
GP Socialista (47)


S’addiciona una disposició addicional tercera, amb la 
redacció següent: 


«Tercera. Fundacions vinculades a les caixes d’estalvis


Les fundacions de les Caixes d’Estalvis que constitu
eixen un ens instrumental per portar a terme la seva 
obra social no estan subjectes a les prescripcions del 
capítol II del títol IV d’aquesta llei.»


Quarta. Actuacions de comprovació 


85 Esmena núm. 85
De supressió
GP Socialista (42)


Es suprimeix la disposició addicional quarta.


86 Esmena núm. 86
D’addició
GP Socialista (48)


S’addiciona una disposició addicional quarta, amb la 
redacció següent: 


«Quarta. Col·laboració dels notaris i notàries


Els notaris i notàries han de trametre d’ofici al Pro
tectorat una còpia electrònica de les escriptures que 
elevin a públic qualssevol actes inscriptibles en el Re
gistre de Fundacions. En el moment d’obrir la succes
sió, els notaris i notàries també han d’informar de les 
disposicions testamentàries a favor de les fundacions 
o que manifestin la voluntat del causant de constituir 
una fundació.»


Cinquena. Contingut dels comptes anuals  
a l’efecte de la presentació unificada


87 Esmena núm. 87
D’addició
GP Socialista (49)


S’addiciona una disposició addicional cinquena bis, 
amb la redacció següent: 


«Cinquena bis. El balanç social


1. Als efectes del que estableixen els articles 8 c) i 9 e) 
d’aquesta llei, el Registre de Fundacions publica el ba
lanç social, entès com un instrument a través del qual 
les fundacions proporcionen voluntàriament a la ciu


tadania en general, i als donants en especial, informa
ció suficient per avaluar la coherència de la seva actu
ació, així com l’adequació dels resultats a les finalitats 
fundacionals, augmentant la transparència.


2. La informació continguda en el balanç social ha de 
ser suficient per a: 


a) mesurar l’impacte social de les entitats en funció 
dels seus objectius i valors, així com els mitjans per a 
aconseguirlos.


b) mesurar la forma en què es cerca l’assoliment dels 
seus objectius, analitzant aspectes clau de la gestió i 
avaluant el seu desenvolupament.


c) avaluar els processos d’organització de la gestió i la 
qualitat, visualitzant els riscos que poden afectar a la 
fundació.


d) reforçar la identitat i la comunicació des de l’àmbit 
intern i extern, mitjançant el compromís dels agents 
que hi participen així com la de la seva relació amb 
les entitats amb objectius similars i de la societat en el 
seu conjunt.


3. La presentació del balanç social pot ser tinguda en 
compte, com a mèrit o requisit, per l’atorgament de 
subvencions d’acord amb el que estableixin les corres
ponents bases de les convocatòries.


4. Les mesures de publicitat dels balanços socials a adop
tar per part del Protectorat, així com els models per a la 
seva elaboració, es determinaran reglamentàriament.»


Sisena. Suport de presentació dels comptes anuals


88 Esmena núm. 88
D’addició
GP Socialista (50)


S’addiciona una disposició addicional sisena bis, amb 
la redacció següent: 


«Sisena bis. Conservació dels documents comptables


Els comptes anuals i llur documentació complementà
ria lliurats al Protectorat es conservaran i formaran 
part del mateix durant els sis anys posteriors a la seva 
presentació.»


94 Esmena núm. 94
D’addició
GP Socialista (54)


S’addiciona una disposició addicional desena, amb la 
redacció següent: 


«Desena. Deure de comunicació de les entitats vincu
lades


Als efectes del que estableix el capítol II Títol IV d’aques
ta llei, les fundacions i les associacions d’utilitat públi
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ca que a l’entrada en vigor d’aquesta llei ja complien 
amb algun dels supòsits establerts en l’article 28, venen 
obligades, en un termini màxim de sis mesos a comptar 
des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, a informar al 
Protectorat en els termes que prescriu l’article 29.»


Disposició transitòria única


95 Esmena núm. 95
De supressió
GP Socialista (55)


Es suprimeix la disposició transitòria única.


96 Esmena núm. 96
D’addició
GP Socialista (56)


S’addiciona una disposició transitòria única, amb la 
redacció següent: 


«Disposició transitòria. Col·laboració entre l’Adminis
tració de la Generalitat, els ens locals i les entitats del 
seu sector públic amb el Protectorat


Mentre no s’implementin les modificacions necessàri
es als sistemes informàtics afectats per fer efectiva la 
consulta a què fa referència l’article 18.3, i per tal de 
donar compliment al que estableix el precepte esmen
tat, l’Administració de la Generalitat de Catalunya i 
els ens locals de Catalunya, així com les entitats del 
seu sector públic podran sol·licitar al Protectorat la 
informació relativa al compliment del deure de presen
tació de comptes anuals per part de les fundacions i les 
associacions declarades d’utilitat pública.»


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


Dictamen de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans i esmenes reservades per a defensar 
en el Ple


N. de la R.: Atesa la tramitació conjunta amb el Pro
jecte de llei 20000014/10, el dictamen i les esmenes 
reservades es reprodueixen conjuntament amb la tra
mitació 20000014/10.


Proposició de llei del protectorat de les fun-
dacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 202-00041/10


Dictamen de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans i esmenes reservades per a defensar 
en el Ple


N. de la R.: Atesa la tramitació conjunta amb el Pro
jecte de llei 20000014/10, el dictamen i les esmenes 
reservades es reprodueixen conjuntament amb la tra
mitació 20000014/10.
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DEBAT I VOTACIÓ


Procediment per a la interposició d’un recurs 
d’inconstitucionalitat contra el Reial decret 
llei 13/2014, del 3 d’octubre, pel qual s’adop-
ten mesures urgents en relació amb el siste-
ma gasista i la titularitat de centrals nuclears
Tram. 212-00011/10


Propostes de resolució presentades pels 
grups parlamentaris
Reg. 98505 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 16.12.2014


Proposta de resolució presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 98505)


A la Mesa del Parlament


Els diputats i diputades sotasignats, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb l’article 61.e de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya; l’article 32.2 de la Llei orgànica 2/1979, 
del 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional; l’article 
30.2 de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell de 
Garanties Estatutàries, i l’article 155.2 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, sol·liciten la convocatò-
ria del Ple del Parlament de Catalunya per tal d’inter-


posar un recurs d’inconstitucionalitat contra el Reial 
decret llei 13/2014 de 3 d’octubre pel qual s’adopten 
mesures urgents en relació amb el sistema gasista i la 
titularitat de centrals nuclears (BOE 241 del 4 d’oc-
tubre de 2014) per tal com, d’acord amb les conclu-
sions del Dictamen 25 del 11 de desembre de 2014 del 
Consell de Garanties Estatutàries, s’aprecien motius 
d’inconstitucionalitat per la presumpta vulneració de 
preceptes constitucionals en dels articles següents: 


– Els articles 2 i 4, apartats 1 i 3, del Reial decret llei 
13/2014, de 3 d’octubre, pel qual s’adopten mesures 
urgents en relació amb el sistema gasista i la titularitat 
de centrals nuclears, excedeixen dels límits constitu-
cionals de la llei singular i, per tant, vulneren el dret 
a la tutela judicial efectiva previst a l’article 24.1 CE.


Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014


Oriol Junqueras i Vies, president; Marta Rovira i 
Vergés, portaveu; J. Lluís Salvadó i Tenesa; portaveu 
adjunt; Oriol Amorós i March, portaveu adjunt; Pere 
Aragonès i Garcia, portaveu adjunt; Anna Simó i Cas-
telló, Josep Andreu Domingo, Rosa Amorós i Cap-
devila, Pere Bosch Cuenca, Gemma Calvet i Barot, 
Josep Cosconera Carabassa, Albert Donés i Anteque-
ra, Dionís Guiteras i Rubio, Agnès Russiñol i Amat, 
Sergi Sabrià i Benito, Marc Sanglas i Alcantarilla, 
Jordi Solé i Ferrando, Roger Torrent i Ramió, Teresa 
Vallverdú Albornà, Alba Vergés i Bosch, Marta Vilal-
ta i Torres, diputats, del GP ERC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures per a fer front a la 
desocupació 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 el 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 sen-
sibilización e implicación del sector empresarial ca-
talán 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 cor-
recta asignación de funciones y coordinación de los 


Dossier per a la sessió 46


Convocada per al 16 de desembre de 2014


Tercera part
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programas y servicios relacionados con la mejora de 
la empleabilidad (orientación para la formación y/o el 
empleo, formación, acompañamiento, fomento del au-
toempleo y del emprendimiento, servicios a empresas, 
etc).


Mejora de los servicios y programas de empleo


6. Garantizar que se incorporen las necesidades es-
pecíficas de la población menor de treinta años en la 
definición de la carta de servicios básicos a las perso-
nas 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 po-
blación juvenil (no únicamente el formativo y profe-
sional).


9. Reforzar el uso de la figura de tutor-mentor o si-
milar que facilite la transición de la etapa formativa 
a la etapa laboral, especialmente para los jóvenes en 
situación de especial vulnerabilidad.


Aplicación de la Garantía Juvenil


10. Elaborar y presentar en el Parlament de Catalu-
nya 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 medi-
ante el aumento del presupuesto de la Generalitat de 
Catalunya destinado a este fin.


13. Garantizar una correcta coordinación y cola-
boración con el Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE), los diferentes servicios de empleo autonómi-
cos y el resto de entidades y administraciones impli-
cadas en la planificación, ejecución y justificación de 
la Garantía 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 adop-
tadas.


– Justificación de la no ejecución de las medidas  pen-
dientes. 


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


– 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 


Esmenes presentades
Reg. 98468, 98469, 98477, 98494 / Admissió a 


tràmit: Presidència del Parlament, 16.12.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 98468)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les mesures per a fer front a la desocupació juvenil 
(tram. 302-00227/10).
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1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista


Addició d’un nou punt després del punt 2


«Oferir a les universitats catalanes horaris lectius 
compatibles amb el manteniment d’un lloc de treball, 
i alhora, assegurar que totes les titulacions amb més 
demanda es puguin cursar on-line.»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista


Modificació del segon títol de la moció


«Implantació d’un nou model de Formació Professio-
nal i Estudis Professionalitzadors»


3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista


Addició d’un nou punt després del punt 4


«Executar un Pla d’acreditació i qualificació professi-
onal que permeti que les persones joves amb mancan-
ces de qualificació puguin accedir a un itinerari perso-
nalitzat de formació per acreditar la seva experiència 
professional i/o qualificar-se per poder obtenir un lloc 
de treball.» 


4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista


Addició d’un nou punt després del punt 4


«Eliminar la taxa de 360€ de matriculació als Cicles 
Formatius de Grau Superior.»


5 Esmena núm. 5
D’addició
GP Socialista


Addició d’un nou punt desprès del punt 4


«Establir per als alumnes de batxillerat i ensenyaments 
professionalitzadors un sistema català de beques, com-
plementat amb una oferta d’ajuts, que asseguri que 
tota persona jove que desitgi estudiar no se’n vegi im-
possibilitada per raons econòmiques.»


6 Esmena núm. 6
D’addició
GP Socialista


Addició d’un nou punt després del punt 4


«Assegurar que els ensenyaments professionalizadors 
siguin accessibles tant a nivell territorial com d’hora-
ris, a través tant de l’horari nocturn com dels instru-
ments d’ensenyament no-presencial (Institut Obert de 
Catalunya).»


7 Esmena núm. 7
D’addició
GP Socialista


Addició d’un nou punt després del punt 4


«Sostenir els programes de qualificació professional 
inicial o equivalents amb l’objectiu d’assegurar que to-
tes les persones joves sense titulació puguin tenir accés 
a una plaça.»


8 Esmena núm. 8
D’addició
GP Socialista


Addició d’un nou punt després del punt 4


«Potenciar la mobilitat europea dels estudiants de ci-
cles formatius de grau superior, amb acords amb altres 
regions europees.»


9 Esmena núm. 9
D’addició
GP Socialista


Addició d’un nou punt després del punt 4


«Treballar amb la Secretaria de la Unió Euro Mediterrà- 
nia en la creació d’un «programa Erasmus» per als es-
tudis professionalitzadors en l’àmbit mediterrani.»


10 Esmena núm. 10
D’addició
GP Socialista


Addició d’un nou punt després del punt 9


«Fer de la Garantia Europea Juvenil, adoptada com 
a política prioritària pel darrer Consell Europeu, l’eix 
central de les seves polítiques adreçades a les persones 
joves. Aquesta garantia ha de fer efectiu el dret de tot 
català i catalana a que abans de quatre mesos després 
de finalitzar estudis o una activitat laboral, tingui ac-
cés o bé a una nova feina, o a una formació ocupacio-
nal o a unes practiques formatives remunerades.»
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11 Esmena núm. 11


De modificació
GP Socialista


Modificació del punt 15


«1. Pla de rescat de la joventut de Catalunya


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


1.1. Promoure un Pla de xoc contra l’atur juvenil que 
garanteixi a cada jove que no passaran quatre mesos 
després de donar per acabats els estudis sense rebre 
des dels serveis públics d’ocupació una oferta laboral, 
unes pràctiques laborals adequades al seu nivell for-
matiu, o una orientació laboral per introduir-se en una 
formació en alternança, a través d’una catàleg ampli 
de serveis del SOC, adaptat a la diversitat de les situ-
acions.


Aquest compromís es garantirà entre d’altres amb els 
següents instruments: 


1.1.1. La millora del currículum dels joves, a través de 
la formació i les polítiques actives d’ocupació, amb 
especial interès en el reciclatge de persones amb bai-
xa formació. S’assegurarà un sistema universal i gra-
tuït d’orientació professional especialitzada per tots 
els joves en situació d’atur o amb contractes precaris 
de treball. Aquest sistema, seguint el model alemany 
d’orientació professional, servirà per assessorar els 
joves respecte les seves necessitats formatives, l’ofer-
ta de llocs de treball o la possibilitat de crear la seva 
pròpia empresa, en funció de les seves competències 
professionals. Igualment es preveurà la disponibilitat 
de beques-formació i crèdits-salari destinats a donar 
resposta a les persones amb menor qualificació pro-
fessional adquirida i que en molts casos ara mateix ni 
treballen ni estudien.


1.1.2. Ajudes a l’autoocupació/emprenedoria per a 
l’impuls de projectes empresarials per a joves, a través 
de l’assessorament i el suport financer públic. Aquest 
capítol haurà de fer especial èmfasi en les iniciatives 
de l’economia social.


1.1.3. Incentius als contractes per a joves (amb especial 
tractament de les empreses del tercer sector i l’econo-
mia social). La Generalitat promourà davant el Go-
vern d’Espanya beneficiar les empreses que contractin 
un determinat número de joves com a llocs de treball 
nets de nova creació amb una forta rebaixa de l’Im-
post de Societats (del 30% al 20%; i del 25% al 15% 
en el cas de les pimes) per l’any en què realitzen les 
contractacions i per l’any següent addicionalment. Si 
l’empresa no té beneficis, podrà imputar la inversió en 
salaris dels nous treballadors joves com a crèdit fiscal 
per quan els tingui.


1.1.4. La dotació pressupostària aproximada del Pla 
de Xoc serà de 150 M€.


1.2. Promoure, sota el nom de «Beca Queda’t a Cata-
lunya» un programa extraordinari per a la contracta-
ció durant sis mesos de joves que hagin finalitzat estu-
dis de grau/màster universitari o de Cicle Formatiu de 
Grau Superior.


1.2.1. Al programa s’hi adherirà la Generalitat de Ca-
talunya i el seu sector públic, així com les administra-
cions locals i les empreses catalanes, a través de les 
seves associacions.


1.2.2. Cada ens que s’afegeixi aportarà una cartera 
de llocs de treball en pràctiques remunerades per un 
termini de sis mesos. El programa buscarà assolir la 
creació de 12 mil places any.


1.2.3. Els llicenciats catalans i els graduats en cicles 
formatius superiors, sense experiència laboral prè-
via, podran tenir una primera experiència laboral en 
la branca dels estudis que hagin seguit. S’establirà un 
procediment de selecció objectiu i basat en mèrits.


1.2.4. Aquest programa comptarà amb un pressupost 
aproximat de 75 M€. Es programarà per a l’any 2014 i 
se n’avaluarà la seva continuïtat per a anys successius.


1.3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a de-
manar la derogació de la reforma laboral de 2012 ate-
sos els seus efectes negatius, de destrucció i precarit-
zació de l’ocupació i especialment dels llocs de treball 
ocupats per joves.


1.4. Assegurar la disponibilitat de formació ocupacio-
nal per tal que els joves que no han adquirit les compe-
tències bàsiques definides per la Unió Europea puguin 
obtenir-les amb l’oferta de cursos del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya.


1.5. Reforçar i accelerar el desplegament de la Xarxa 
d’Oficines d’Emancipació Juvenil per tal que estiguin 
en condicions de prestar assessorament i intermedia-
ció laboral (a més d’en altres camps) arreu del terri-
tori.


1.6. Incrementar els serveis, avantatges fiscals i ajuts o 
crèdits als joves emprenedors. De manera més àmplia, 
assegurar que els joves figurin com a capítol específic 
i diferenciat en totes les polítiques de reactivació de 
l’economia.


1.7. Assegurar que a tot el territori de Catalunya hi 
hagi punts de contacte que són partners per permetre 
participar a joves en el Programa Erasmus per Joves 
Emprenedors.


1.8. Crear una oficina de suport a la mobilitat interna-
cional voluntària (emigració), basada en els recursos 
de la Xarxa d’Emancipació Juvenil, disponible sobre 
tots els canals de relació amb el ciutadà, per tal que 
els i les joves que hagin decidit cercar feina a l’exterior 
tinguin un nivell d’informació suficient (laboral i més 
enllà) i alhora fer-ne un instrument per afavorir el re-
torn si l’experiència no és exitosa o bé per recuperar el 
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capital per Catalunya de les experiències viscudes i les 
capacitats de contacte amb les societats de destí.


1.9. Instar la UE a crear un seguiment específic del col-
lectiu jove en el Sistema d’Ocupació Europeu.


1.10. Recuperar la Direcció General per la Igualtat en 
el treball i assignar-li com a funció treballar per asse-
gurar la igualtat salarial home-dona també entre els 
joves i la igualtat de condicions laborals entre els joves 
i els treballadors de més de 30 anys.


1.11. Fer constar entre les directrius anuals lliurades 
al cos d’Inspectors de Treball la vigilància específica 
de la no discriminació efectiva dels treballadors i tre-
balladores joves a nivell de condicions retributives o 
altres.


1.12. Crear, amb el nom de «Herència Universal» un 
fons específic per a la realització de projectes d’eman-
cipació dels joves, i especialment els seus projectes 
empresarials, finançat amb recursos avaluats com una 
fracció (la quarta part) de la recaptació de l’Impost de 
Successions i Donacions. Aquest fons dedicarà els seus 
recursos al compliment de les mesures aprovades en la 
resolució d’aquest debat monogràfic sobre la situació 
de la joventut.


1.13. Facilitar la transició al mon laboral dels joves 
amb disminució reconeguda, mitjançant la inserció a 
l’empresa ordinària amb als programes de Treball amb 
Suport amb la dotació econòmica suficient, l’accés a 
centres especials de treball, tot obrint la convocatòria 
per a la creació de llocs de treball protegit als CETs, 
garantir el compliment de la llei pel que fa a la subven-
ció del 50% del SMI i al finançament de les Unitats de 
Suport a l’Activitat Professional.»


12 Esmena núm. 12
D’addició
GP Socialista


Addició d’un nou punt


«Destinar un mínim de 300 M€ dels seus pressupostos 
específicament dedicats a finançar de manera efectiva i 
suficient les actuacions contingudes en la resolució pos-
terior al Debat Monogràfic sobre la situació de la Jo-
ventut. Atenent a que l’Acord de Mesures per a l’Ocupa-
ció Juvenil de 2009 va preveure una dotació de 200 M€ 
que el nombre de joves en atur s’ha incrementat molt 
sensiblement respecte a cinc anys enrere, el Govern pre-
veurà aquest mínim de 300 M€ anuals a distribuir entre 
el conjunt de polítiques. Aquesta quantitat s’haurà de 
consignar independentment de la possibilitat de ser el 
destinatari de nous recursos de la Unió Europea o de 
TACE destinats a aquestes polítiques.»


Palau del Parlament, 11 de desembre de 2014


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


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 98469)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Marta Vilalta i Tor-
res, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre les mesures per a fer front a 
la desocupació juvenil (tram. 302-00227/10).


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


Modificació del punt 1


«1. Definir e implantar, en coordinación con el resto 
de Administraciones públicas y entidades implica-
das, un sistema de programación y planificación de la 
oferta formativa universitaria que garantice una mejor 
adaptación a las necesidades del mercado de trabajo de 
los próximos años que garanteixi l’equitat en l’accés 
a l’educació superior, que faciliti la flexibilització for-
mativa i que millori la transició del món universitari al 
món laboral. Això ha d’anar acompanyat per l’aposta 
per la innovació, el coneixement i la igualtat d’oportu-
nitats com a base del model productiu cap al qual hem 
de tendir.»


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


Addició al punt 2


«2. Dicho sistema, que contará por parte de la Gene-
ralitat de Catalunya al menos con los Departamentos 
de Empresa y Empleo, de Economía i Coneixement y 
d’Ensenyament i Universitats, dispondrá de un meca-
nismo continuo de evaluación y revisión, cuyas con-
clusiones serán presentadas de manera periódica en la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats del Parlament 
de Catalunya»


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


Modificació i supressió al punt 5 a


«5.a Definir un protocolo de asignación de competen-
cias y Sistematitzar la coordinación trasversal de las 
políticas de formación, empleo y fomento del empren-
dimiento como requisito imprescindible para garanti-
zar la eficacia y la eficiencia del nuevo modelo y evitar 
posibles duplicidades o superposiciones.
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4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Addició d’un nou punt 5.a bis


«5.a bis. Crear l’espai de concertació vinculant on Go-
vern, agents socials i econòmics, i el CNJC, puguin in-
cidir de manera efectiva en les polítiques destinades a 
fomentar l’ocupació juvenil. Així com assegurar que en 
la tramitació de la llei del SOC s’introdueixi la partici-
pació del CNJC a través del mecanisme corresponent.»


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


Modificació i addició al punt 5 b


«5.b. Dicho protocolo Aquesta coordinació 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 asignación de funciones y coordi-
nación de los programas y servicios relacionados con 
la mejora de la empleabilidad (orientación para la for-
mación y/o el empleo, formación, acompañamiento, 
fomento del autoempleo y del emprendimiento, servi-
cios a empresas, etc) així com un correcte rendiment 
de comptes, avaluació i presència dels mecanismes de 
control adients.»


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


Modificació punt 6


«6. Garantizar que se incorporen las necesidades es-
pecíficas de la población menor de treinta años en la 
definición dels programes d’ocupació de la carta de 
servicios básicos a las personas en situación de desem-
pleo o búsqueda de trabajo.»


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


Modificació del punt 9


«9. Reforzar el uso de la figura de tutor-mentor o si-
milar Assegurar l’orientació personalitzada des de 
l’Administració Pública efectuada per part de personal 
qualificat i amb unes condicions dignes que facilite la 
transición de la etapa formativa a la etapa laboral, es-
pecialmente para los jóvenes en situación de especial 
vulnerabilidad.»


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


Modificació del punt 10


«10. Presentar a la Comissió de Polítiques de Joventut 
del Parlament de Catalunya, les Bases per a l’estratè-
gia d’ocupació juvenil a Catalunya, Garantia Juvenil 
2014-2020, així com el programa operatiu a Catalu-
nya.»


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


Modificació del punt 11


«11. Garantir l’aplicació de la Garantia Juvenil adap-
tada a les necessitats socials i territorials del jovent i 
amb èmfasi especial al seguiment personalitzat, a la 
millora de l’ocupabilitat, i a la generació d’oportuni-
tats formatives i ocupacionals pel jovent.»


10 Esmena núm. 10
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Addició d’un nou punt 11 bis


«11 bis. L’aplicació de la Garantia Juvenil ha de tenir 
present les següents premisses: 


– Priorització de l’orientació professional personalit-
zada i integral.


– Calendarització del desenvolupament del pla.


– Existència d’una taula d’aplicació i de seguiment ter-
ritorial de la implementació, que compti amb la parti-
cipació de les organitzacions juvenils.


– L’atenció als diferents perfils de joves, independent-
ment del nivell formatiu.


– Seguiment i avaluació del desplegament.


– Desenvolupament d’un pla de comunicació i infor-
mació perquè el jovent conegui l’existència del Pla de 
Garantia Juvenil.»


11 Esmena núm. 11


De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Modificació del punt 12


12. Garantizar una dotación presupuestaria adecuada 
a las necesidades de la juventud de Catalunya median-
te l’existència d’un pressupost compromès i eficient per 
l’aplicació de la Garantia Juvenil, adequat a les neces-
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sitats del jovent de Catalunya. el aumento del presupu-
esto de la Generalitat de Catalunya destinado a este fin.


12 Esmena núm. 12
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Addició d’un nou punt 12 bis


«Sol·licitar la territorialització dels recursos destinats 
a la implantació de la Garantia Juvenil, per tal de res-
pondre des de la proximitat a les particularitats de la 
desocupació juvenil a Catalunya.»


13 Esmena núm. 13
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Supressió de tot el punt 13.


14 Esmena núm. 14
De modificació i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Modificació i supressió al punt 14


«14. Elaborar y Presentar a la Comissió de Polítiques 
de Joventut del Parlament de Catalunya l’informe de 
compliment de la resolució 301/X i desplegament del 
Pla d’Actuació de les polítiques de joventut de la Gene-
ralitat de Catalunya: horitzó 2016 en el Parlament de 
Catalunya un exhaustivo Informe de Ejecución de las 
medidas aprobadas en el pleno específico de políticas 
de juventud (con especial énfasis en aquellas relacio-
nadas con la lucha contra el paro juvenil) que incluya, 
como mínimo, la siguiente información: 


– Situación actual de cada una de las medidas adop-
tadas.


– Justificación de la no ejecución de las medidas pen-
dientes.


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


– 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 Esmena núm. 15
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Modificació del punt 15


«15. Garantir que la inversió total de la Generalitat 
per al 2015 en polítiques per la lluita contra l’atur ju-
venil sigui com a mínim de 150M €, d’acord amb allò 
aprovat al ple monogràfic sobre joventut.»


16 Esmena núm. 16
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Modificació del punt 16


«16. Donar compliment a les mesures aprovades al ple 
específic de polítiques de joventut celebrat al juliol de 
2013, que encara no s’han desenvolupat, en el període 
màxim de 6 mesos o aquell termini estipulat en les ma-
teixes mesures.»


Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014


Marta Rovira i Vergés Marta Vilalta i Torres
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
98477)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Lorena Vicioso 
Adria, diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les mesures per a fer front a la desocupació juvenil 
(tram. 302-00227/10).


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


A l’apartat 3


«3. En el marc de la nova llei de la FP definir e im-
plantar un Plan de compromisos per la de fomento de 
la sensibilización e implicación del sector empresarial 
catalán en el nuevo modelo de formación profesional.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


A l’apartat 4


«4. En el marc de la nova llei de la d’ocupació defi-
nir criteris 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.»


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


De tot l’apartat 5, que resta redactat de la manera se-
güent


«5. Creació d’un espai de concertació on govern, els 
agents socials i econòmics més representatius de Cata-
lunya (sindicats i patronals), juntament amb el Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) com a 
representant del Moviment Associatiu Juvenil (MAJ), 
puguin incidir de manera efectiva en les polítiques des-
tinades a fomentar l’ocupació juvenil, per tal de que: 


– En el marc de la tramitació de les noves lleis de FP 
i del sistema d’Ocupació, definir un protocolo de asig-
nación de competencias y coordinación trasversal de 
las políticas de formación, empleo y fomento del em-
prendimiento i de governança única en la planifició 
d’estratègies, la programació d’actuacions i la distri-
bució de recursos, como requisito imprescindible para 
garantizar la eficacia y la eficiencia del nuevo modelo 
y evitar posibles duplicidades o superposiciones.


– 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 cor-
recta asignación 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 em-
prendimiento, servicios a empresas, etc). Garantint els 
mecanismes de control i rendiment de comptes adients 
als espais ja existents.»


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


A l’apartat 9, al final del paràgraf


«9. Reforzar el uso de la figura de tutor-mentor o si-
milar que facilite la transición de la etapa formativa 
a la etapa laboral, especialmente para los jóvenes en 
situación de especial vulnerabilidad. En cap cas la 
figura tutora o mentora ha de recaure en l’anomenat 
voluntariat corporatiu. Aquesta ha de ser una tasca 
duta a terme des de l’Administració Pública per part 
de personal qualificat i amb unes condicions laborals 
dignes.»


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


De tot l’apartat 11.


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


A l’apartat 12, al final del paràgraf


«12. Garantizar una dotación presupuestaria adecua-
da a las necesidades de la juventud de Catalunya me-
diante el aumento del presupuesto de la Generalitat 
de Catalunya destinado a este fin i també demanem 
la territorialització dels recursos estatals destinats a la 
Garantia Juvenil per tal de poder desenvolupar un mo-
del propi de Garantia Juvenil en directa interlocució 
amb el Moviment Associatiu Juvenil (MAJ) i consen-
suat amb la resta d’agents socials implicats, que res-
pongui a les necessitats especifiques del jovent català.»


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


A l’apartat 13, al final del paragràf


«13. Garantizar una correcta coordinación y cola-
boración con el Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE),los diferentes servicios de empleo autonómi-
cos y el resto de entidades y administraciones impli-
cadas en la planificación, ejecución y justificación de 
la Garantía Juvenil, preservant el desenvolupament 
d’un model propi de Garantia Juvenil a Catalunya.»
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8 Esmena núm. 8
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


De tot l’apartat 16.


Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014


Dolors Camats i Luis Lorena Vicioso Adria
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 98494)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre les mesures per a fer front a 
la desocupació juvenil (tram. 302-00227/10).


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


Del punt 3


«3. Impulsar un Pla de foment de la sensibilització i 
implicació del sector empresarial català en el nou mo-
del de formació professional.»


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


Del punt 4


«4. Orientar a les empreses en la detecció d’oportuni-
tats que puguin comportar la contractació de persones 
joves amb el perfil professional adequat a les seves ne-
cessitats.»


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


Del punt 5.a


«a) Intensificar la coordinació transversal de les po-
lítiques de formació, ocupació i foment de l’empre-
nedoria com a requisit imprescindible per a garantir 
l’eficàcia i l’eficiència del nou model i evitar possibles 
duplicitats o superposicions.»


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


Del punt 5.b


«b) Continuar garantint que en el desenvolupament 
normatiu i subjectiu aplicable al sistema d’ocupació, al 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i al sistema de 
Formació Professional, es dugui a terme una correcta 
assignació de funcions i coordinació dels programes 
i serveis relacionats amb la millora de l’ocupabilitat 
(orientació per a la formació i/o l’ocupació, formació, 
acompanyament, foment de l’autoocupació i de l’em-
prenedoria, servies a empreses, etc), en el sí del Con-
sell Català de Formació Professional.»


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


Del punt 6


«6. Continuar garantint que s’incorporen les necessi-
tats específiques de la població menor de trenta anys a 
la definició de la carta de serveis bàsics a les persones 
en situació d’atur o cerca de feina.»


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


Del punt 7


«7. Continuar utilitzant els indicadors quantitatius i 
qualitatius del model d’avaluació dels programes i ser-
veis en matèria d’ocupació, que permeten portar a ter-
me un seguiment més adequat de l’impacte d’aquests 
programes en l’atur juvenil a curt, mig i llarg termini. 
Aquesta avaluació té en compte la situació sòcio-la-
boral de les persones participants al començament i 
al final del programa però també la comparativa amb 
l’evolució de la situació de col·lectius similars de joves 
que no participen d’aquests programes.»


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


Del punt 8


«8. Continuar fomentant la motivació personal i la va-
loració de l’entorn social i territorial com a principis 
transversals als programes d’ocupació destinats a la 
població juvenil (no únicament el formatiu i profes-
sional).»
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8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 9


«9. Reforçar les actuacions d’informació i d’assistèn-
cia individualitzada a les persones joves en relació als 
programes d’intermediació, formació, capacitació per 
l’ocupació i emprenedoria, mitjançant la posada en 
marxa de la xarxa d’impulsors de la Garantia Juve-
nil.»


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


De refosa dels punts 10 i 11


«10. Trametre al Parlament de Catalunya el document 
«Bases per a l’estratègia d’ocupació juvenil a Catalu-
nya: Garantia Juvenil 2014-2020», aprovat pel Con-
sell de Direcció del SOC el 9 de setembre de 2014, on 
es recull el finançament, estructuració, operativa d’ac-
cés, el seguiment, avaluació i difusió de la Garantia 
Juvenil a Catalunya. Aquest programa s’aplica en àm-
bits com la intermediació, la millora de l’ocupabilitat i 
l’impuls de l’emprenedoria i de l’autoocupació.»


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


Del punt 12


«12. Seguir garantint una dotació pressupostària ade-
quada a les necessitats de la joventut de Catalunya 
mitjançant l’augment del pressupost de la Generalitat 
de Catalunya destinat a aquesta finalitat derivada dels 
fons del «Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil a 
Catalunya 2014-2020.»


11 Esmena núm. 11


De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 13


«13. Continuar impulsant, per part de la Generalitat 
de Catalunya, una correcta coordinació i col·laboració 
amb el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 
els diferents serveis d’ocupació autonòmics i la resta 
d’entitats i administracions implicades a la planifica-
ció, execució i justificació de la Garantia Juvenil.»


12 Esmena núm. 12
D’addició
GP de Convergència i Unió


D’un nou punt 13 bis


«13 bis. Instar el Govern de l’Estat a establir un me-
canisme de finançament que possibiliti la bestreta del 
100% de la dotació de la Garantia Juvenil per tal de 
garantir la seva execució.»


13 Esmena núm. 13
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 14


«14. Elaborar i presentar al Parlament de Catalunya 
un exhaustiu Informe d’Execució de les mesures apro-
vades al ple específic de polítiques de joventut (amb 
especial èmfasi en aquelles relacionades amb la lluita 
contra l’atur juvenil) que inclogui, com a mínim, la 
següent informació: 


– Situació actual de cada un dels 76 blocs temàtics 
i dels 14 eixos de treball, així com les seves mesures 
principals.


– Justificació de les mesures pendents d’executar.


– Indicadors quantitatius i qualitatius disponibles del 
resultat i impacte de les principals mesures executades 
en la situació dels joves.


– Calendari previst d’execució de les mesures no ini-
ciades.


– Previsió pressupostària desglossada de cada un 
dels 76 blocs temàtics i dels 14 eixos de treball, així 
com de les seves mesures principals.


– Entitats/departaments implicats en l’execució dels 76 
blocs temàtics i dels 14 eixos de treball, així com les 
seves mesures principals.» 


14 Esmena núm. 14
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 16


«16. Informar de l’estat d’execució de les mesures diri-
gides a joves i aprovades en el ple específic de políti-
ques de joventut celebrat el juliol de 2013 en el termi-
ni màxim d’un any a comptar des de l’aprovació de la 
present moció, tenint en compte les noves necessitats 
que puguin sorgir i d’acord amb la disponiblitat pres-
supostària.»


Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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PUNT 22 | DEBAT I VOTACIÓ


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 Romero 
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 el Govern a: 


1. Dedicar el 5% del pressupost del 2015 a inversió 
en infraestructures relacionades amb el desenvolupa-
ment econòmic, i acompanyar-ho de programes espe-
cífics per a cada una d’aquestes: carreteres, polígons 
industrials, centres logístics, connexions portuàries, 
ferroviàries i aeroportuàries. I així instar el Govern 
de l’Estat a: 


a) Accelerar la construcció del Corredor Ferroviari 
del Mediterrani com a element dinamitzador de l’eco-
nomia de la península ibèrica, d’acord amb l’Agenda 
Catalana 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 Bar-
celona 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 
Catalunya per conèixer la situació de les mateixes 
i desenvolupar un Pla de millora d’aquestes infra-


estructures 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.


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 energètica 
adreçat a les empreses amb programes d’assessora-
ment 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 
transposició en el marc de les competències que fixa 
l’Estatut de Catalunya de la Directiva relativa a efici-
ència 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 
estan patint les conseqüències de la crisi al nostre 
país 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 expe-
dients 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-
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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 


Esmenes presentades
Reg. 98470, 98480, 98489, 98497 / Admissió a 


tràmit: Presidència del Parlament, 16.12.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 98470)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Oriol Amorós i 
March, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre política industrial (tram. 
302-00228/10).


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


Supressió al punt 1


«El Parlament insta el Govern a: 


1. Dedicar el 5% del pressupost del 2015 a inversió 
en infraestructures relacionades amb el desenvolupa-
ment econòmic, i acompanyar-ho de programes espe-
cífics per a cada una d’aquestes: carreteres, polígons 
industrials, centres logístics, connexions portuàries, 
ferroviàries i aeroportuàries. I així instar el Govern de 
l’Estat a: 


a) Accelerar la construcció del Corredor Ferroviari del 
Mediterrani com a element dinamitzador de l’economia 
de la península ibèrica, d’acord amb l’Agenda Catalana 
del Corredor Mediterrani.


b) La construcció dels accessos viaris i ferroviaris defi-
nitius 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 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Addició d’un nou punt 1 bis


«1 bis. El Parlament insta el Govern a exigir al Govern 
de l’Estat: 


a) Accelerar la construcció del Corredor Ferroviari 
del Mediterrani com a element dinamitzador de l’eco-
nomia de la península ibèrica, d’acord amb l’Agenda 
Catalana del Corredor Mediterrani.


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


c) Transferir a la Generalitat de Catalunya els ports de 
Barcelona i Tarragona.»


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


Modificació lletra d del punt 4


«d) L’impuls del nou concepte Impulsar la generació 
d’energia distribuïda per generar i transportar energia 
(plaques solars, geotèrmia, molins...).»


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


Modificació de la lletra e del punt 4


«e) Impulsar les centrals de biomassa que permetin la 
millora de la gestió forestal i el tractament de residus 
orgànics urbans tals com les restes de poda.»


5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Addició d’un nou punt 8


«8. Instar al diàleg social entre la part patronal i la 
representació dels treballadors en aquelles indústries, 
com ara les del grup Rotocayfo, en les que es produeixi 
una modificació substancial de les condicions de tre-
ball. En aquest sentit el Govern impulsarà la partici-
pació de la representació dels treballadors en la presa 
de decisions estratègiques en l’àmbit de la indústria, 
oferirà la mediació quan hi hagi desacords i desenvo-
luparà aquelles actuacions que afavoreixin la concer-
tació social com a millor mètode per prendre decisions 
afavoridores del manteniment del teixit industrial en el 
llarg termini.»


Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014


Marta Rovira i Vergés Oriol Amorós i March
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 







 13 | Sessió plenària 46


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
98480)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
política industrial (tram. 302-00228/10).


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


D’un nou punt


0a. Establir mesures per garantir com a objectiu des-
tinar el 3% del PIB en polítiques industrials a finals 
de 2016.


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


D’un nou punt


0b. Impulsar una política industrial activa garantint 
un gir en la política de la Generalitat passant de la si-
tuació d’inhibició actual a dissenyar una nova política 
industrial.


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


Del primer paràgraf del punt 1


[...] i acompanyar-ho de programes específics amb cri-
teris de sostenibilitat econòmica, ecològica i mediam-
biental.


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


D’un apartat d al punt 1


d. Garantir l’equilibri territorial també en les infraes-
tructures per evitar les desigualtats territorials.


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


Al punt 2


2. Aprovar un Pla estratègic consensuat amb els agents 
socials i sindicals implicats 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.


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


Al punt 3


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 
amb l’objectiu d’evitar col·lectius exclosos i garantir la 
igualtat i l’equitat en el seu accés.


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


A l’apartat b del punt 4


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


8 Esmena núm. 8
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


Al punt 4


f) La creació d’una Empresa Pública d’Energia que 
pugui operar en el mercat, que ofereixi plans i propos-
tes d’estalvi i eficiència i l’impuls de les renovables.
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g) Una proposta de modificació de la llei del sector 
elèctric que contempli un model de lideratge públic.


h) Que presenti un pla pel tancament de les centrals 
nuclears operatives a Catalunya, que permeti un pla 
pont en el que dels darrers anys de funcionament de les 
plantes amortitzades es pugui extreure els recursos per 
invertir en alternatives econòmiques pels entorns de 
les plantes, inversió en renovables i estalvi i eficiència.


9 Esmena núm. 9
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


Al punt 5


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


10 Esmena núm. 10
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou punt 5 bis


5 bis. Que el Govern exerceixi el lideratge per tal que 
el Departament d’empresa i ocupació, empresa contra-
ctada per dur a terme el Pla industrial i representants 
dels treballadors de l’empresa Power Controls de Sant 
Vicenç de Castellet, tornin a la taula de reunions de 
forma immediata amb l’objectiu de buscar el compli-
ment del Pla industrial que finalitza el 31 de desembre.


11 Esmena núm. 11


D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou punt 5 ter


5 ter. Que el Conseller Puig, presenti el projecte in-
dustrial que afirma tenir per al Solsonès que ha de re-
ubicar als treballadors de TRADEMA no més enllà de 
Gener del 2015 atès que els 90 treballadors afectats 
finalitzen l’atur al febrer.


12 Esmena núm. 12
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


Al punt 7


7. Dissenyar polítiques de concertació i col·laboració 
públic-privada, amb lideratge públic i blindar els ac-
tuals llocs de treball i les condicions laborals, que 
permetin anticipar tendències i prevenir processos de 
transformació i de desindustrialització al nostre país, 
evitant la pèrdua de llocs de treball i el tancament 
d’empreses.»


13 Esmena núm. 13
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou punt 8


8. Garantir que els ajuts públics a les multinacionals 
es tradueixin en compromisos de creació de treball es-
table i de qualitat.


Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014


Dolors Camats i Luis Joan Mena Arca
Portaveu GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 98489)


A la Mesa del Parlament


Inés Arrimadas García, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre política industrial (tram. 
302-00228/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Ciutadans


Al punt 1.c


«El Parlament insta el Govern a: 


1.c) Establir un nou model de gestió dels ports de 
Barcelona i Tarragona basat en una major autonomia 
i gestió compartida, sempre respectant la distribució 
competencial i la legislació aplicable.


Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014


Inés Arrimadas García
Portaveu adjunta del GP de C’s







 15 | Sessió plenària 46


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 98497)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre política industrial (tram. 
302-00228/10).


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


Del punt 1


«1. En el pressupost del 2015, mantenir almenys en els 
mateixos nivells del pressupost del 2014 a la inversió 
en infraestructures relacionades amb el desenvolupa-
ment econòmic, i acompanyar-ho de programes espe-
cífics per a cada una d’aquestes: carreteres, polígons 
industrials, centres logístics, connexions portuàries, 
ferroviàries i aeroportuàries. i així instar el Govern 
de l’Estat a:»


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


D’un apartat d al punt 1


«d) Desclassificar d’Interès General i traspassar a la 
Generalitat els aeroports de Girona - Costa Brava, de 
Reus i de Sabadell, fent possible la gestió individua-
litzada d’aquests aeroports des dels respectius territo-
ris.»


3 Esmena núm. 3
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 4


«4. Aprovar en els propers tres mesos un nou Pla 
d’Energia que promogui la transició energètica i l’as-
sumpció de les polítiques d’energia per part de la Ge-
neralitat i que afavoreixi la generació d’energies netes 
i que contempli:» 


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


Del punt 5


«5. Donar suport al disseny de polítiques territorials 
de desenvolupament industrial públics i privats pels 
agents dels diferents territoris, aprofitant el coneixe-
ment 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, crei-
xement empresarial, localització i aterratge empresa-
rial, localització i aterratge empresarial, amb especial 
atenció a l’Ebre, el Penedès, l’Anoia, el Bages, Osona 
i el Pirineu. Aquests treballs seran presentats a la Co-
missió d’Empresa i Ocupació durant el primer semestre 
de l’any 2015.»


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


Del punt 6


«6. Reiterar el suport constant a les empreses i treba-
lladors que estan patint les conseqüències de la crisi 
al nostre país, i afavorir els mecanismes per cercar les 
millors solucions a les situacions de dificultats que pa-
teixen les empreses pel que fa a la seva viabilitat i al 
menor perjudici possible en els drets de les persones 
treballadores.»


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


D’un nou punt 8


«8. El Parlament vol mostrar tot el seu recolzament als 
treballadors de les empreses Cemex, Tradema, Cerà-
micas Foix, Jonhson Control, Delphi, Ficosa, Almirall, 
AIstom, 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 expedients de regu-
lació d’ocupació en procés.»


Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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PUNT 23 | DEBAT I VOTACIÓ


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 
Catalunya i dedicar una part dels recursos destinats 
a l’anomenada 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’inversi-
ons 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 
industrials 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 Cièn-
cia a Catalunya, amb l’objectiu d’establir les mesures 


de foment, protecció, impuls i ordenació de l’activitat 
científica i dels seus principals actors, incloent, entre 
d’altres: 


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.


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 
fora 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 recursos dels centres d’investigació per a resoldre 
qüestions concretes.


13. Afavorir la transferència i mobilitat de capital 
humà 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 
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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 


Esmenes presentades
Reg. 98467, 98471, 98479, 98496 / Admissió a 


tràmit: Presidència del Parlament, 16.12.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 98467)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Romero 
Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques d’innovació (tram. 302-00233/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista


Substituir el punt 4 pel text següent


«4. Encarregar a la comissió de seguiment la realit-
zació i aprovació d’una revisió estratègica del Pacte 
nacional per a la recerca i la innovació (2015-2020) 
i del Pla de recerca i innovació, consensuada amb els 
principals actors polítics, universitaris, empresarials i 
socials, que tingui en compte el compliment de l’objec-
tiu global –públic+privat– de despesa del 2% del PIB, 
reforçant les accions encaminades a la transferència 
de coneixement en la línia de l’estratègia Europa 2020 
i de RISC3, amb l’objectiu d’acostar-nos a les regions 
europees capdavanteres en l’àmbit tecnològic.


Presentar en el termini de 3 mesos al Parlament en 
sessió conjunta de la CEU i la CEO el balanç del Pac-
te Nacional de Recerca i Innovació 2008-2014 i les 
propostes 2020 en l’estratègia europea Recerca 2020 
i RIS3.»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista


Substituir el punt 5 pel text següent


«5. Definir i aprovar, conjuntament amb els actors im-
plicats, un programa per a la innovació i la transferèn-
cia de coneixement, basat en les polítiques de recerca 
i les eines d’innovació i adaptat al teixit econòmic de 


Catalunya, per tal d’enfocar també la innovació a la 
demanda del mercat i de les necessitats socials.»


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista


Modificació del punt 7


«Presentar, durant el primer semestre de 2015, un pro-
jecte de Llei de la Ciència i Innovació de Catalunya, 
consensuat amb tots els actors amb l’objectiu de con-
solidar, i impulsar un model de transferència de la re-
cerca i d’innovació com a factors claus pel nou mo-
del de desenvolupament socioeconòmic i energètic de 
Catalunya. Aquets projecte ha d’incloure:»


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP Socialista


De l’apartat b del punt 7. Modificar l’apartat pel text 
següent


«b) Mesures concretes amb garanties pressupostades i 
avaluables en recerca i innovació.»


5 Esmena núm. 5
De modificació
GP Socialista


De l’apartat d del punt 7. Modificar l’apartat pel text 
següent


«d) La consolidació del model CERCA amb la defini-
ció de la vinculació necessària entre les universitats 
i el sector empresarial i administracions i xarxes de 
serveis sanitaris, sociosanitaris, educatius i culturals.»


6 Esmena núm. 6
D’addició
GP Socialista


Modificació del punt 8


«8. Elaborar un pla de concentració o cooperació dels 
centres de recerca amb l’objectiu d’incrementar [...]»


7 Esmena núm. 7
D’addició
GP Socialista


Afegir al final del punt 10


«10. [...] països situats fora de l’àmbit de la Unió Eu-
ropea, aprofitant el model ICREA que faciliti el retorn 
d’investigadors, programes d’investigador sènior o 
post-doctorats júniors.»
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8 Esmena núm. 8
D’addició
GP Socialista


Modificació del punt 15


«15. Promoure l’ús trilingüe del català, del castellà i 
de l’anglès en el món acadèmic per tal que les relaci-
ons amb investigadors d’arreu siguin més fluïdes i la 
investigació científica catalana tingui un impacte més 
gran, així com del francès per la promoció de molts 
projectes en la Euro Regió Pirineus-Mediterrani i Arc 
Mediterrani.»


9 Esmena núm. 9
D’addició
GP Socialista


Afegir un nou punt al final del text


«18. Acordar entre la Generalitat, les Universitats 
públiques catalanes i el Govern d’Espanya un pla de 
finançament estable pels Parcs Científics com a instru-
ment per la transferència de la recerca i la innovació.»


10 Esmena núm. 10
D’addició
GP Socialista


Afegir un nou punt al final del text


«19. Reclamar al Govern d’Espanya la recuperació 
pressupostària de 2010 del Pla Nacional de Investiga-
ción y Desarrollo i els programes de innovació 2015-
2020.»


Palau del Parlament, 15 de desembre de 2014


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


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 98471)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Oriol Amorós i 
March, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre les polítiques d’innovació 
(tram. 302-00233/10).


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


Modificació del punt 11


«11. Aprofitar les oportunitats del Potenciar el progra-
ma europeu Horitzó 2020 per millorar les polítiques 
de foment de la recerca i la innovació i crear un marc 
expansiu d’activitats de recerca i innovació molt més 
orientat a la transferència del coneixement als sectors 
productius.»


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


Modificació del punt 14


«14. Endegar les accions necessàries per a que l’Insti-
tut Català de Nanociència esdevingui la seu del Centre 
Europeu de Nanotecnologia»


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


Modificació del punt 16


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


Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014


Marta Rovira i Vergés Oriol Amorós i March
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
98479)


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 les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polí-
tiques d’innovació (tram. 302-00233/10).
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1 Esmena núm. 1
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


A l’apartat 11


«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.»


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


A l’apartat 12


«12. Reforçar les relacions de les empreses amb el 
món investigador facilitant l’accés del món productiu 
als recursos dels centres d’investigació per a resoldre 
qüestions concretes.»


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


D’un incís al final de l’apartat 17


«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, així com pro-
moure la innovació en els sectors relacionats amb la 
cura i el benestar de les persones.»


Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014


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


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 98496)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre les polítiques d’innovació 
(tram. 302-00233/10).


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


Del punt 1


«1. Aprofundir en un model d’innovació propi de 
Catalunya, al servei de la nova realitat empresarial i 
reclamar al Govern de l’Estat la transferència a la Ge-
neralitat de les competències i els recursos materials i 
humans que retenen en aquest àmbit.»


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


Del punt 2


«2. Continuar aprofitant la presència exterior de la 
Generalitat per a potenciar Catalunya com a origen i 
destí d’inversions productives i d’innovació i reclamar 
al Govern de l’Estat que deixi d’interferir en aquestes 
actuacions.»


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


Del punt 4


«4. Presentar en el termini de tres mesos el nou Pla 
Català per a la Recerca i la Innovació 2015-2017 i pre-
sentar una avaluació del pla aprovat pels anys 2010 i 
2013.»


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


Del punt 5


«5. Divulgar les mesures d’estímul i orientació empre-
sarial en innovació per tal de fomentar una indústria 
orientada a la exportació en tots els nivells de com-
plexitat tecnològica sense oblidar els sectors tradicio-
nals.»


5 Esmena núm. 5
D’addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 6


«6. Avaluar quan duguin 2 anys d’aplicació i mitjan-
çant una auditoria els programes d’impuls industrials 
i elaborar propòsits de millora per aquells programes 
que no hagin assolit un mínim del 50% dels objec-
tius.»
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6 Esmena núm. 6
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 7


«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 
foment, protecció impuls i ordenació de l’activitat 
científica i dels seus principals actors, incloent entre 
d’altres: 


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 la 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 desenvolu-
pament de l’activitat científica.»


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


Del punt 8


«8. Seguir amb la implementació del pla de concentra-
ció dels centres de recerca amb l’objectiu d’incremen-
tar la massa crítica d’aquests, afavorir la transferència 
multidisciplinària de coneixement i aprofitar econo-
mies d’escala.»


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


Del punt 9


«9. Promoure els canvis legislatius necessaris per do-
nar més autonomia de decisió a les universitats i cen-
tres de recerca, a l’hora de contractar personal docent 
i investigador.»


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


Del punt 10


«10. Continuar amb les actuacions que reforcin les ca-
pacitats de les universitats i els organismes públics de 


recerca perquè puguin contractar investigadors alta-
ment qualificats de països situats fora de l’àmbit de la 
Unió Europea.»


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


Del punt 12


«12. Continuar potenciant els programes que perme-
ten reforçar les relacions de les empreses amb el món 
investigador facilitant l’accés del món productiu als 
recursos dels centres d’investigació per resoldre qües-
tions concretes, a través del projecte Nuclis o del Pro-
grama de Doctorats Industrials.»


11 Esmena núm. 11


De modificació i addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 13


«13. Continuar afavorint la transferència i la mobilitat 
de capital humà entre el món científic i empresarial a 
través de programes com el dels doctorats industrials.»


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


Del punt 14


«14. Continuar recolzant com fins ara a l’ICN2, i de-
manar al Govern de l’Estat totes les accions necessàri-
es per aconseguir que s’instal·li a Catalunya el Centre 
Europeu de Nanotecnologia.»


13 Esmena núm. 13
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 16


«16. Continuar promovent les accions que apropin la 
ciència als escolars d’aquest país, en particular la pro-
moció de visites d’escolars i el treball vinculat a parcs 
científics i a entitats de recerca per tal d’estimular el 
jovent i potenciar les vocacions científico-tecnològi-
ques en els estudis post-obligatoris.»


Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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PUNT 24 | DEBAT I VOTACIÓ


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 Molist, diputat 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 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 el 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 pú-
bliques de foment i de facilitats d’accés a la pràctica 
d’activitat 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 el 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 el 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 fa-
ciliti i promogui les aportacions econòmiques d’em-
preses i entitats privades al sector esportiu.


8. Prioritzar, al proper pressupost de la Generalitat 
per al 2015 i posteriors, la recuperació de les partides 
pressupostàries i imports anteriors a la crisi econòmi-
ca pel foment de l’esport federat i escolar, en la mesu-
ra 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 subven-
cions i ajudes al manteniment d’instal·lacions i equi-
pament esportius de Catalunya, per tal de finalitzar 
aquelles 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’ac-
tivitat física entre els infants i joves del país, dotant 
d’assignació pressupostària les accions i a concer-
tar-les amb els agents impulsors, com per exemple 
els Consells 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’homologa-
ció dels títols federatius fins que finalitzin els tràmits 
de modificació de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de 
l’exercici de les professions de l’esport que actual-
ment està en tramitació. Al mateix temps, insta el 
Govern a trobar la fórmula, juntament amb les Fe-
deracions Esportives, per reconèixer de manera au-
tomàtica aquestes titulacions esportives anteriors al 
2008. Aquesta nova fórmula ha de donar ple prota-
gonisme a les federacions esportives per tal que si-
guin aquestes les impulsores 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’actual emplaçament.


14. Donar suport als Jocs Mediterranis del 2017 
de Tarragona i continuar buscant fórmules de col-
laboració entre les diferents administracions públi-
ques implicades per garantir l’èxit d’aquest esdeveni-
ment 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-
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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 


Esmenes presentades
Reg. 98097, 98102, 98490, 98493, 98502 / Admissió 


a tràmit: Presidència del Parlament, 16.12.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
98097)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
esports (tram. 302-00229/10).


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


De l’apartat 3


«3. El Parlament mostra el rebuig de les Inspeccions 
generalitzades de la Seguretat Social als clubs esportius 
d’arreu. Al mateix temps, insta el 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.


El Parlament insta el Govern a: 


3.1. Sol·licitar al Govern de l’estat i al organismes 
competents que aturin, posant en marxa una nova mo-
ratòria, i revisin el pla d’inspeccions massives a l’es-
port de base que havia de començar l’1 de novembre 
de 2014, i que ha estat considerat en el sector com una 
causa general que els sanciona socialment de manera 
injusta, sense que hi hagi causa objectiva que ho de-
mandi, ni denúncies massives que obliguin a adoptar 
aquestes mesures.


3.2. Sol·licitar al Govern de l’Estat que revisi i proposi 
les alternatives necessàries per regular convenientment 
les activitats remunerades que es realitzin dins l’àmbit 
de les entitats esportives, en el marc del Pla de Suport 
Econòmic i de Millora de l’Esport Base, d’acord amb 
la legalitat vigent en l’àmbit laboral i les peculiaritats 


de cada modalitat esportiva, alhora que no exclogui a 
ningú per la seva situació; així també que proposi les 
mesures oportunes per assegurar el manteniment de la 
xarxa consolidada de voluntarietat esportiu, que rea-
litza una tasca altruista i la compensació econòmica 
de la qual per les despeses ocasionades per l’activitat 
que realitzen, en cap cas pot ser considerada com a 
salari.


3.3. Sol·licitar al Govern de l’Estat, en el marc del que 
preveu l’Estatut d’Autonomia de Catalunya vigent, que 
transfereixi mitjans i recursos a la Generalitat, per po-
der exercir la seva competència en aquesta matèria i 
perquè pugui, amb participació de les federacions es-
portives i el teixit associatiu del sector, implementar un 
Pla de Suport Econòmic i de Millora de l’Esport Base, 
incorporant la prestació dels diferents serveis que re-
alitzen els clubs i les entitats esportives sense ànim de 
lucre.»


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


A l’apartat 5


«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 d’acord amb els 
continguts del Dictamen 24/2014 de 27 de novembre, 
del Consell de Garanties Estatutàries, sobre la Llei 
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sec-
tor públic i altres mesures de reforma administrativa.»


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


Al final de l’apartat 12


«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 el 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, i ha de ser con-
sensuada amb l’Institut Nacional d’Educació Física de 
Catalunya i amb el Col·legi de Llicenciats en Educa-
ció Física i Ciències de l’activitat Física i l’Esport de 
Catalunya, per tal que les mesures que s’adoptin no 
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perjudiquin els drets ni les expectatives professionals 
d’aquets titulats.»


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


De l’apartat 13


«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’actu-
al emplaçament.


13.1. Ratificar la Resolució 281/X del Parlament de 
Catalunya, aprovada a la Comissió d’Afers Instituci-
onals en la que s’insta el Govern a mantenir el Centre 
de Tecnificació Esportiva d’Esplugues de Llobregat en 
el seu actual emplaçament assegurant la continuïtat de 
la totalitat del serveis i instal·lacions que el conformen, 
renunciant a qualsevol operació de venda dels terrenys 
o de trasllat de les instal·lacions a una altra ubicació.


13.2. Que comparegui el Conseller de la Presidència a 
la Comissió d’Afers Institucionals per informar sobre 
el posicionament del Govern sobre el futur del Centre 
de Tecnificació Esportiva d’Esplugues de Llobregat.»


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


D’un nou paràgraf a l’apartat 15


«Impulsar les inversions imprescindibles per millorar 
la comunicació, per ferrocarril i carretera, entre les 
comarques del Pirineu i la resta del territori català, in-
dependentment de que es concreti o no la candidatura 
a uns Jocs Olímpics d’Hivern, amb l’objectiu de millo-
rar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes del 
Pirineu i facilitar l’accés de la resta de la ciutadania a 
la pràctica dels esports d’hivern.»


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


D’un nou apartat 16


«16. Presentar en el termini de tres mesos al Parlament 
un informe sobre les mesures adoptades i previstes pel 
Govern en aplicació de l’article 2.6 de la Llei 3/ 2008, 
del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’es-
port, que estableix l’obligació de que el Departament 
competent en matèria d’Esports fomenti mesures d’ac-


ció positiva d’informació, orientació, motivació, asses-
sorament o altres procediments que facilitin i fomen-
tin la presència de dones en les professions pròpies de 
l’àmbit de l’esport.»


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


D’un nou apartat 17


«17. Presentar al Parlament en el termini de sis me-
sos un projecte de creació de la Universitat de l’Esport 
de Catalunya, a partir de l’actualització de l’informe 
elaborat per l’INEFC, el desembre de 2003, després 
d’un procés participatiu que reculli les opinions i les 
demandes del món de l’esport català.»


8 Esmena núm. 8
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou apartat 18


«18. Traslladar a la Junta Directiva del F.C Barcelona 
la conveniència de que, d’acord amb les fórmules que 
prevegin els estatuts de l’entitat, se sotmeti a la con-
sideració dels socis i sòcies del Club, la necessitat 
d’eliminar o substituir el nom de José Luis Núñez de 
la denominació oficial del Museu del F.C. Barcelona, 
anomenat Museu President Núñez des de l’any 2000, 
ja que la vinculació del Museu del Club al nom d’una 
persona condemnada per diversos delictes perjudica la 
imatge de Catalunya, de Barcelona, del F.C. Barcelo-
na i de l’esport.»


9 Esmena núm. 9
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou apartat 19


«19. El Parlament: 


1. Lamenta i condemna els darrers episodis de violèn-
cia relacionats de forma directa o indirecta amb l’es-
port i en concret amb el futbol, i que son radicalment 
incompatibles amb els valors que defensa l’esport.


2. Insta el Departament d’Interior a continuar esmer-
çant tots els esforços necessaris per a identificar els 
autors d’atacs a persones i desarticular els grups vio-
lents que es mouen a l’entorn del món del futbol.»


Palau del Parlament, 9 de desembre de 2014


Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 98102)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Albert Donés i An-
tequera, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre esports (tram. 302-
00229/10).


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


2. El Parlament insta el Govern a reconèixer els bene-
ficis 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 per tal de fomentar i afavorir l’accés a la pràctica 
d’activitat física i esportiva.


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


3. El Parlament mostra el rebuig de les Inspeccions 
generalitzades de la Seguretat Social als clubs es-
portius d’arreu. Al mateix temps, insta el Govern a 
demanar al Govern Espanyol que impulsi una nova 
moratòria de les inspeccions de Treball i la Segure-
tat 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 de voluntariat esportiu.


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


6. Sol·licitar al Govern Central que torni l’IVA de les 
instal·lacions esportives del màxim actual del 21% a 
l’IVA reduït del 10%.


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


7. Iniciar els treballs necessaris per elaborar una llei 
de mecenatge que tingui present l’àmbit esportiu, de 
manera que fomenti la inversió privada en el món de 
l’esport.


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


8. Garantir 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.


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


9. No disminuir, i procurar augmentar, al proper pres-
supost de la Generalitat del 2015 i posteriors, en la 
mesura de les possibilitats pressupostàries, la partida 
pressupostària de subvencions i ajudes al manteni-
ment d’instal·lacions i equipament esportius de Cata-
lunya, per tal de finalitzar aquelles que estan inaca-
bades i adequar la resta, així com adaptar les actuals 
instal·lacions esportives a la normativa actual.


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


10. Desenvolupar el Pla Estratègic de l’Esport Escolar 
de Catalunya i el Pla Estratègic d’Esport Universitari de  
Catalunya com a veritable eina de foment de l’activitat 
física entre els infants i joves del país, per tal de po-
tenciar l’esport escolar i universitari afavorint un estil 
de vida saludable, la integració social i la promoció de 
valors positius com l’esforç i el treball en equip.


Palau del Parlament, 10 de desembre de 2014


Marta Rovira i Vergés Albert Donés i Antequera
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 98490)


A la Mesa del Parlament


Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·l-
ació al Govern sobre esports (tram. 302-00229/10).
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1 Esmena núm. 1
De supressió 
GP de Ciutadans


Al punt 3


3. El Parlament mostra el rebuig de les Inspeccions ge-
neralitzades de la Seguretat Social als clubs esportius 
d’arreu.


2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP de Ciutadans


Del punt 3, que resta redactat de la següent manera


3. El Parlament acorda impulsar i sensibilitzar a les 
entitats esportives sobre la necessitat de regularitzar 
els seus treballadors i col·laboradors d’acord amb la 
legislació vigent per tal d’evitar situacions d’irregula-
ritats laborals i les sancions que aquestes comporten.


3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP de Ciutadans


Del punt 4, que resta redactat de la següent manera


4. El Parlament es compromet incloure en l’actual mo-
dificació de la llei 3/2008, de 23 d’Abril, de l’exercici 
de les professions de l’esport una regulació específica 
sobre el voluntariat esportiu per tal de definir-la com: 


«El conjunt d’activitats d’interès general desenvolupa-
des per persones físiques, sempre que es realitzin de 
manera desinteressada i voluntària, sense portar cau-
sa d’una relació laboral, funcionarial o mercantil, o 
d’una obligació personal o deure jurídic a través d’or-
ganitzacions sense ànim de lucre i sense substituir, en 
cap cas, serveis professionals remunerats».


4 Esmena núm. 4
De supressió
GP de Ciutadans


Es suprimeix el punt 12 de la moció.


Palau del Parlament, 15 de desembre de 2014


Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 98493)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·l-
ació al Govern sobre esports (tram. 302-00229/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 2


«2. El Parlament insta el Govern a reconèixer els be-
neficis sobre la salut, l’educació, la cohesió social i la 
socialització de la pràctica esportiva sobre els ciuta-
dans i ciutadanes de Catalunya, i la necessitat d’in-
vertir en polítiques públiques de foment i de facilitats 
d’accés a la pràctica d’activitat física i esportiva.»


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


Del punt 5


«5. El Parlament mostra el rebuig a la llicència Única 
Esportiva i dóna suport al Govern per interposar un 
recurs d’inconstitucionalitat, tal i com ho avala l’infor-
me del Consell de Garanties Estatutàries, i com ja va 
aprovar a instar en la Moció 81/X.»


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


Del punt 11


«11. Cercar fórmules, juntament amb els representants 
de les Federacions Esportives i dels Consells Espor-
tius de Catalunya, per evitar que cap menor d’edat es 
vegi limitat a poder practicar esport per qüestions eco-
nòmiques.»


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


Del punt 12


«12. Impulsar una nova moratòria de l’entrada en vi-
gor del règim sancionador previst a la Llei 3/2008, de 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport. 
Al mateix temps, insta el Govern a cercar la fórmula, 
juntament amb les federacions esportives, per tal de 
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facilitar la incorporació al Registre Oficial de Profes-
sionals de l’Esport de Catalunya de totes aquelles per-
sones que es trobin en possessió d’una titulació federa-
tiva anterior al 2008 i puguin acreditar experiència.»


5 Esmena núm. 5
D’addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 15


«15. Recolzar institucionalment i econòmica, d’acord 
amb les disponibilitats pressupostàries, a esportistes, 
clubs esportius, federacions esportives i ajuntaments 
per l’organització a Catalunya d’esdeveniments espor-
tius de rellevància esportiva, impacte econòmic i re-
percussió mediàtica internacional.


Donar suport a la vertebració del territori, i a les mo-
dalitats esportives d’hivern, tot ajudant a la concreció 
i impuls deis Jocs Olímpics d’Hivern Barcelona-Piri-
neus, cercant el consens necessari entre les diferents 
institucions Implicades.»


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


D’un nou punt 16


«16. Donar suport en defensa d’un model esportiu 
exempt de violència.»


Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 98502)


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Sergio García 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·l-
ació al Govern sobre esports (tram. 302-00229/10).


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


D’un nou punt


«16. El Parlament de Catalunya condemna tot els ac-
tes de violència, racisme, xenofòbia i la intolerància a 
l’esport.»


Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014


Josep Enric Millo i Rocher Sergio García Pérez
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC







 27 | Sessió plenària 46


PUNT 25 | DEBAT I VOTACIÓ


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 so-
lidaritat amb les famílies i amics i amigues de les do-
nes 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 organit-
zacions socials i feministes, que treballen en l’àmbit 
dels drets de les dones, i les organitzacions sindicals 
i polítiques. L’Acord tindrà per objectiu elaborar les 
recomanacions i mesures per la lluita contra la vio-
lència masclista a totes les institucions públiques de 
Catalunya així com fer-ne el seguiment, avaluar les 
polítiques 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 Generalitat, 
en qualitat d’acusació popular, en tots els processos 
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 Ca-
talà de la Justícia i encarregar-li la sistematització de 
la recollida d’informació sobre les dades judicials i 
policials de Catalunya respecte totes les violències 
masclistes així com la unificació de criteris i la pro-
moció d’estudis especialitzats per promoure iniciati-
ves i mesures que afavoreixin l’eradicació de la vio-
lència masclista.


6. Durant els primers mesos de 2015, dur a terme la 
segona enquesta sobre violència masclista a Catalu-
nya, 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 
vida de les dones.


8. Crear, l’any 2015, el Centre d’Estudis, Recerca i 
Capacitació 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 
forense integral que preveu la Disposició Addicional 
segona de la Llei 1/04 de Mesures Integrals contra la 
violència 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 con-
venis amb les entitats de dones que gestionen xarxes i 
serveis d’atenció a les víctimes de violències masclis-
tes i garantint-ne el pagament, per no posar en risc la 
sostenibilitat econòmica de les entitats subvenciona-
des.
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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 
transversal de lluita contra el tràfic de persones i 
l’explotació sexual, que permeti oferir suport jurídic, 
assistencial, de formació professional i d’accés als 
serveis socials a les persones víctimes del tràfic i l’ex-
plotació sexual.


f) Garantir i dotar suficientment el fons de garantia 
per a cobrir l’impagament de pensions alimentàries i 
l’impagament 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 for-
mació pel professorat i per a programes didàctics en 
tots els cicles educatius que reforcin els valors de la 
coeducació.


13. Fixar el nombre de lletrats i lletrades amb forma-
ció 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 vi-
olència masclista sigui assistida per una advocada o 
advocat i, si escau, procuradora o procurador, i que les 
persones professionals hagin rebut la formació especi-
alitzada 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 
sanitat, de serveis socials i d’inspecció de treball.


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 violèn-
cia 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 
masclista, via l’ICD, tot l’any. No només sobre la vi-
olència física, sinó especialment sobre les violències 
més invisibles 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 
informació de fons sobre la violència sexista (causes 
estructurals, violències diverses) i quant a la inserció 
habitual 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 
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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 regressi-
va en matèria d’educació per la igualtat, ja que fa de-
saparèixer els continguts específics sobre igualtat de 
gènere i de prevenció de la violència masclista dels 
currículums escolars.


Palau del Parlament, 27 de novembre de 2014


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


Esmenes presentades
Reg. 98100, 98476, 98483, 98495, 98503 / Admissió 


a tràmit: Presidència del Parlament, 16.12.2014


Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 98100)


A la Mesa del Parlament


David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques transversals amb relació a la violència 
contra les dones (tram. 302-00230/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició
Grup Mixt


Punt d.2) al punt 12.d


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


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


d.2) Incorporar en els Serveis d’atenció a dones l’aten-
ció a menors víctimes de la violència masclista.


2 Esmena núm. 2
D’addició
Grup Mixt


Punt d.3) al punt 12.d


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


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


d.3) Garantir l’assistència psicològica en serveis pú-
blics a altres familiars o persones properes a la dona 
víctima de violència masclista (pares, mares, fills/es, 
etc.), les quals també són víctimes directes o indirectes 
de la violència masclista.


3 Esmena núm. 3
D’addició
Grup Mixt


Punt d.4) al punt 12.d


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


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


d.4) Creació de Serveis d’atenció a homes que hagin 
exercit violència masclista.


4 Esmena núm. 4
D’addició
Grup Mixt


Punt j.2) al punt 12.j


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


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.


j.2) Establir mecanismes per garantir que sempre que 
una dona que hagi patit violència masclista es dirigeixi 
als Mossos d’Esquadra serà atesa per un/a agent (pre-
feriblement dona) amb formació específica en abordat-
ge de violència masclista.
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5 Esmena núm. 5
D’addició
Grup Mixt


Punt l al punt 12


l) Augmentar els recursos per a la sensibilització i la 
prevenció de la violència masclista a través de progra-
mes com el «Talla amb els mals rotllos».


6 Esmena núm. 6
D’addició
Grup Mixt


Punt c al punt 22


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 
informació de fons sobre la violència sexista (causes 
estructurals, violències diverses) i quant a la inserció 
habitual d’informació sobre els recursos existents per 
a suport o denúncia.


c) Prohibir en els mitjans de comunicació públics tots 
aquells anuncis que tinguin un tracte denigrant amb 
les dones o que presentin una imatge de les dones ob-
jectificada.


Palau del Parlament, 15 de desembre de 2014


David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 98476)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Rosa Amorós i Cap-
devila, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les polítiques trans-
versals amb relació a la violència contra les dones 
(tram. 302-00230/10).


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


1. Promoure un Acord social, jurídic i polític, que pro-
mourà i actualitzarà les accions urgents a desenvolu-
par per eradicar la violència masclista a Catalunya, a 
partir de la col·laboració dels grups parlamentaris, els 
moviments de dones i feministes, la Plataforma Unità-
ria contra les Violències de Gènere de Catalunya i els 
operadors jurídics. L’Acord tindrà per objectiu elabo-
rar recomanacions en aquest àmbit.


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


2. Informar a la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració sobre el contingut i els acords presos a la 
Comissió Nacional per una Intervenció Coordina-
da contra la Violència Masclista, reunida el passat 9 
de desembre 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 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


3. Personar-se, com a administració de la Generalitat, 
en qualitat d’acusació popular, en tots els processos 
penals en cas de mort de dones i d’infants derivades 
de la VM i garantir els serveis d’assistència jurídica 
a les famílies en l’exercici de l’acusació particular i, 
també, en cas que una dona pateixi agressions greus 
per violència masclista a Catalunya, excepte quan ja 
s’hi personi alguna altra administració pública.


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


5. Que es faci efectiu el compliment de la Resolució 
323/X per la qual s’insta a ubicar l’Observatori Català 
de la Justícia de la Violència Masclista dins del Centre 
d’Estudis Jurídics del Departament de Justícia.


5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’addició d’un nou punt, 5 bis


5 bis. Encarregar a l’Observatori Català de la Justí-
cia de la Violència Masclista la realització i presen-
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tació d’estudis amb coordinació amb el Departament 
d’Interior, sobre atestats, diligències d’investigació, 
denúncies i mesures de protecció en l’àmbit policial a 
Catalunya.


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


7. Introduir la perspectiva de gènere en totes aquelles 
mesures que es duguin a terme per combatre la pobre-
sa i l’exclusió social.


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


10. Recuperar el model especialitzat del «Programa 
de seguretat contra la violència masclista» i promou-
re uns protocols de seguiment d’avaluació en el cas de 
dones assassinades.


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


11. Continuar el desplegament territorials, en l’àmbit 
Vegueria, pel que fa a les Unitats de Valoració Foren-
se Integral de Catalunya tal com preveu la Disposició 
Addicional segona de la Llei 1/04 de Mesures Inte-
grals contra la violència de gènere.


9 Esmena núm. 9
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’addició d’un nou punt, 11 bis 


11 bis. Garantir que totes les dones usuàries del servei 
siguin examinades per un equip forense d’ofici.


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


12. Als pressupostos 2015, consolidar els recursos 
destinats a la lluita contra les violències masclistes 
per, com a mínim: 


11 Esmena núm. 11


De modificació i d’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


12.a) Realitzar una avaluació qualitativa i quantita-
tiva, amb tots els agents implicats, del funcionament 
dels SIE (Servei d’Intervenció Especialitzada) i dels 


SARV (Serveis d’Acolliment i Recuperació de la violèn-
cia) per tal d’adequar el nombre de professionals a les 
necessitats existents a l’àrea d’influència territorial de 
cada SIE.


12 Esmena núm. 12
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


12.b) Mantenir 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.


13 Esmena núm. 13
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


12.c) Mantenir els recursos destinats a subvencions 
i/o convenis amb les entitats de dones que gestionen 
xarxes i serveis d’atenció a les víctimes de violències 
masclistes i garantint-ne el pagament, per no posar en 
risc la sostenibilitat econòmica de les entitats subven-
cionades.


14 Esmena núm. 14
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


12.d) Continuar dotant de recursos l’atenció a totes les 
violències masclistes, garantint així els Serveis inte-
grals que fixa la llei 5/2008.


15 Esmena núm. 15
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


12.h) Crear, tan aviat com les disponibilitats pressu-
postàries ho permetin, l’Oficina d’Atenció a la Víctima 
dels Pirineus i l’Aran, per tal de complementar la co-
bertura territorial existent.


16 Esmena núm. 16
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


12.i) Incrementar el número de professionals de reforç 
dels jutjats de violència masclista i de l’oficina judi-
cial.
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17 Esmena núm. 17
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


17. Dur a terme anualment una revisió de la formació 
específica que reben els treballadors dels diferents De-
partaments de la Generalitat de Catalunya, de forma 
especial aquells professionals que estiguin en tracte 
directe amb possibles víctimes de violència masclista 
en ser el personal que representa la porta d’accés al 
sistema públic.


18 Esmena núm. 18
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


18. Presentar a la Comissió d’Empresa i Ocupació, du-
rant el proper període de sessions, una avaluació, 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 Esmena núm. 19
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


19. Continuar aplicant les garanties de singularitat de 
les víctimes de violència masclista en els programes 
de formació, tallers ocupacionals i programes d’inser-
ció sociolaboral.


20 Esmena núm. 20
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’addició d’un nou punt, 20 bis


20 bis. Desenvolupar de forma més ambiciosa les me-
sures incloses en la moció 68/X aprovada al Parlament 
sobre els programes de prevenció de la violència mas-
clista i les relacions abusives entre les persones joves, 
a fi d’avaluar les polítiques públiques en aquest àm-
bit, intensificar la formació i sensibilització i garantir 
el desplegament normatiu adequat per lluitar contra 
aquesta situació de violència.


Palau del Parlament, 11 de desembre de 2014


Marta Rovira i Vergés Rosa Amorós i Capdevila
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 98483)


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president, Carmen de Rivera i 
Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques transversals amb relació a la violència 
contra les dones (tram. 302-00230/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Ciutadans


Al punt 3


3. Personar-se, com a administració de la Generalitat, 
en qualitat d’acusació popular, en tots els processos 
penals en cas de mort o lesions greus per violència 
masclista a Catalunya, excepte quan ja s’hi personi 
alguna altra administració pública, igual que en els 
casos de corrupció política on el Govern ha de perso-
nar-se, i amb l’obligació d’informar en seu parlamen-
tària sobre els casos on el Govern s’ha personat.


Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014


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


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 98495)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre les polítiques transversals 
amb relació a la violència contra les dones (tram. 302-
00230/10).


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


Del punt 1


«1. El Parlament de Catalunya acorda la constitució 
d’un Acord social i polític per a l’eradicació de la vi-
olència masclista que integri les institucions públi-
ques catalanes, les organitzacions socials, feministes 
i polítiques per tal de mostrar el rebuig ferm i unitari 
contra la violència masclista, evitar la regressió soci-
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al respecte els drets de les dones elaborar recomana-
cions i mesures contra la violència vers les dones, fer 
seguiment de les polítiques públiques en aquest àmbit, 
participar dels espais de coordinació existents i emetre 
informes de caràcter públic.»


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


Del punt 2


«2. En virtut de l’article 82 de la llei 5/2008, i de l’ar-
ticle 5.3 del decret 60/2010 de 12 de maig, continuar 
convocant el ple de reunions ordinàries de la Comis-
sió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra 
la Violència Masclista 2 cops cada any, com a òrgan 
específic de coordinació institucional per a impulsar, 
seguir, controlar i avaluar les actuacions en l’abor-
datge de la violència masclista, sens perjudici de les 
competències d’impuls, seguiment i control dels depar-
taments de la Generalitat.»


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


Del punt 3


«3. En virtut de l’article 45 de la llei 5/2008 el Govern 
de la Generalitat s’ha de continuar personant, en qua-
litat d’acusació popular, en els casos processos penals 
en cas de mort o de lesions greus per violència mas-
clista a Catalunya, excepte quan ja s’hi personi alguna 
altra administració.»


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


Del punt 4


«4. Tal i com es preceptiu, en virtut de la disposició 
transitòria primera de la Llei 5/2008, durant el 2015, 
fer una nova avaluació de l’impacte social de la llei.»


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


Del punt 6


«6. Durant el segon semestre del 2015 dur a terme la 
segona enquesta sobre violència masclista a Catalunya 
donant compliment al primer acord de la moció 68/X 
de desembre de 2013.»


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


Del punt 8


«8. Iniciar els treballs de creació d’un Centre d’Estu-
dis, Recerca i Capacitació sobre Violència Masclista, 
definit a la llei com a eina permanent d’estudi i de re-
cerca sobre la violència masclista i de formació i ca-
pacitació de professionals.»


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


Del punt 9


«9. Tal i com es va aprovar a la CNVM, 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.» 


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


Del punt 11


«11. Mantenir la Unitat de Valoració Forense Integral 
de la Ciutat de la Justícia, creada l’any 2009, encarre-
gada de donar suport i assessorament tècnic als jutjats 
de violència sobre la dona, funcionant com a finestreta 
única i que està a disposició dels jutges destinats als 
jutjats de violència contra la dona.» 


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


Del punt 12 a


«a) Continuar desplegant els servis dels SIE i SARV 
que operen a Catalunya amb l’objectiu de fixar pro-
cessos de recuperació i reparació de les dones que han 
estat o estan en situació de violència masclista i les 
seves filles i fills a càrrec.» 


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


Del punt 12 b


«b) Mantenir la dotació econòmica que el Govern dota 
els ens locals per a garantir la suficiència de la pres-
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tació dels Serveis d’Informació i Atenció a les Dones 
i implementar millores resultants de l’avaluació dels 
serveis.»


11 Esmena núm. 11


De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 12 c


«c) Priorització dels recursos destinats a subvencions 
i/o convenis amb les entitats de dones que gestionen 
xarxes i serveis d’atenció a les víctimes de violències 
masclistes i garantir-ne el pagament per no posar en 
risc la sostenibilitat econòmica de les entitats subven-
cionades.»


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


Del punt 12 d


«d) Mantenir els recursos d’atenció a totes les dones 
víctimes de violència masclista, garantint així els ser-
veis integrals que fixa la llei 5/2008.»


13 Esmena núm. 13
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 12 e


«e) Continuar desplegant el protocol de lluita contra el 
tràfic de persones i éssers humans a Catalunya, signat 
el 17 d’octubre de 2013, per tal d’oferir suport jurídic, 
assistencial, de formació professional i d’accés als ser-
veis socials a les persones víctimes de tràfic i l’explo-
tació sexual i impulsar un programa transversal com a 
eina complementària al Protocol en tot allò referent al 
seu àmbit competencial.» 


14 Esmena núm. 14
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 12 f


«f) Continuar garantint i dotant del fons de garantia 
per a cobrir l’impagament de pensions alimentàries i 
l’impagament de pensions compensatòries que fixa la 
llei 5/2008.»


15 Esmena núm. 15
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 12 h


«h) Mantenir les cinc oficines descentralitzades de 
Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i les Terres de 
l’Ebre d’Atenció a la Víctima.» 


16 Esmena núm. 16
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 12 i


«i) Mantenir el número de professionals del jutjat de 
violència masclista i de l’oficina judicial acordats amb 
el TSJC.»


17 Esmena núm. 17
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 12 j


«j) Continuar oferint formació específica des de l’Ins-
titut de Seguretat Pública de Catalunya, especialment 
per als i les agents de les OAC dels Mossos d’Esqua-
dra.»


18 Esmena núm. 18
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 12 k


«k) Mantenir els recursos adients per a programes de 
formació pel professorat i per a programes didàctics 
en tots els cicles educatius que reforcin els valors de 
la coeducació.» 


19 Esmena núm. 19
D’addició
GP de Convergència i Unió


D’un nou punt 12 l


«l) Continuar impartint el «Curs sobre tràfic d’Éssers 
Humans i tractament de les víctimes» iniciat l’any 2012 
des de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i el 
«Curs sobre tràfic d’essers humans: explotació laboral 
» previst pel 2015, auspiciats per la institució CEPOL 
(Escola Europea de Policia) i adreçat a tots els cossos 
policials de Catalunya, de la resta de l’Estat, així com 
als de la resta de països de la UE.» 







 35 | Sessió plenària 46


20 Esmena núm. 20
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 13


«13. Instar els Col·legis d’Advocats a revisar 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 procu-
radora o procurador i que les persones professionals 
hagin rebut la formació especialitzada en aquesta ma-
tèria i per a garantir l’activació del lletrat o lletrada 
des del moment de la denúncia i rapidesa dels lletrats i 
lletrades en resposta.» 


21 Esmena núm. 21


De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 14


«14. Continuar garantint, tal i com està previst en el 
Pla director d’equipaments judicials 2014-2020, la 
preservació de la intimitat de les víctimes en les depen-
dències judicials disposant d’espais i serveis especia-
litzats per atendre a dones amb diversitat funcional.» 


22 Esmena núm. 22
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 15


«15. Presentar al Parlament, sempre que no s’envaei-
xin competències estrictament judicials, un estudi del 
Grup de Treball sobre violència masclista adscrit a 
l’Observatori Català de la Justícia, sobre els motius 
pels quals les ràtios d’ordres de protecció concedides 
són tan baixes a Catalunya i sobre propostes de solu-
ció.»


23 Esmena núm. 23
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 16


«16. Presentar, anualment al Parlament, un informe 
del Departament d’Interior sobre l’evolució respecte a 
totes les violències masclistes.» 


24 Esmena núm. 24
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 17


«17. Continuar realitzant i revisant la formació espe-
cífica al personal de sanitat, de serveis socials i d’ins-
pecció de treball.» 


25 Esmena núm. 25
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 18


«18. Presentar al Parlament una valoració sobre les 
mesures i les accions encaminades a eradicar la vio-
lència de gènere a l’àmbit laboral i el foment de l’ocu-
pació de les dones víctimes de violència.»


26 Esmena núm. 26
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 19


«19. Continuar aplicant les garanties de singularitat 
de les víctimes de violència masclista en els progra-
mes de formació tallers ocupacionals i programes 
d’inserció laboral.»


27 Esmena núm. 27
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 20


«20. Continuar elaborant i difonent campanyes sobre 
violència masclista, via l’ICD, tot l’any. No només so-
bre la violència física, sinó especialment sobre les vio-
lències mes invisibles com la psicològica l’econòmica 
i la sexual.»


28 Esmena núm. 28
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 21


«21. Continuar garantint que la informació que s’apor-
ta des dels Gabinets de Comunicació de Mossos, òr-
gans judicials i qualsevol departament institucionals 
tingui en compte els criteris establerts per les «Reco-
manacions pel tractament de la violència masclista als 
mitjans de comunicació» i garantir formació específi-
ca també al personal d’aquests gabinets de premsa.» 
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29 Esmena núm. 29
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 22 a


«a) El compliment escrupolós, tal com vénen fent els 
programes de la CCMA, dels criteris de paritat als mit-
jans de comunicació públics de Catalunya determinats 
pel «Mandat Marc del sistema públic de l’audiovisu-
al català», que estableix que «l»a igualtat de tracte i 
d’oportunitats entre homes i dones i l’ús d’un llenguat-
ge no sexista també són exigències i valors que els mit-
jans de comunicació públics han de promoure.»


30 Esmena núm. 30
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 22 b


«b) Continuar revisant i millorant les Recomanacions 
pel tractament de la violència masclista als mitjans de 
comunicació especialment quant a informació de fons 
sobre la violència sexista i quan a la inserció habitual 
d’informació sobre els recursos existents per a suport 
o denúncia, en virtut del conveni signat entre el DBSF 
la CCMA per la observança de les recomanacions so-
bre el tractament de la violència masclista als mitjans 
de comunicació.»


31 Esmena núm. 31


D’addició
GP de Convergència i Unió


De l’enunciat del punt 24


«24. El parlament de Catalunya insta el Govern a con-
tinuar reclamant i fent les gestions oportunes davant 
del Govern espanyol per tal que:»


Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 98503)


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre les polítiques transversals 
amb relació a la violència contra les dones (tram. 302-
00230/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya


En tot el text de la moció


«Modificar totes les referències a “violència masclis-
ta” per “violència contra les dones”.»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya


De l’apartat 7


«7. Avaluar la incidència de les mesures dutes a terme 
per les diferents administracions amb l’objectiu d’era-
dicar la violència contra les dones.»


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


D’un nou apartat 11 bis


«11 bis. Instar el Govern de la Generalitat a modificar 
l’article 5.4 de la Llei 5/2008 del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista, amb l’objectiu d’in-
cloure la imposició del burka i el niqab com a actes de 
violència contra la dona.»


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya


De l’apartat 13


«13. Garantir el dret de que tota dona víctima de vi-
olència masclista a ser assistida de forma immediata 
per un advocat i un procurador especialitzat en violèn-
cia contra la dona en tots els processos i procediments 
administratius que tinguin causa directe o indirecta en 
la violència patida.»


5 Esmena núm. 5
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya


De l’apartat 15


«15. Presentar al Parlament, en dos mesos, l’estudi del 
Departament de Justícia sobre les ràtios d’ordres de 
protecció concedides a Catalunya.» 
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6 Esmena núm. 6
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya


De l’apartat 21


«21. Vetllar perquè la informació que s’aporta des de 
les diferents administracions segueixi els criteris esta-
blerts per les “Recomanacions pel tractament de la vi-
olència masclista als mitjans de comunicació”.»


7 Esmena núm. 7
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya


De l’apartat 22 a


«a) Garantir els mateixos criteris d’accés als mitjans 
de comunicació públics de Catalunya amb indepen-
dència del gènere o de qualsevol altra circumstància 
personal.»


8 Esmena núm. 8
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya


De les lletres c i d de l’apartat 24.


Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014


Josep Enric Millo i Rocher Dolors López Aguilar
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC
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PUNT 26 | DEBAT I VOTACIÓ


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 Sis-
cart, diputat del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, 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 polí-
tiques 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 eco-
nòmica 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 exe-
cutar-lo tan aviat com ho permetin les finances de la 
Generalitat de Catalunya. Mentre no es pugui execu-
tar, estudiar i realitzar immediatament mesures pro-
visionals que millorin la seguretat de la carretera en 
aquest punt.


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 bonifi-
cacions del transport públic entre les comarques de 
muntanya, Barcelona i Lleida i avançar cap al model 
d’integració tarifària.


7. Mantenir el programa d’arranjament de camins 
municipals 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 


Esmenes presentades
Reg. 98466, 98478, 98482 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 16.12.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 98466)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Òscar Ordeig 
i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques de muntanya (tram. 302-00231/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista


Del punt 4. Nova redacció


«4. Dins les previsions pressupostàries per a l’any 2015, 
prioritzar la instal·lació de mecanismes de protecció i de 
seguretat a la carretera C-14 a l’alçada de «tresponts» 
entre Organyà i Montant de Tost per evitar els despreni-
ments de roques a la carretera, mentre no es construeixi 
el túnel, així com la construcció del túnel de la carrete-
ra C-14 a l’alçada de «tresponts», reservant una partida 
pressupostària per iniciar la seva construcció al 2015.»


2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista


D’un nou punt


«Aturar els tancaments i deslocalitzacions de Delega-
cions, Oficines i altres serveis públics que depenen de 
la Generalitat des de les zones rurals cap a les capitals 
més poblades.»


3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista


D’un nou punt


«Revisar els criteris d’atorgament de les subvencions 
dels fons LEADER per tal de garantir que les inversi-
ons siguin més productives i que creïn ocupació.»







 39 | Sessió plenària 46


4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista


D’un nou punt


«Instar el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient i la conferència sectorial d’Agricultura y Des-
envolupament Rural a que el reglament de la Política 
Agrària Comuna (PAC) reculli el 5% del sobre nacio-
nal a mesures específiques per a zones de muntanya.»


5 Esmena núm. 5
D’addició
GP Socialista


D’un nou punt


«Intercedir per tal d’aturar o condicionar el tancament 
de grans empreses arreu del territori i evitar la des-
trucció industrial que actualment s’està produint en 
moltes comarques rurals de Catalunya.»


6 Esmena núm. 6
D’addició
GP Socialista


D’un nou punt


«Aturar la creació de més impostos i taxes al sector 
agrari i ramader, com la instauració del nou cànon de 
l’aigua prevista pel 2015 ja que dificulta, encara més, 
la seva viabilitat.»


7 Esmena núm. 7
D’addició
GP Socialista


D’un nou punt


«Impulsar la Marca Pirineus i coordinar accions amb 
les diferents administracions públiques per tal de mi-
llorar el posicionament del turisme a les zones de mun-
tanya de Catalunya.»


8 Esmena núm. 8
D’addició
GP Socialista


D’un nou punt


«Presentar un pla de xoc per aturar la davallada de 
turistes i d’ingressos dels últims anys que afecta el tu-
risme rural i de càmpings.»


9 Esmena núm. 9
D’addició
GP Socialista


D’un nou punt


«Augmentar la dotació pressupostària per impulsar la 
promoció turística dels Parcs Naturals de Catalunya.»


10 Esmena núm. 10
D’addició
GP Socialista


D’un nou punt


«Impulsar programes específics per a joves i dones per 
assegurar la igualtat d’oportunitats al món rural.»


11 Esmena núm. 11


D’addició
GP Socialista


D’un nou punt


«Dotar més recursos econòmics per a la millora de ca-
mins a les zones rurals.»


12 Esmena núm. 12
D’addició
GP Socialista


D’un nou punt


«Recuperar el transport escolar gratuït per als alum-
nes dels nuclis agregats sense escola al seu poble.»


13 Esmena núm. 13
D’addició
GP Socialista


D’un nou punt


«Recuperar la Sala de Control dels Mossos d’Esqua-
dra del Pirineu Occidental.»


14 Esmena núm. 14
D’addició
GP Socialista


D’un nou punt


«Presentar, en el termini d’un mes, un pla de xoc 
d’aprofitament forestal i de gestió de la biomassa per a 
la creació d’ocupació a les comarques amb més massa 
forestal.»


Palau del Parlament, 11 de desembre de 2014


Maurici Lucena i Betriu Òscar Ordeig i Molist
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
98478)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Sara Vilà Galan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polí-
tiques de muntanya (tram. 302-00231/10).


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


D’un nou apartat 9


«9. En el termini de 3 mesos celebrar un ple monogrà-
fic al Parlament sobre l’equilibri territorial que inclo-
gui el debat d’infraestructures, comunicació, serveis 
públics i dinamització econòmica de tot el Pirineu i 
l’Aran juntament amb altres territoris desafavorits de 
Catalunya.»


Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014


Dolors Camats i Luis Sara Vilà Galan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 98482)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Rosa Amorós i Cap-
devila, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de mun-
tanya (tram. 302-00231/10).


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


Del punt 8


8. Completar, amb el diàleg permanent amb el territo-
ri, durant l’any 2015, 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.


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


D’un nou punt 9


Elaborar un estudi de viabilitat sobre les possibilitats 
de connexió entre les comarques pirinenques, mitjan-
çant la interconnexió de les diferents capitals de co-
marca de l’Alt Pirineu amb transport públic per tal de 
contribuir a fer un territori més cohesionat. 


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


D’un nou punt 10


Elaborar l’inventari d’un Pla de camins d’interès co-
marcal que tingui com a objectius establir la xarxa de 
camins públics aptes per el trànsit rodat, així com tenir 
una eina de treball que permeti encaminar les actu-
acions d’una forma molt clara, tant pels propis ajun-
taments com pel Consell Comarcal i fer-ne la difusió 
corresponent a traves de la pàgina web dels consells 
comarcals.


4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’un nou punt 11


Crear una Comissió de Camins, a nivell comarcal, 
formada pel govern, la Diputació provincial i els ens 
locals, per tal de coordinar anualment les actuacions a 
realitzar pel que fa a la priorització dels arranjaments 
i/ o creació de camins que duen a nuclis habitats.


5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’un nou punt 12


Fer les gestions necessàries perquè en tots els proces-
sos electorals i participatius organitzats per la Gene-
ralitat de Catalunya, les llengües de comunicació es-
crita, que inclou tota la documentació escrita, també 
paperetes i sobres electorals, siguin les tres que són 
oficials a Catalunya: el català, el castellà i l’occità, 
aranès, a l’Aran.
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6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’un nou punt 13


Realitzar les actuacions oportunes davant del Go-
vern de l’Estat perquè en tots els processos electorals 
i participatius celebrats a Catalunya, les llengües de 
comunicació escrita, que inclou tota la documentació 
escrita, també paperetes i sobres electorals, siguin les 
tres que són oficials a Catalunya: el català, el castellà 
i l’occità, aranès a l’Aran.


Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014


Marta Rovira i Vergés Rosa Amorós i Capdevila
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC
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PUNT 27 | DEBAT I VOTACIÓ


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 
Garcia, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al 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 
pagament de la catorzena paga dels treballadors pú-
blics de l’any 2014 els avals presentats per part de les 
entitats financeres en el marc de l’autoliquidació de 
l’Impost sobre Dipòsits en Entitats de Crèdit, per tal 
que en el moment en què es puguin executar aquests 
avals els treballadors públics recuperin aquestes retri-
bucions, d’acord amb el compromís derivat de la Dis-
posició 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’Impost sobre Dipòsits en Entitats de Crèdit d’àmbit 
català, el Parlament insta el Govern a destinar aques-
tes 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 (relativa 
als projectes i construcció de centres educatius), Vintena 
(relativa al pla funcional de l’Hospital de Viladecans) i 
Trenta-dosena (relativa a projectes d’infraestructures).


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 com-
posició d’aquests òrgans (minimitzant al màxim el 
nombre de representants) i un mecanisme de cobertu-
ra de responsabilitats mitjançant una assegurança de 
responsabilitat civil que permeti l’eliminació definiti-
va 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.


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 
Catalunya amb l’objectiu de sotmetre a votació l’ob-
tenció d’un mandat democràtic sobre la constitució 
de Catalunya en un estat independent, el Parlament 
insta 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.
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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 inclou-
re en els instruments pels quals es regeixi la situació 
de pròrroga la recuperació de la catorzena paga dels 
treballadors públics i la reversió de la reducció del 
15% de jornada i salari als treballadors interins, in-
dependentment del fet que finalment s’aprovin o no el 
Projecte de Llei de Pressupostos presentat pel Govern.


3.3. El Parlament insta el Govern a incloure en els 
instruments que puguin determinar el marc pressu-
postari de 2015 (el Projecte de Llei de Pressupostos o 
en el seu defecte, els instruments de la pròrroga pres-
supostària) el pagament als treballadors públics de la 
Generalitat de la part meritada de la paga de Nadal 
del 2012, concretament 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 


Esmenes presentades
Reg. 98481, 98492, 98501 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 16.12.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
98481)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre l’aplicació de l’im-
post sobre dipòsits en entitats de crèdit i el seu impacte 
en l’execució de la Llei de pressupostos de la Generali-
tat de Catalunya per al 2014 (tram. 302-00232/10).


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


D’un nou punt


3.4. El Parlament insta el Govern a incloure en els ins-
truments que puguin determinar el marc pressupostari 
del 2015, l’augment de les partides del Capítol 1, d’acord 
amb les negociacions que s’estableixin en les diferents 


meses de negociació per tal de recuperar el poder ad-
quisitiu perdut en els últims 3 anys per part del personal 
depenent de la Generalitat. En aquest mateix sentit, el 
govern establirà un calendari de negociacions per recu-
perar les pagues de 2013, 2014 i la totalitat de la del 2012.


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


D’un nou punt


3.5. El Govern, dins les previsions pressupostàries pel 
2015, habilitarà una partida per recuperar els ajuts als 
empleats i empleades pel concepte de Fons d’acció so-
cial i altres ajuts que tinguin la mateixa naturalesa i la 
mateixa finalitat, sens perjudici de la contractació de 
pòlisses d’assegurances per a la cobertura de contin-
gències per accidents dels empleats i empleades.


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


D’un nou punt


3.6. El Parlament insta el Govern a incloure en els 
instruments que puguin determinar el marc pressupos-
tari del 2015 una partida per equiparar els permisos 
per conciliació de la vida laboral, familiar i personal 
de tots els treballadors i treballadores de la Genera-
litat i deixar de discriminar en negatiu determinats 
col·lectius, fent especial atenció al dret a 30 hores per 
indisposició i el permís per acompanyar familiars per 
intervencions de Cirurgia Major Ambulatòria.


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


D’un nou punt


3.7. El Parlament insta el Govern a incloure en els 
instruments que puguin determinar el marc pressupos-
tari del 2015 les partides necessàries per a la creació 
d’ocupació pública per tal de reduir l’elevada tempo-
ralitat entre el personal depenent de les administraci-
ons públiques i per tal de recuperar part de l’ocupació 
perduda des del 2011 i evitar que la disminució d’efec-
tius de personal al servei de la Generalitat i dels or-
ganismes públics que d’ella en depenen faci disminuir 
també la qualitat en la prestació dels diferents serveis. 
Així mateix, promourà processos de convocatòria de 
promoció interna en els cossos generals i en els espe-
cials, garantint que si es produeixen places vacants 
resultants d’aquests processos, seran cobertes per per-
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sonal interí per assegurar que no hi hagi disminució 
d’efectius en el servei.


Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014


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


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 98492)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre l’aplicació de l’impost sobre 
dipòsits en entitats de crèdit i el seu impacte en l’exe-
cució de la Llei de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2014 (tram. 302-00232/10).


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


De refosa dels punts 1.1 i 1.2


«1.1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer 
front a les obligacions derivades de la Disposició Ad-
dicional Vuitena de la Llei 1/2014 de pressupostos de 
la Generalitat per a l’any 2014 quan hi hagi sentència 
ferma en contra dels recursos presentats per les enti-
tats financeres pel que fa a l’autoliquidació de l’impost 
de dipòsits en entitats de crèdit de l’any 2014.»


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


Del punt 1.3


«1.3. El Parlament insta el Govern a aplicar els meca-
nismes per evitar la pèrdua de poder adquisitiu dels 
treballadors públics en cas de no concreció dels in-
gressos derivats de l’Impost sobre Dipòsits en Entitats 
de Crèdit, en compliment del que disposa el punt se-
gon de la Disposició Addicional Vuitena de la llei de 
pressupostos de la Generalitat per a l’any 2014.»


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


Del punt 2.2


«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.»


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


Del punt 2.3


«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 supe-
riors, d’alts càrrecs, eventuals i treballadors de l’Admi-
nistració de la Generalitat i del seu sector públic, tal i 
com obliga la Resolució 707/X del Parlament, i a pre-
sentar una proposta de racionalització de la composició 
d’aquests òrgans (minimitzant al màxim el nombre de 
representants) i un mecanisme de cobertura de respon-
sabilitats mitjançant una assegurança de responsabilitat 
civil que permeti l’eliminació definitiva d’aquest tipus 
de drets.»


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


Del punt 2.4


«2.4. El Parlament insta el Govern a aprovar de manera 
immediata el reglament que adapti a la legislació vigent 
qualsevol contractació o vinculació de personal del sec-
tor 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.»


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


De refosa dels punts 3.1 i 3.2


«3.1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a in-
corporar en el projecte de llei de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2015 la recuperació 
de la catorzena paga dels treballadors públics i la re-
versió del 15% de la jornada i salari als treballadors 
interins, ateses les limitacions normatives de la pròr-
roga pressupostària definides en l’article 64 de l’Es-
tatut d’Autonomia de Catalunya, de la jurisprudència 
existent i les limitacions de l’escenari pressupostari, 
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així com la impossibilitat d’increment de crèdit de les 
partides de despesa per al 2014.»


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


Del punt 3.3


«3.3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a 
preveure els mecanismes en el projecte de llei de pres-
supostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 
per fer efectiva la compensació dels dies meritats cor-
responents a la paga de Nadal del 2012, per tal de 
fer front a les sentències que es puguin produir sobre 
aquest tema.»


Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 98501)


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez 
i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre l’aplicació de 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).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya


De l’apartat 1.1


«1.1. El Parlament insta el Govern a planificar, en un 
termini no superior a quatre anys, la recuperació de la 
catorzena paga dels treballadors públics dels exercís 
2013 i 2014 no percebudes.»


2 Esmena núm. 2
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya


De l’apartat 1.2.


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya


De l’apartat 1.3


«1.3. El Parlament insta el Govern a acordar en el 
marc de la Mesa General de la Funció Pública l’apli-
cació dels mecanismes per evitar la pèrdua de poder 
adquisitiu dels treballadors públics derivada de la 
pèrdua de la catorzena paga durant els exercici 2013 
i 2014.»


4 Esmena núm. 4
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya


Apartat 3.1.


5 Esmena núm. 5
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya


Apartat 3.2


«3.2. Atesa la situació de minoria parlamentaria en 
què es troba el Govern de la Generalitat, i atesa la 
necessitat de què els treballadors públics recuperin 
la catorzena paga, i els treballadors interins recupe-
rin el 15% de la jornada i del salari perduts durant 
2013 i 2014, s’articulin els mecanismes necessaris per 
tal que els treballadors públics recuperin la normalitat 
dels seus salaris, amb independència de què s’aprovi el 
projecte de llei de pressupostos per 2015, o s’hagin de 
prorrogar els actuals.»


Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014


Josep Enric Millo i Rocher Santi Rodríguez i Serra
Portaveu GP del PPC Portaveu adjunt GP del PPC
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