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Proposta d’audiència en ponència de Marina Falcó amb relació al Projecte de llei de 
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Madrid, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de pròrroga del Pla Serra Húnter
200-00013/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 26, 30.11.2016, DSPC-P 45

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 30 de novembre de 2016, a pro-
posta del Govern, un cop escoltada la Junta de Portaveus i d’acord amb l’article 135 
del Reglament, ha acordat de tramitar directament i en lectura única el Projecte de 
llei de pròrroga del Pla Serra Húnter (tram. 200-00013/11).

Finalment, d’acord amb el que estableixen l’article 55.2 de l’Estatut d’autonomia 
i l’article 135 del Reglament del Parlament, ha aprovat la llei següent: 

Llei de pròrroga del Pla Serra Húnter

Preàmbul
En exercici de les competències estatutàriament reconegudes en matèria d’uni-

versitats, i d’acord amb la disposició final segona de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, 
d’universitats de Catalunya, el model de personal docent i investigador de Catalu-
nya, fonamentat en les figures contractuals de la Llei 1/2003, s’ha desenvolupat mit-
jançant el Pla Serra Húnter, aprovat per l’Acord del Govern de la Generalitat de l’1 
d’agost de 2003 amb la finalitat de promoure a les universitats públiques les figures 
de catedràtic contractat i professor agregat.

En una segona etapa, d’acord amb la disposició addicional dissetena de la Llei 
5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació 
de l’impost sobre les estades en establiments turístics, i amb l’objectiu de fomentar a 
les universitats públiques la contractació de personal docent i investigador altament 
qualificat i amb mèrits homologables als dels estàndards internacionals, el Govern, 
en el marc del model de personal acadèmic que promou per reforçar la internacio-
nalització de les universitats públiques, va aprovar, mitjançant l’Acord del 3 de juliol 
de 2012, el Pla Serra Húnter per al període 2012-2015 i en va concretar les carac-
terístiques.

Atès que el 31 de desembre de 2015 va finalitzar la vigència del pla, cal pror-
rogar-lo per a mantenir i consolidar el compromís del sistema universitari amb la 
captació i retenció de talent del professorat i potenciar la incorporació de personal 
docent i investigador a les universitats públiques mitjançant les figures contractuals 
que estableix la Llei 1/2003.

Aquesta llei s’estructura en un article únic, que estableix la pròrroga del Pla Ser-
ra Húnter fins a l’any 2030, amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2016, i 
dues disposicions finals. La primera disposició habilita el Govern per a determinar 
les característiques del pla i el conseller competent en matèria universitària per a 
formalitzar els convenis amb les universitats públiques, i la segona fixa la data en 
què el pla ha d’entrar en vigor.

Aquesta llei s’empara, sens perjudici de l’autonomia universitària, en les compe-
tències compartides de la Generalitat que estableixen els articles de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya 172.2.e, relatiu a la regulació del règim del professorat docent 
i investigador contractat i funcionari, i 172.2.f, relatiu a l’avaluació i el garantiment 
de la qualitat i l’excel·lència de l’ensenyament universitari, i també del personal do-
cent i investigador.
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Article únic. Pròrroga del Pla Serra Húnter
El Pla Serra Húnter, aprovat pel Govern l’1 d’agost de 2003 d’acord amb l’apar-

tat 3 de la disposició final segona de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’universitats 
de Catalunya, i amb les adaptacions introduïdes a l’apartat 2 de la disposició addi-
cional dissetena de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, 
es prorroga fins al 2030, amb efectes des de l’1 de gener de 2016.

Disposicions finals

Primera. Habilitació del Govern i del conseller competent en matèria 
universitària
1. S’autoritza el Govern per a concretar les característiques del pla i, si escau, 

adaptar-lo posteriorment.
2. S’autoritza el conseller del departament competent en matèria universitària 

per a formalitzar amb les universitats públiques els convenis de col·laboració per a 
desenvolupar el pla.

Segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2016
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Pujals; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

1.10. Acords i resolucions

Resolució 375/XI del Parlament de Catalunya, sobre el desplegament 
integral de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia
250-00509/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Igualtat de les Persones, sessió 7, 22.11.2016, DSPC-C 260

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió tinguda el dia 22 de novem-
bre de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el desplegament in-
tegral de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans-
gèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (tram. 
250-00509/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 34325).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a desplegar de manera immediata i 

efectiva la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia, i especialment: 

a) Fer efectiu el règim d’infraccions i sancions de la Llei.
b) Donar compliment a l’article 16.3 de la Llei, i despatologitzar la transsexua-

litat.
c) Desenvolupar la formació especialitzada dels professionals i funcionaris afec-

tats per la Llei.
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d) Elaborar el protocol d’actuació amb relació al deure d’intervenció a què fa re-
ferència l’article 11 de la Llei.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2016
La secretària de la Comissió, Anna Gabriel i Sabaté; el president de la Comis-

sió, Sergio Sanz Jiménez

Resolució 376/XI del Parlament de Catalunya, sobre la declaració del 
Dia Mundial de la Salut Mental Materna
250-00587/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Igualtat de les Persones, sessió 7, 22.11.2016, DSPC-C 260

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió tinguda el dia 22 de novem-
bre de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la declaració del 
Dia Mundial de la Salut Mental Materna (tram. 250-00587/11), presentada pel Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot.

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer seva i impulsar la campanya per-

què el primer dimecres de maig sigui considerat el Dia Mundial de la Salut Mental 
Materna.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2016
La secretària de la Comissió, Anna Gabriel i Sabaté; el president de la Comis-

sió, Sergio Sanz Jiménez

Resolució 387/XI del Parlament de Catalunya, de creació de la 
Comissió d’Estudi de l’Emprenedoria i dels Autònoms
252-00003/11

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 26, 01.12.2016, DSPC-P 46

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’1 de desembre de 2016, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre la creació d’una comissió específica d’estudi 
de l’emprenedoria i els autònoms (tram. 252-00003/11), presentada per tots els grups 
parlamentaris.

Finalment, d’acord amb l’article 62 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya crea la Comissió d’Estudi de l’Emprenedoria i dels 

Autònoms (CEEA), amb les normes d’organització i funcionament següents: 

Tipus
Es crea una comissió específica per a l’estudi de l’emprenedoria i dels autònoms, 

d’acord amb el que estableix l’article 62 del Reglament del Parlament.

Composició i normes de funcionament
La Comissió d’Estudi de l’Emprenedoria i dels Autònoms ha d’ésser integrada 

per dos membres de cada grup parlamentari.
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La Comissió es regeix per les disposicions del Reglament del Parlament per a 
aquest tipus d’òrgan. Hi poden assistir tècnics i especialistes en la matèria d’estudi i 
membres d’entitats representatives del sector.

Objecte
L’objecte de la Comissió és estudiar les mesures i les reformes que es poden 

impulsar i proposar els canvis legislatius i les polítiques que es poden adoptar per 
resoldre els problemes del sector de l’emprenedoria i dels autònoms, en concret en 
l’àmbit de Catalunya, i per afavorir al màxim possible la tasca dels emprenedors i 
dels autònoms i millorar el desenvolupament del sector, com a motor econòmic de 
Catalunya.

Termini dels treballs
La Comissió té un termini d’un any, des de la creació i posada en marxa, per a 

cloure els treballs.

Informe final
La Comissió pot redactar un informe final i, si escau, sotmetre’l a aprovació, 

d’acord amb el que estableix el Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2016
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

1.15. Mocions

Moció 74/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’espai català de 
comunicació audiovisual
302-00089/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 26, 01.12.2016, DSPC-P 46

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’1 de desembre de 2016, d’acord amb 
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’espai català de comunicació audiovisual (tram. 302-00089/11), presen-
tada pel diputat Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 43864) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí 
(reg. 43893).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya insta la Corporació Catalana de Mitjans Audio-

visuals (CCMA) a organitzar un acte públic de reconeixement de tots els col·lectius, 
entitats, institucions i persones que des del 1983 han lluitat per fer arribar les emi-
ssions de TV3 més enllà dels límits de la Catalunya estricta.

2. El Parlament de Catalunya expressa la voluntat que hi hagi més presència dels 
diversos territoris de parla catalana en la programació dels mitjans de la CCMA i, 
amb aquest objectiu, insta el Govern a donar suport al Consell de Govern de la 
CCMA per a: 

a) Reforçar la corresponsalia de la Catalunya del Nord.
b) Assumir com a objectiu l’establiment d’una desconnexió territorial per a la 

Catalunya del Nord, analitzant-ne prèviament les necessitats tècniques i pressupos-
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tàries, talment com les que ja existeixen per a les demarcacions de Barcelona, Giro-
na, Lleida, Tarragona i l’Aran.

c) Augmentar la presència de les informacions relatives al País Valencià, les Illes 
Balears, la Catalunya del Nord, la Franja de Ponent, Andorra i l’Alguer.

d) Assumir el compromís d’incorporar, en el proper mandat marc de la 
CCMA, més presència de la resta de territoris de parla catalana, com és el cas dels 
col·laboradors dels programes d’opinió i entreteniment i de les notícies i els repor-
tatges dels programes de producció pròpia.

3. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de donar suport, pel que fa 
a la capacitat de decisió, al Consell de Govern de la CCMA, als directors dels mit-
jans i a llurs consells professionals per tal de garantir que els canals respectius in-
crementin progressivament la programació radiofònica i televisiva –segons el que 
correspongui–, en occità per a tot Catalunya, amb l’objectiu d’arribar a un mínim de 
quinze hores setmanals. Aquesta programació s’hauria de concretar en una oferta 
variada de programació infantil, juvenil, d’entreteniment, d’actualitat i de notícies, 
amb una remarca especial en la programació de continguts divulgatius, per a ex-
plicar la realitat aranesa –i en occità– a Catalunya, i, d’acord amb l’article 19.1 de 
la Llei 35/2010, de l’occità, aranès a l’Aran, caldrà garantir la col·laboració amb els 
mitjans de comunicació en occità de fora de Catalunya.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Intensificar la coordinació i els compromisos polítics i tècnics amb els orga-

nismes competents i els governs respectius de tots els territoris del domini lingüístic 
català per tal de garantir-hi les emissions totals dels mitjans de la CCMA i promou-
re la reciprocitat total dels mitjans públics de radiotelevisió en llengua catalana del 
conjunt del domini lingüístic.

b) Intensificar la coordinació dels compromisos amb el Govern del País Valen-
cià per a garantir-hi les emissions totals de TV3 i Catalunya Ràdio, i presentar-li 
un calendari concret dels acords entre els dos governs i dels compromisos que se’n 
derivin.

c) Trobar-se amb els interlocutors de la societat civil del País Valencià que histò-
ricament s’han mobilitzat contra el tancament de les emissions de TV3 i Catalunya 
Ràdio i a favor de restablir-les.

d) Coordinar-se amb els governs dels territoris respectius per tal que la progra-
mació i les emissions de productes audiovisuals dels mitjans públics puguin ésser les 
mateixes arreu del domini lingüístic, a fi d’optimar recursos sense deixar d’atendre 
els drets de propietat i explotació.

e) Desenvolupar un projecte de Consell de l’Espai de Comunicació Audiovisual 
en Català per a poder-lo plantejar a la resta de governs dels territoris dels Països Ca-
talans amb l’objectiu d’enfortir la coordinació i les estratègies conjuntes de produc-
ció i programació de continguts.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a, per mitjà de la Secretaria d’Afers 
Exteriors, fer les gestions pertinents per tal que la Comissió Europea i el comissio-
nat de Drets Humans del Consell d’Europa, respectivament, es posicionin davant les 
autoritats corresponents sobre els drets lingüístics de més de deu milions de ciuta-
dans europeus reconeguts en la Directiva 2010/13/UE, reguladora de la llibertat de 
circulació dels productes audiovisuals, i en la Carta europea de les llengües regio-
nals o minoritàries (CELRoM).

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís



BOPC 278
5 de desembre de 2016

1.15. Mocions 12

Moció 75/XI del Parlament de Catalunya, sobre les places 
residencials i de centre de dia
302-00085/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 26, 01.12.2016, DSPC-P 46

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’1 de desembre de 2016, d’acord amb 
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les places residencials i de centre de dia (tram. 302-00085/11), presenta-
da pel diputat Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (reg. 43842), pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 43861) i pel 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 43865).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir, d’acord amb la Llei de l’Estat 39/2006, del 14 de desembre, de pro-

moció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, i 
la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials, en data de 31 de gener de 2018, 
l’accés a les prestacions econòmiques vinculades al servei d’atenció residencial se-
gons els criteris de l’Ordre ASC/443/2007 que determinen l’import de les presta-
cions econòmiques del Sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència, per tal 
de recuperar-ne la universalitat i els terminis de gestió que estableix la llei.

b) Establir, en els pressupostos de la Generalitat per a l’any 2017, una partida 
pressupostària suficient per a recuperar progressivament la universalitat de les pres-
tacions vinculades a residència, prioritzant les rendes més baixes.

c) Aplicar de manera efectiva, en un termini de tres mesos i en coordinació amb 
els ens locals, els programes individuals d’atenció de residència i centre de dia per a 
persones amb grau de dependència II i III que tenen adjudicades places de residèn-
cia o centre de dia públiques, i també per a persones que tenen reconegudes presta-
cions vinculades a residència.

d) Dur a terme, dins el primer trimestre del 2017, un estudi del sistema de re-
visions i qualificacions del grau de dependència que redueixi el temps d’espera de 
les revisions i que estableixi criteris més transparents i justificats si es produeix una 
modificació del grau de dependència.

e) Establir, dins les seves competències, durant el primer trimestre del 2017, un 
sistema més àgil i transparent per a la tramitació administrativa dels expedients de 
dependència que permeti que la persona que té dret a una prestació sàpiga el termini 
en què la començarà a rebre.

f) Establir, durant el primer trimestre del 2017, una programació per a l’ocupació 
de les places de residència i centre de dia públiques i concertades actuals, tant en 
forma de concert com de col·laboració o prestació vinculada, de manera que: 

1r. Es redueixi a la meitat la llista d’espera actual de cadascuna de les residències 
de Catalunya, d’acord amb les entitats representatives del sector.

2n. La programació d’ocupació de noves places estableixi quins municipis seran 
prioritaris, sempre en col·laboració amb els ajuntaments o consells comarcals.

3r. Es tinguin en compte criteris demogràfics, de llista d’espera, de manca de 
serveis residencials i de centres de dia al territori i de compromisos anteriors presos 
pel Govern.

4t. Es prioritzi l’ocupació de les places de residència i centre de dia públiques i, 
en segon lloc, les places concertades, donant preferència al sistema de prestacions 
vinculades a residència abans que a la col·laboració de places privades.
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g) Elaborar un pla d’inversions específic per a construir noves residències i cen-
tres de dia públics, mitjançant concerts amb els consells comarcals, les respectives 
diputacions i els ajuntaments per tal de dotar els equipaments ja construïts que ac-
tualment romanen tancats.

h) Publicar, dins el primer trimestre del 2017, mitjançant el web del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies, el temps d’espera orientatiu previst per a acce-
dir a les places de residència i centre de dia, desglossat per cadascun dels centres i 
el territori al qual pertanyen, i, per la mateixa via, publicar trimestralment les dades 
sobre revaloracions dels programes individuals d’atenció, tant de sol·licituds de revi-
sió de demandes com del canvi de grau de dependència resultant.

i) Reunir-se, en el termini de dos mesos, amb tots els responsables dels ajunta-
ments de Catalunya que disposen d’equipaments de residència i centre de dia tancats 
o projectats, i també amb els que sol·liciten ampliar les places actuals.

j) Donar compliment a la Moció 46/XI del Parlament de Catalunya, sobre les 
polítiques per a la gent gran.

k) Convocar la Comissió de Seguiment de Promoció de l’Autonomia Personal i 
Atenció a la Dependència abans que s’acabi l’any 2016.

l) Presentar, durant el primer semestre del 2017, la regulació de l’assistència per-
sonal i tecnològica que permeti avançar cap a una xarxa de serveis de cura públics 
que, des de la proximitat, atengui d’una manera més integral les persones amb ne-
cessitats d’assistència intensa i generalitzada, i faciliti l’accés a tota mena de recur-
sos professionals per a fer possible l’emancipació de les persones amb diversitat 
funcional, l’alliberament dels cuidadors familiars i la incorporació a l’economia or-
dinària del que ara roman a l’economia submergida.

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2016
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 76/XI del Parlament de Catalunya, sobre la planificació 
d’equipaments sanitaris
302-00086/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 26, 01.12.2016, DSPC-P 46

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’1 de desembre de 2016, d’acord amb 
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la planificació d’equipaments sanitaris (tram. 302-00086/11), presentada 
pel diputat Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent (reg. 43296), pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 
43863) i pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 43873).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya, amb l’objectiu principal d’oferir un servei públic 

de salut de qualitat, insta el Govern a: 
a) Prioritzar la utilització dels serveis sanitaris públics, dotant-los dels recursos 

necessaris per a garantir una atenció sanitària de qualitat.
b) Dur a terme totes les inversions necessàries per a garantir que els nous serveis 

que s’incorporin a la xarxa pública es prestin amb la qualitat necessària.
2. El Parlament de Catalunya, atès que el Departament de Salut considera que és 

possible aplicar, en el marc del Departament mateix, estalvis i eficiències que per-
metrien finançar l’adquisició de l’Hospital General de Catalunya, insta el Govern a 
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aplicar, en el Departament de Salut, tots els mecanismes d’estalvi i de millor efi-
ciència que siguin possibles i que no malmetin la qualitat del servei que es presta a 
la ciutadania.

3. El Parlament de Catalunya, amb relació al propòsit de modificar l’actual con-
tracte de provisió de serveis sanitaris amb l’Hospital General de Catalunya, insta el 
Govern a aportar, en el termini de tres mesos, a la Comissió de Salut de la cambra: 

a) Els estudis i informes que justifiquen la viabilitat econòmica de prescindir dels 
serveis del proveïdor.

b) El pla social previst, per a evitar tota mena d’impacte sobre els treballadors 
que presten un servei públic a l’Hospital General de Catalunya.

c) Els plans previstos per a dotar els hospitals del Consorci Sanitari de Terrassa 
i la Mútua de Terrassa dels recursos, tant humans com materials, que els permetin 
absorbir la demanda avui derivada a l’Hospital General de Catalunya.

d) Els estudis que justifiquen que aquest canvi de proveïdor de serveis sanitaris 
almenys no afectarà negativament el servei públic que reben fins ara els pacients, 
tant del Consorci Sanitari de Terrassa i la Mútua de Terrassa, com de l’Hospital Ge-
neral de Catalunya.

4. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’oferta d’adquisició de l’Hospital 
General de Catalunya feta pública pel conseller de Salut, insta el Govern a presen-
tar-li, en el termini de tres mesos, en la Comissió de Salut: 

a) Els estudis i informes en què es basa l’oferta d’adquisició presentada.
b) Els estudis i informes que avalen que l’operativa i, especialment, el personal 

que es desprendria de l’adquisició de l’Hospital serien assumibles pel Departament 
de Salut.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a informar-lo de qualsevol modifi-
cació rellevant de la planificació sanitària del Vallès Occidental Est i Oest als ajun-
taments dels municipis la població dels quals en pugui resultar afectada, i a incre-
mentar la informació i la coordinació entre totes les administracions i altres afectats.

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2016
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Pujals; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 77/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’ocupació juvenil
302-00087/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 26, 01.12.2016, DSPC-P 46

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’1 de desembre de 2016, d’acord amb 
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’ocupació juvenil (tram. 302-00087/11), presentada per la diputada Lo-
rena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 
43841), pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 43856), pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 43860), pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 
es Pot (reg. 43866) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 43894).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya, pel que fa al Programa de garantia juvenil, insta 

el Govern a: 
a) Reforçar-ne la difusió en col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, 

els agents socials, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i les entitats lo-
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cals, per tal que arribi a més joves i fer que aquests en coneguin els avantatges, els 
requisits i els procediments d’inscripció.

b) Augmentar la Xarxa d’Impulsors de la Garantia Juvenil per a informar i acom-
panyar els joves en el procés d’inscripció, si escau, després de valorar-ne el funcio-
nament, que serà durant el primer semestre de 2017, i vetllar perquè els impulsors 
estiguin distribuïts segons les necessitats dels territoris.

c) Instar el Govern d’Espanya a eliminar el sistema de registre diferenciat i fer 
que passi a ésser un registre únic, de manera que qualsevol jove que s’inscrigui com 
a demandant de feina i que compleixi els requisits demanats quedi automàticament 
inscrit també en el Programa de garantia juvenil.

d) Elaborar, en el marc de les polítiques d’ocupació, un programa específic de 
retenció de joves talents i de retorn dels joves emigrats per motius econòmics.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer una campanya de promoció de la formació professional dual per a impli-

car-hi més empreses, i fer també una campanya informativa adreçada als potencials 
estudiants i a les famílies a fi que coneguin els avantatges que ofereix i els bons re-
sultats obtinguts en altres països d’Europa.

b) Proporcionar assessorament específic, per mitjà del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya, als joves amb projectes d’autoocupació, de cooperativisme o d’iniciatives 
d’economia social.

c) Proporcionar espais de vivers d’empreses cooperatives per a acompanyar els 
joves en la creació de projectes cooperatius.

d) Aprovar, abans que acabi el 2016, el calendari definitiu d’implantació de la 
Finestreta Única Empresarial.

e) Enfortir l’actuació de la Inspecció de Treball per tal de vetllar per les condi-
cions laborals dels joves i evitar que es faci un mal ús de les modalitats contractuals 
aplicades habitualment a aquest col·lectiu i que es creïn relacions laborals precàries, 
i incrementar també les actuacions destinades a controlar els convenis de pràctiques 
a fi d’evitar relacions laborals encobertes.

f) Incorporar partides específiques als pressupostos per tal de complir les mesu-
res a què fa referència aquesta moció i dotar-les de suficiència financera.

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2016
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme For-

cadell i Lluís

Moció 78/XI del Parlament de Catalunya, sobre la transparència del 
Govern
302-00088/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 26, 01.12.2016, DSPC-P 46

Ple del Parlament
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’1 de desembre de 2016, d’acord amb 

l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la transparència del Govern (tram. 302-00088/11), presentada pel dipu-
tat Fernando de Páramo Gómez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (reg. 42818), pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 
43833), pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 43854), pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 43859) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí 
(reg. 43862).
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Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya, en matèria de transparència i lluita contra la cor-

rupció, reafirma la necessitat que totes les forces polítiques adoptin un compromís 
per a posar fi als indults polítics per corrupció, d’acord amb el qual cap polític o 
persona que ocupi un càrrec o funció pública a Catalunya no demanarà cap indult 
davant de sentències fermes per casos de corrupció.

2. El Parlament de Catalunya, en matèria de transparència i lluita contra la cor-
rupció, insta el Govern a: 

a) Elaborar un projecte de llei integral de lluita contra la corrupció i de protecció 
dels denunciants que, entre altres, reconegui als qui denuncien casos de corrupció a 
l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic els drets següents: 

1r. El dret a la confidencialitat de llurs denúncies.
2n. El dret a la informació de l’estat de tramitació i resolució de llurs denúncies.
3r. El dret a la indemnitat laboral i personal.
4t. El dret a l’assessorament legal gratuït.
5è. El dret al rescabalament dels danys i perjudicis patrimonials que hagin pogut 

patir com a conseqüència dels casos de corrupció o d’haver fet les denúncies.
6è. El dret al reconeixement públic en el supòsit de constatació de casos de cor-

rupció.
b) Prendre totes les mesures administratives i normatives pertinents, d’acord 

amb els compromisos polítics adquirits en el darrer debat de política general, per a: 
1r. Posar fi a la figura de l’aforament polític i eliminar privilegis injustificats per 

a alts càrrecs i persones amb una responsabilitat pública especial.
2n. Lluitar contra el fenomen conegut com a «portes giratòries» i establir meca-

nismes de prevenció i gestió de les situacions de conflicte d’interès en què puguin 
incórrer les persones amb una responsabilitat pública especial.

3. El Parlament de Catalunya, en matèria de transparència de la gestió econòmi-
ca, insta el Govern a: 

a) Incorporar a la plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat, 
d’una manera clara i accessible per a tots els ciutadans i empreses, tota la informa-
ció i documentació relativa a l’adjudicació i el seguiment i control dels contractes 
atorgats per l’Administració de la Generalitat i per tots els ens i empreses que inte-
gren el seu sector públic, incloent-hi tant els contractes públics atorgats com tota la 
informació relativa als seus respectius procediments de licitació, llevat de les dades 
que estiguin estrictament protegides per les normes de confidencialitat i el dret a la 
protecció de secrets comercials.

b) Presentar en seu parlamentària, en el termini de quatre mesos des de l’apro-
vació d’aquesta moció, coincidint amb l’informe de compliment, un informe que 
inclogui: 

1r. La recaptació definitiva obtinguda per la venda d’actius reals (edificis i altres) 
i per les concessions i altres ingressos patrimonials previstos en els pressupostos de 
la Generalitat per al 2015, amb un llistat de totes les operacions efectuades i l’im-
port de cadascuna.

2n. La recaptació prevista per la venda d’actius reals (edificis i altres) i per les 
concessions i altres ingressos patrimonials previstos en els pressupostos prorrogats 
de la Generalitat per al 2016, amb un llistat de totes les operacions efectuades i l’im-
port previst de cadascuna.

3r. La recaptació prevista per la venda d’actius reals (edificis i altres) i per les 
concessions i altres ingressos patrimonials previstos en els pressupostos de la Gene-
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ralitat per al 2017, amb un llistat de totes les operacions previstes i l’import previst 
de cadascuna.

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la violència de gènere
300-00100/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda l’1.12.2016, DSPC-P 46.

Interpel·lació al Govern sobre la política internacional de la República 
Catalana
300-00101/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda l’1.12.2016, DSPC-P 46.

Interpel·lació al Govern sobre els sistemes d’emergències
300-00102/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda l’1.12.2016, DSPC-P 46.

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge
300-00103/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda l’1.12.2016, DSPC-P 46.

Interpel·lació al Govern sobre la manera d’aconseguir més equitat en 
la sanitat
300-00104/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda l’1.12.2016, DSPC-P 46.
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Interpel·lació al Govern sobre el cotxe elèctric
300-00105/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda l’1.12.2016, DSPC-P 46.

Interpel·lació al Govern sobre la inversió en les carreteres
300-00106/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda l’1.12.2016, DSPC-P 46.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de reducció de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques a Catalunya
202-00028/11

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 26, tinguda el 30.11.2016, DSPC-P 45.

APROVACIÓ DE LES ESMENES A LA TOTALITAT DE DEVOLUCIÓ

El Ple del Parlament, en la sessió 26, tinguda el 30.11.2016, DSPC-P 45, ha aprovat 
les esmenes a la totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legislativa resta 
rebutjada. 
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, 
de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les 
cooperatives
200-00008/11

ESMENES A L’ARTICULAT

Reg. 42447; 43813; 43814; 43834; 43835 / Admissió a tràmit: Mesa de la comissió 

d’Economia i Hisenda, 02.12.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 42447)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 116 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions 
de crèdit de les cooperatives (tram. 200-00008/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació de l’article 1

«Article 1. Modificació de la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcio-
nament de les seccions de crèdit de les cooperatives

[...]
Primer. S’introdueix el capítol IV a la Llei 6/1998, de 13 de maig que resta redac-

tat de la manera següent: 
Capítol IV. Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit
Article 20. Naturalesa i composició
[...]
3. [...]
Alternativament, les cooperatives requerides poden presentar en un termini no 

superior a dos cinc mesos des de la data del requeriment un pla per a la liquidació 
dels saldos creditors de la secció de crèdit amb la seva baixa registral, amb un ter-
mini d’execució no superior a sis mesos des de la data del requeriment.

[...]»

Esmena 2
GP Socialista
De modificació de l’article 1

«Article 1. Modificació de la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcio-
nament de les seccions de crèdit de les cooperatives

[...]
Primer. S’introdueix el capítol IV a la Llei 6/1998, de 13 de maig que resta redac-

tat de la manera següent: 
Capítol IV. Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit
[...]
Article 22. Règim econòmic
[...]
2. El Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit pot instrumentar, entre
d’altres, les actuacions de suport financer següents: 
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[...]
2.bis. La Cooperativa Administradora del Fons i el Departament d’Economia 

hauran de cercar fórmules de col·laboració amb la finalitat de donar garanties pel 
100% de les disposicions del Fons.

[...]»

Esmena 3
GP Socialista
De modificació de l’article 1

«Article 1. Modificació de la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcio-
nament de les seccions de crèdit de les cooperatives

[...]
Primer. S’introdueix el capítol IV a la Llei 6/1998, de 13 de maig que resta redac-

tat de la manera següent: 
Capítol IV. Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit
[...]
Article 23. Col·laboració i deure de secret
1. La cooperativa administradora, en les tasques de gestió i administració del 

Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit ha de col·laborar amb el departa-
ment competent en matèria d’economia i finances i li ha de facilitar la informació 
que resulti necessària relativa al fons.

1.bis. Les diferents Seccions de Crèdit de Catalunya, estaran obligades a utilitzar 
un sistema informàtic i de gestió homogeni que permeti el control telemàtic perma-
nent i eficaç per part del Govern de les diferents Seccions de Crèdit.

[...]»

Esmena 4
GP Socialista
De modificació de l’article 1

«Article 1. Modificació de la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcio-
nament de les seccions de crèdit de les cooperatives

[...]
Tercer. Es modifica l’apartat 2 i s’addiciona un apartat 2.bis a de l’article 15 de 

la Llei 6/1998, de 13 de maig, que resta redactat de la manera següent: 
2. [...]
2.bis. Agilitzar i resoldre els expedients sancionadors per irregularitats molts 

greus per tal d’evitar o solucionar situacions no desitjades com les dels darrers anys. 
Els expedients molt greus no podran estar més de sis mesos sense resoldre’s»

Esmena 5
GP Socialista
De modificació de l’article 1

«Article 1. Modificació de la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcio-
nament de les seccions de crèdit de les cooperatives

[...]
Quart. Es modifica l’apartat 5 i s’addiciona un apartat 5.bis, un apartat 5.ter i un 

apartat 5.quarter a de l’article 15 de la Llei 6/1998, de 13 de maig, que resta redac-
tat de la manera següent: 

5. [...]
5.bis. Es donarà màximes facilitats i prioritat a la continuïtat de l’activitat agrà-

ria de la Cooperativa, cercant fórmules de col·laboració amb el Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesa i Alimentació i garantir la seva viabilitat.

5.ter. Es crearà una comissió mixta de seguiment entre la Cooperativa Adminis-
tradora que gestiona el Fons, el Departament d’Economia, el Departament d’Agri-
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cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i d’altres entitats o persones que es con-
siderin convenients per assegurar el retorn dels diners del Fons Cooperatiu i el 
compliment del Pla de viabilitat de la Cooperativa.

5.quarter. Els costos i despeses de gestió que es generin per les disposicions del 
Fons Cooperatiu durant el procés per donar de baixa una Secció de Crèdit d’una 
Cooperativa aniran a càrrec de la mateixa entitat, així com els costos de nomena-
ment de la persona responsable de la liquidació. En cap cas, aquests costos aniran 
a càrrec del Fons Cooperatiu.»

Esmena 6
GP Socialista
D’addició d’un apartat cinquè a l’article 1

«Article 1. Modificació de la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcio-
nament de les seccions de crèdit de les cooperatives

[...]
Cinquè. Es modifica l’apartat 6 de l’article 15 de la Llei 6/1998, de 13 de maig, 

que resta redactat de la manera següent: 
6. En el cas que la sanció imposada sigui la baixa de la secció de crèdit, les fa-

cultats dels òrgans de govern i direcció de la cooperativa resten suspesos amb rela-
ció a la gestió i disposició de la secció de crèdit. Les mesures de suspensió s’han de 
comunicar al departament competent en matèria de cooperatives.

El procés de liquidació de la secció de crèdit l’ha de gestionar una persona de 
prestigi reconegut en l’àmbit financer, nomenada pel conseller o consellera del de-
partament competent en matèria d’economia i finances, la qual ha d’actuar sota la 
dependència directa del titular de la direcció general competent en matèria de les 
seccions de crèdit de les cooperatives i ha de posseir totes les facultats quant a la 
disposició dels actius i passius de la secció de crèdit. El seu nomenament i cessa-
ment s’han de comunicar al departament competent en matèria de cooperatives.

Els principis que han de regir l’actuació d’aquesta persona són els següents: 
– La salvaguarda en la quantia màxima dels saldos creditors dipositats en la sec-

ció de crèdit.
– La continuïtat de l’activitat agrària de la cooperativa.
– La depuració de les possibles responsabilitats en què hagin pogut incórrer el 

director o directora de la secció de crèdit, el gerent o la gerent, i cadascun dels in-
terventors de comptes i dels membres del consell rector per una conducta dolosa o 
negligent.

Les despeses ocasionades en la liquidació de la secció de crèdit seran a càrrec de 
la cooperativa, inclosa la remuneració de l’esmentada persona.»

Esmena 7
GP Socialista
D’addició d’ una disposició addicional tercera, amb la redacció següent:

«Disposicions addicionals
[...]
Tercera
El Govern, amb la finalitat de millorar la professionalització i gestió dels Direc-

tors i Gerents de les Seccions de Crèdit, habilitarà un sistema d’acreditacions obli-
gatori per assegurar uns mínims coneixements i capacitats tècniques dels màxims 
responsables de les entitats.»
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Esmena 8
GP Socialista
D’addició d’ una disposició addicional quarta, amb la redacció següent:

«Disposicions addicionals
[...]
Quarta
Els expedients sancionadors per faltes molt greus que es trobin en tràmit a l’en-

trada en vigor d’aquesta llei i encara no hagin estat conclosos, han de ser resolts en 
el termini de 6 mesos.»

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 43813)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 116 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del Projecte 
de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funciona-
ment de les seccions de crèdit de les cooperatives (tram. 200-00008/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al paràgraf 7è del preàmbul: 

[...] per la pròpia cooperativa (socis i creditors) i després pel sector amb la salva-
guarda en tot moment del valor de les aportacions que faran los cooperatives amb 
secció de crèdit per nodrir-lo, però s’ha d’evitar la seva repercussió en el contribuent 
o a càrrec dels recursos públics. [...]

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió al paràgraf 10è del preàmbul: 

Per tant, s’ha d’actuar de manera immediata i consegüentment, s’ha de portar a 
terme la modificació en la normativa catalana en matèria de seccions de crèdit en 
aquest sentit, amb la creació d’aquest fons de suport financer. La urgència en l’apli-
cació de la normativa que ens ocupa justifica que el Govern faci ús de la facultat 
legislativa excepcional del decret llei que li reconeix l’article 64 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya, ja que concorre el supòsit de fet que l’habilita per recórrer-hi: 
la necessitat extraordinària i urgent.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició de l’apartat 3 de l’article 20: 

3. En el cas de cooperatives amb secció de crèdit que no participin en el Fons 
cooperatiu de suport a les seccions de crèdit o que la seva participació sigui inferior 
al mínim establert, la cooperativa administradora ho ha de comunicar al departa-
ment competent en matèria d’economia i finances, el qual ha de requerir, l’esmena, 
en un termini no superior a tres mesos, a comptar des de l’aprovació de la llei, de 
l’incompliment a les cooperatives corresponents. Alternativament les cooperatives 
requerides poden presentar en un termini no superior a dos mesos de la data del re-
queriment un pla per a la liquidació dels saldos creditors de la secció de crèdit amb 
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la seva baixa registral, amb un termini d’execució no superior a sis mesos des de la 
data del requeriment.

Els requeriments emesos per aquesta causa, amb anterioritat de l’aprovació 
d’aquesta llei seran analitzats individualment i s’establiran en cada cas les mesures 
i garanties que s’escaiguin pel compliment efectiu de la llei.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a l’apartat 1 de l’article 21: 

1. El Fons Cooperatiu de suport a les seccions de crèdit té com a òrgan rector el 
Consell Rector de la Cooperativa administradora, els membres del qual seran no-
menats per cada una de les Cooperatives aportants en relació dels imports dipòsits 
pels socis a la seva Secció de Crèdit.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició de les lletres a) b) c) d) a l’apartat 1 de l’article 21: 

a) Aquest Consell Rector exercirà l’administració del Fons mitjançant una Co-
missió Delegada formada pel President, dos tècnics propis del fons i dos tècnics ex-
terns, un dels quals serà nomenat pel departament de la Generalitat competent en 
matèria d’economia i finances i actuarà com interventor del Fons.

b) La persona interventora tindrà dret a comprovar en tot moment la documen-
tació de la cooperativa administradora en relació amb el Fons i presentarà informes 
al respecte tant al departament competent, com si s’escau als òrgans de la coopera-
tiva administradora.

c) Aquesta comissió delegada serà la que proposarà les operacions de finança-
ment objecte del Fons, en funció dels criteris establerts i aprovats pel Consell Rector.

d) Es podran encarregar si és considera necessari o si així ho sol·liciten una ma-
joria qualificada del Consell Rector auditories externes anuals que avaluïn les ope-
racions financeres realitzades.

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a l’apartat 2 de l’article 21: 

2. Els acords sobre el Fons s’han d’adoptar per una majoria qualificada dels as-
sistents del Consell Rector i la presidència del Consell Rector té el vot diriment en 
cas d’empat. Prèviament a la presa dels acords relatius a actuacions de suport finan-
cer, es requereix un informe preceptiu no vinculant del departament competent en 
matèria d’economia i finances

Esmena 7
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a l’apartat 3 de l’article 21: 

3. El Consell Rector pot delegar facultats en una o més comissions delegades a 
més de les que té delegades per llei a la Comissió Administradora del Fons.

Esmena 8
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició de la lletra de l’apartat 1 de l’article 22: 

a) Aportacions no integrables a capital de cada cooperativa amb secció de crèdit 
per un import en euros de, com a mínim, el 3 % resultant del càlcul de les necessi-
tats de finançament en funció del Pla Econòmic-Financer anual del Fons coopera-
tiu. Inicialment s’estableix el 1.5 % sobre els saldos creditors mitjans mensuals de 
cada secció de crèdit. [...]
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Esmena 9
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a l’apartat 3 de l’article 22: 

«3. La part del Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit no aplicada a 
les actuacions de suport financer de l’apartat anterior ha de ser aplicada a inversions 
amb el màxim de garanties financeres amb perfil de risc molt baix i d’elevada liqui-
ditat i ha de cobrir les despeses i les pèrdues que generi la seva gestió. La coopera-
tiva administradora ha d’aplicar una comissió de gestió anual el percentatge de la 
qual és decidirà en funció del conjunt d’actius del Fons previ acord en el si del Con-
sell Rector que no pot ser superior a l’1 % del conjunt d’actius del fons.

Esmena 10
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 5 a l’article 22: 

5. Les actuacions de suport financer, es realitzaran amb les màximes garanties i 
es vetllarà perquè es compleixin, sempre que sigui possible, les següents condicions: 

a) La Cooperativa finançada hagi presentat un pla de viabilitat en el que el Con-
sell Rector es responsabilitzi del seu compliment i es previngui un cash flow suficient 
pel retorn dels deutes,

b) Els socis de la Cooperativa finançada aportin capital que suposi al menys el 
25% de les necessitats de finançament, 

c) No hagi possibilitat de que el finançament sigui realitzat total o parcialment, 
per Entitats Financeres

d) La Cooperativa o els seus socis garanteixin el percentatge que es fixi, en cada 
cas, de les actuacions de suport financer, amb les garanties: 

1. hipoteques sobre terrenys o naus polifuncionals, 
2. pignoració/adquisició de préstecs atorgats per la Cooperativa als seus socis 

que, no hagin tingut cap incidència en els últims quatre anys,
3. pignoració/adquisició d’imposicions a termini fix dipositades en Entitats Fi-

nanceres per import del 100% del capital garantit, 

Esmena 11
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de tota la disposició addicional primera: 

Totes les operacions de suport financer atorgades per la cooperativa administra-
dora o per les cooperatives amb secció de crèdit en els 5 anys anteriors a l’entrada 
en vigor d’aquest Decret llei a cooperatives amb l’objecte de contribuir al retorn a 
llurs titulars dels saldos creditors de les seccions de crèdit amb l’acord de la baixa 
de la secció de crèdit pres per l’assemblea general de la cooperativa, s’integren en el 
Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit a 1 de juny de 2016, i els recursos 
aportats a la cooperativa administradora per les cooperatives amb secció de crèdit 
es transformaran a l’I de juny de 2016 en aportacions no integrables a capital del 
Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit incorporant-se com a tais per als 
càlculs del mínim establert en la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del fun-
cionament de les seccions de crèdit de les cooperatives.

Esmena 12
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una disposició addicional primera bis: 

L’establiment d’un pla de rescat.
El Govern de la Generalitat atorgarà avals del 100% de l’operació de finança-

ment en garantia de les operacions financeres que subscriguin o hagin subscrit les 
cooperatives agràries amb secció de crèdit inscrites en el Registre General de Coo-
peratives i que aquestes operacions hagin tingut o tinguin com a objecte el retorn a 
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llurs titulars dels fons dipositats a les seccions de crèdit, sempre que els socis hagin 
acordat la baixa de la secció de crèdit i que les necessitats que les han generat es 
corresponguin amb l’avaluació que el departament competent en matèria d’econo-
mia i finances te efectuada i va justificar la necessitat urgent i extraordinària de 
promulgar el Decret Llei 2/2016, de 17 de maig, de modificació de la Llei 6/1998, 
de 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les co-
operatives. Aquests avals es circumscriuen a la norma europea per a empreses en 
situació de crisi.

Esmena 13
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a la disposició addicional segona: 

El Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit és operatiu a partir de l’1 
de juny de 2016 la entrada en vigor de la present llei, i les cooperatives amb secció 
de crèdit disposen d’un màxim de 3 mesos des de l’entrada en vigor de la llei per de-
semborsar les seves aportacions. han d’haver desemborsat les seves aportacions al 
fons en la seva totalitat abans d’aquesta data.

Esmena 14
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una disposició transitòria única: 

Es proposa regular transitòriament l’ajustament i aplicabilitat de les dues Dispo-
sicions addicionals, la primera i segona, tant del Decret Llei 2/2016, de 17 de maig, 
com les d’aquesta llei: 

1. En el termini màxim de 6 mesos, des de l’aprovació d’aquesta llei el Govern de 
la Generalitat arbitrarà les mesures necessàries per assolir l’aval del 100% de les 
operacions de finançament previstes a la Disposició addicional primera d’aquesta 
Llei.

2. El Govern de la Generalitat anul·larà els procediments iniciats o que estigui 
a punt d’iniciar com a conseqüència de no haver participat o participar en quantia 
inferior al mínim establert en el Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit 
entre l’entrada en vigor del Decret Llei 2/2016, de 17 de maig, i l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei.

3. La cooperativa administradora procedirà en el termini màxim de 6 mesos 
a retornar les aportacions en excés que s’hagin efectuat per les cooperatives amb 
secció de crèdit al Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit, com a conse-
qüència de la modificació que efectua aquesta Llei a la lletra a) de l’article 22.1 de 
la Llei 6/1998, de 13 de maig.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 43814)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 116 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del Projecte 
de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funciona-
ment de les seccions de crèdit de les cooperatives (tram. 200-00008/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 2 de l’article 20 de la Llei 6/1998, de 13 de maig, de 
regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives que 
quedaria redactat de la manera següent: 

2. Totes les cooperatives amb secció de crèdit subjectes a les prescripcions 
d’aquesta Llei que no comptin amb mecanismes de garantia i solvència addicionals 
suficients per garantir en tot moment i de manera suficient el retorn dels saldos cre-
ditors del seus dipòsits resten obligades a constituir i participar en el Fons coopera-
tiu de suport a les seccions de crèdit, el qual no té personalitat jurídica i és adminis-
trat per una cooperativa de segon grau que prevegi, en els seus estatuts socials, com 
a objecte, facilitar a les cooperatives sòcies una organització comuna en matèria de 
seccions de crèdit, que actuï en nom i per compte d’aquestes en les negociacions ju-
rídiques i econòmiques amb altres entitats, i que les cooperatives sòcies representin 
la majoria dels saldos creditors constituïts a les seccions de crèdit de les cooperati-
ves en relació amb altres cooperatives de segon grau similars.

El Fons Cooperatiu estarà administrat en tot moment per una Comissió Gestora 
composada per tres membres designats pel Govern de la Generalitat i tres membres 
per les cooperatives sòcies.

La designació dels tres membres de les cooperatives sòcies es farà per acord 
majoritari de les mateixes. Amb caràcter general, la majoria de vots es determina-
rà en atenció a les aportacions efectivament realitzades per cadascuna de les co-
operatives en funció dels saldos creditors constituïts a les seccions de crèdit de les 
cooperatives.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació de la disposició addicional primera del projecte llei de 
modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de 
les seccions de crèdit de les cooperatives que quedaria redactada de la següent 
manera: 

Tots els recursos aportats a la cooperativa administradora per les cooperati-
ves amb secció de crèdit es transformaran a l’1 de juny de 2016 en aportacions no 
integrables a capital del Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit incor-
porant-se com a tals per als càlculs del mínim establert en la Llei 6/1998, de 13 de 
maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació de la disposició addicional segona del projecte de llei de 
modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de 
les seccions de crèdit de les cooperatives que quedaria redactada de la següent 
manera: 

Tots els recursos aportats a la cooperativa administradora per les cooperati-
ves amb secció de crèdit es transformaran a l’1 de juny de 2016 en aportacions no 
integrables a capital del Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit incor-
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porant-se com a tals per als càlculs del mínim establert en la Llei 6/1998, de 13 de 
maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives.

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova disposició addicional segona a la Llei 6/1998, del 13 
de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les 
cooperatives: 

Disposició addicional segona. Procés de sanejament del sector 
1. Totes les cooperatives amb secció de crèdit presentaran en el termini de 6 me-

sos comptats des de la vigència dels criteris adoptats al respecte per la Generalitat 
de Catalunya un informe exhaustiu sobre el seu estat patrimonial indicant el nivell de 
compliment dels ratis de solvència raonable i exigibles a la viabilitat prèviament fixats  
per la Generalitat de Catalunya i, en el seu cas, les accions i els terminis que adoptarà per  
tal de garantir-ne el seu compliment immediat.

2. Sens perjudici de les seves facultats d’inspecció i supervisió, la Generalitat 
haurà d’establir amb caràcter previ al deure indicat a l’apartat anterior uns criteris 
únics i objectius d’avaluació de la solvència i la situació patrimonial que hauran 
d’aplicar les cooperatives amb secció de crèdit i que han de garantir que aquestes 
mostrin de manera fidel la seva situació patrimonial i la seva exposició al risc d’in-
solvència o d’impossibilitat d’íntegre i temporal retorn dels saldos creditors dels 
contractes de dipòsits que mantinguin.

Així mateix, la Generalitat de Catalunya haurà de fixar amb caràcter previ a 
l’inici del còmput del termini previst a l’apartat 1 els ratis de solvència raonables i 
exigibles de viabilitat de l’activitat de les cooperatives amb secció de crèdit i en es-
pecial, de la seva capacitat de retorn dels saldos creditors dels contractes de dipòsits 
que mantinguin. 

3. Un cop realitzada l’avaluació prevista a l’apartat 1, la Generalitat de Catalu-
nya haurà de revisar en el termini màxim de 3 mesos la realitat dels informes pre-
sentats per les diferents cooperatives i el caràcter raonable de les seves conclusions.

4. Així mateix i en atenció als ratis de solvència exigibles indicats a l’apartat 2 
haurà de comunicar en el termini màxim de 4 mesos la seva conformitat o no confor-
mitat amb l’informe rebut. Pel cas de no conformitat, es requerirà a la cooperativa o 
cooperatives afectades de la presentació d’un pla de viabilitat d’obligat compliment 
per part de la mateixa.

Aquest pla de viabilitat haurà de tenir com a finalitat garantir-ne el més imme-
diat compliment dels ratis de solvència raonables i exigibles de viabilitat de l’activi-
tat de les cooperatives amb secció de crèdit i en especial, la seva capacitat de retorn 
dels saldos creditors dels contractes de dipòsits que mantinguin. Així mateix, el pla 
de viabilitat podrà implicar més d’una cooperativa i recollir mesures de reestructu-
ració.

5. La Generalitat haurà de procurar en tot cas el compliment els ratis de solvèn-
cia raonables i exigibles de viabilitat de l’activitat de les cooperatives amb secció de 
crèdit i en especial, de la seva capacitat de retorn dels saldos creditors dels contrac-
tes de dipòsits que mantinguin.

6. Un cop finalitzat el procés de sanejament del sector, la Generalitat haurà 
d’elaborar un informe final on es recullin de manera sistemàtica i comparativa tots 
els actes i procediments duts a terme durant el procés de sanejament.
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Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova disposició addicional tercera a la Llei 6/1998, del 13 
de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les 
cooperatives: 

Disposició addicional tercera
1. Fins a la finalització del procés de sanejament del sector, el Fons Cooperatiu 

no estarà obligat a atorgar operacions de suport financer ni les cooperatives que si-
guin membres a realitzar aportacions al mateix excepte el seu òrgan així ho acordi 
amb la prèvia conformitat de les cooperatives membre. Les cooperatives membres 
adoptaran la seva conformitat o no per majoria de vots, els quals seran atorgats de 
manera objectiva en atenció a les aportacions efectivament realitzades al Fons Co-
operatiu per cadascuna d’aquestes en funció dels saldos creditors constituïts a les 
seccions de crèdit de les cooperatives.

Esmena 6
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova disposició addicional segona a la del projecte de llei de 
modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de 
les seccions de crèdit de les cooperatives: 

Disposició addicional segona
1. L’entrada en vigor d’aquesta llei comportarà l’anul·lació d’ofici de qualsevol 

acte administratiu que tingui per finalitat requerir o donar compliment coercitiu a 
l’obligació de les cooperatives de realitzar aportacions al Fons Cooperatiu i la de 
qualsevol procediment sancionador basat en les infraccions relatives a la no apor-
tació voluntària de les dites aportacions en els termes previstos en el Decret llei 
2/2016, de 17 de maig, de modificació de la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació 
del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives.

Esmena 7
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 21 de la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació 
del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives que quedaria 
redactat de la manera següent: 

Article 21. Òrgans del Fons
1. El Fons Cooperatiu de suport a les seccions de crèdit té com a òrgan rector 

una Comissió Gestora composada per tres membres designats pel Govern de la Ge-
neralitat i tres membres per les cooperatives membres.

2. Els acords sobre el fons s’han d’adoptar per majoria dels assistents, i la pre-
sidència de la Comissió Gestora té el vot diriment en cas d’empat. Prèviament a la 
presa dels acords relatius a actuacions de suport financer, es requereix un informe 
preceptiu no vinculant del departament competent en matèria d’economia i finances.

3. El Consell Rector pot delegar facultats en una o més comissions delegades o 
persones, sempre i quan la majoria dels membres d’aquestes comissions siguin in-
dependents.

4. En tot cas, l’actuació de la Comissió Gestora haurà d’ésser sotmesa, com a mí-
nim, anualment a aprovació per l’assemblea de cooperatives membres un cop s’hagi 
emès un informe per part d’un auditor independent.

L’auditor independent serà triat per l’assembla de cooperatives membres cada 
tres anys i no podrà coincidir en cap cas amb l’auditor de cap de les cooperatives 
membres.

5. La Comissió Gestora haurà d’actuar amb diligencia, lleialtat i imparcialitat i 
en el millor interès de totes les cooperatives membres.
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Esmena 8
GP de Ciutadans
De modificació de l’apartat 1 i la lletra a de l’article 22 de la Llei 6/1998, de 
13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les 
cooperatives que quedaria redactat de la manera següent: 

Article 22. Règim econòmic 
1. El Fons Cooperatiu de suport a les seccions de crèdit es constitueix com un 

patrimoni separat que es dota amb els següents recursos: 
a) Aportacions no integrables a capital de cada cooperativa amb secció de crèdit 

per un import en euros de, com a mínim, el percentatge que determini la Comissió 
Gestora del Fons en cada moment amb relació als saldos creditors mitjans mensuals 
de cada secció de crèdit i que garanteixi en tot cas el retorn dels saldos creditors 
dels dipòsits de les cooperatives membres.

El càlcul s’efectua el 31 de desembre de cada any a partir dels imports a tanca-
ment de cada mes de l’any natural, arrodonit per excés al miler més pròxim. El per-
centatge sobre saldos creditors s’ha d’incrementar amb un 0,5 % addicional quan la 
part del Fons Cooperatiu de suport a les seccions de crèdit no aplicada a les actua-
cions de suport financer representi una quantia inferior al 20 % del seu patrimoni. 
Les cooperatives amb secció de crèdit han de mantenir aquestes aportacions en el 
fons i s’han de regularitzar, com a mínim, en el primer trimestre de l’any següent. 
Excepcionalment, l’òrgan rector del fons, amb un informe previ favorable del depar-
tament competent en matèria d’economia i finances, pot autoritzar un allargament 
del termini a les cooperatives que el sol·licitin motivadament. El fons ha de dispo-
sar com a mínim d’aquest patrimoni, un cop eixugades les pèrdues que es generin. 
Aquestes pèrdues s’han d’imputar a cada cooperativa en funció de la seva partici-
pació en el fons en l’exercici en què es van generar.

Esmena 9
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova disposició addicional quarta a la Llei 6/1998, del 13 
de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les 
cooperatives: 

Disposició addicional quarta
1. Un cop finalitzat el procés de sanejament del sector amb l’informe final de la 

Generalitat de Catalunya, l’òrgan rector dels Fons Cooperatiu adoptarà un calen-
dari periòdic i no discriminatori sobre el calendari d’aportacions necessàries per a 
donar compliment a la seva finalitat que no podrà excedir de tres anys.

Esmena 10
GP de Ciutadans
De modificació del punt 1 de l’article 20 de la Llei 6/1998, de 13 de maig, de 
regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives que 
quedaria redactat de la manera següent: 

1. El Fons Cooperatiu de suport a les seccions de crèdit es constitueix per donar 
suport financer a les cooperatives amb secció de crèdit amb l’objecte de contribuir 
al retorn a llurs titulars dels fons constituïts com a saldos creditors a les seccions de 
crèdit, en funció de les aportacions efectivament realitzades, sempre que els socis 
hagin acordat la baixa de la secció de crèdit corresponent abans de rebre el suport 
financer esmentat, procurant en tot moment la màxima salvaguarda del valor de les 
aportacions que faran los cooperatives amb secció de crèdit per nodrir-lo.

El Fons Cooperatiu, amb el vot favorable de la majoria de vots es determinarà en 
atenció a les aportacions efectivament realitzades per cadascuna de les cooperatives 
en funció dels saldos creditors constituïts a les seccions de crèdit de les cooperatives, 
haurà de dotar-se d’uns Estatuts, un Reglament de Règim Intern i adoptar un mo-
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del de gestió prudencial que garanteixi la seva pròpia viabilitat i les seves funcions 
sense discriminació o tractament desigual injustificat a les cooperatives membres.

El model de gestió prudencial haurà d’incloure una planificació estratègica ba-
sada en un pla econòmic i financer que s’implementi pel personal del Fons d’acord 
amb els protocols i les normes d’actuació adoptades en cada moment i haurà de do-
tar-se de mecanismes de control i auditoria.

Esmena 11
GP de Ciutadans
De modificació del punt 3 de l’article 20 de la Llei 6/1998, de 13 de maig, de 
regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives que 
quedaria redactat de la manera següent: 

3. En el cas de cooperatives amb secció de crèdit que no participin en el Fons 
Cooperatiu de suport a les seccions de crèdit o que la seva aportació sigui inferior 
al mínim establert per la Comissió Gestora en cada moment, la Comissió Gestora, 
sens perjudici de les facultats que li corresponguin segons els Estatuts dels Fons Co-
operatiu, ho ha de comunicar al departament competent en matèria d’economia i 
finances, el qual ha de requerir l’esmena, en un termini no superior a tres mesos, del 
requeriment de l’incompliment a les cooperatives corresponents. Alternativament, 
les cooperatives requerides poden presentar en un termini no superior a dos mesos 
des de la data del requeriment un pla per a la liquidació dels saldos creditors de la 
secció de crèdit amb la seva baixa registral, amb un termini d’execució no superior 
a sis mesos des de la data del requeriment.

Esmena 12
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 21bis a la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del 
funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives: 

Article 21 bis. De l’assemblea de cooperatives membres
1. L’assemblea de cooperatives membres és l’òrgan d’adopció d’acords dels mem-

bres del Fons Cooperatiu.
2. Els acords de l’assemblea s’adoptaran per majoria de vots. Els vots s’atorga-

ran en funció de les aportacions efectives realitzades per les cooperatives membres 
en funció dels seus saldos creditors.

3. No obstant, qualsevol acord que impliqui una modificació substancial del rè-
gim de funcionament del Fons Cooperatiu requerirà el vot favorable com a mínim 
del 75% dels vots en funció de les aportacions efectives realitzades. S’entén que hi ha 
una modificació substancia del règim de funcionament del Fons Cooperatiu quan es 
pretengui modificar els Estatuts o les normes de règim intern.

4. Quan la modificació substancial consisteixi en una modificació del règim eco-
nòmic i de les aportacions necessàries que una cooperativa desitgi realitzar, els 
membres que no hagin votat favorablement a les corresponents modificacions po-
dran alternativament: 

a) liquidar la secció de crèdit amb ó sense recursos del Fons cooperatiu de suport 
a les seccions de de crèdit.

b) donar-se de baixa del Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit, sense 
liquidar la secció de crèdit. Si posteriorment la cooperativa vol liquidar la secció de 
crèdit, no podrà utilitzar els recursos del Fons.
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Esmena 13
GP de Ciutadans
De modificació de l’apartat 3 de l’article 22 de la Llei 6/1998, de 13 de maig, de 
regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives que 
quedaria redactat de la manera següent: 

3. La part del Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit no aplicada a les 
actuacions de suport financer de l’apartat anterior ha de ser aplicada a inversions 
financeres amb perfil de risc molt baix i d’elevada liquiditat i ha de cobrir les despe-
ses i les pèrdues que generi la seva gestió.

Les despeses ordinàries de funcionament del Fons Cooperatiu seran assumides 
en proporció als saldos creditors dels seus dipòsits per les cooperatives membres.

Esmena 14
GP de Ciutadans
De modificació de l’apartat 4 de l’article 22 de la Llei 6/1998, de 13 de maig, de 
regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives que 
quedaria redactat de la manera següent: 

4. La Comissió Gestora ha de remetre anualment, dins dels 15 dies següents a la 
seva aprovació per l’assemblea, una còpia dels comptes anuals auditats al departa-
ment competent en matèria d’economia i finances, sens perjudici del compliment de 
la normativa reguladora d’auditoria de comptes i de cooperatives.

Esmena 15
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou apartat 5 de l’article 22 de la Llei 6/1998, de 13 de maig, de 
regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives que 
quedaria redactat de la manera següent: 

5. Les actuacions de suport financer, es realitzaran sempre que s’acompleixen 
totes les següents condicions: 

1. La Cooperativa finançada hagi presentat un pla de viabilitat en el que el Con-
sell Rector es responsabilitzi del seu compliment i es previngui un cash flow suficient 
pel retorn dels deutes, els socis de la Cooperativa finançada aportin capital que su-
posi al menys el 25% de les necessitats de finançament, 

no hagi possibilitat de que el finançament sigui realitzat total o parcialment, per 
Entitats Financeres una Entitat Pública avali el 75% de les actuacions de suport 
financer amb aval executable al primer requeriment, havent-hi de definir en el Re-
glament de règim intern les condicions d’incompliment que faran executable l’aval.

2. la Cooperativa o els seus socis garanteixin el 25% restant, de les actuacions 
de suport financer, amb les garanties: 

1.- hipoteques sobre terrenys o naus polifuncionals, que garanteixin el capital, 
cinc anualitats d’interessos nominals, interessos de demora i comissions i altres des-
peses necessàries, amb taxació independent per taxador reconegut pel Banc d’Espa-
nya, el valor de les quals sigui com a mínim de 1,66 vegades el import garantit mes 
les carregues preexistents.

2.- pignoració/adquisició de préstecs atorgats per la Cooperativa als seus socis 
que, no hagin tingut cap incidència en els últims quatre anys,

a). amb garantia personal que compleixin les raons de solvència (capital pen-
dent/patrimoni net < 0,3 de) i de capacitat de retorn (obligacions financeres/renta 
< 0,4), i que el capital pendent de cada un dels quals sigui com a mínim de 117,64% 
del capital garantit,

b) amb garantia hipotecaria sobre terrenys o naus polifuncionals sempre i quan 
compleixen les raons de solvència i capacitat de retorn de la lletra anterior i el valor 
taxat dels immobles sigui com a mínim de 1,66 vegades el import garantit mes les 
carregues preexistents.
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3.- pignoració/adquisició d’imposicions a termini fix dipositades en Entitats Fi-
nanceres per import del 100% del capital garantit, 

En tot cas, l’operació de finançament estarà garantida al 100%.

Esmena 16
GP de Ciutadans
De modificació de l’apartat 2 de l’article 23 de la Llei 6/1998, de 13 de maig, de 
regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives que 
quedaria redactat de la manera següent: 

2. Les dades, els documents i la informació que s’obtingui en relació amb el 
Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit té caràcter reservat i, amb les 
excepcions previstes en la normativa vigent, no poden ser divulgades a cap persona 
o autoritat, ni utilitzades amb finalitats diferents d’aquelles per a les quals van ser 
obtingudes. Aquest caràcter reservat s’entén sens perjudici, un cop formalitzades les 
operacions, del deure d’informar de la seva actuació a les cooperatives membres de 
la Comissió Gestora.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Francisco Javier Domínguez Serrano, dipu-

tat, GP C’s 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 43834)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 116 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a l’articulat del Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de 
maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives 
(tram. 200-00008/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De supressió i addició al preàmbul

Preàmbul
Les darreres modificacions de la normativa sobre el règim de funcionament de 

les seccions de crèdit de les cooperatives, que es van realitzar en 2014, tenen com 
a objectiu bàsic vetllar pels interessos dels socis de la cooperativa, comuns o col·la-
boradors, i persones vinculades amb aquests, quant als seus saldos creditors a les 
seccions de crèdit, la qual cosa s’ha d’encaixar amb la continuïtat de l’activitat agrà-
ria i la preservació del model cooperatiu en el món agrari amb el reforçament del 
finançament directe d’aquests socis a la pròpia cooperativa, mitjançant aportacions 
a capital o fons reintegrables d’acord amb la normativa general sobre cooperatives.

Tot aquest conjunt d’iniciatives cerca, en darrer terme, una reestructuració del 
sector de cooperatives agràries amb secció de crèdit per tal de millorar el seu fun-
cionament i incidir, a més, en el seu reforçament com a un instrument que contri-
bueix molt positivament a potenciar l’activitat del món agrari i per extensió de l’en-
torn rural. Per facilitar aquesta reestructuració, es va habilitar així mateix una línia 
d’avals per afavorir l’obtenció de finançament amb què poder fer front a la liquidació 
dels saldos creditors de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries als socis 
titulars. En aquest sentit i des de 2014, els pressupostos generals de la Generalitat de 
Catalunya han recollit aquesta línia d’avals.

La crisi econòmica i financera general d’aquests darrers exercicis ha suposat una 
reducció dels marges financers que, entre d’altres, ha suposat que els rendiments 

Fascicle segon
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dels actius financers en què les seccions de crèdit inverteixen les seves disponibili-
tats siguin sovint molt ajustats per cobrir la remuneració dels saldos creditors de la 
secció de crèdit als seus socis titulars més les seves despeses de gestió, la qual cosa 
afebleix, en alguns casos, l’estructura financera i econòmica de la cooperativa.

Les actuacions desenvolupades per les cooperatives per a la liquidació de les 
seves seccions de crèdit han estat: capitalització dels socis, tant comuns com col·la-
boradors; venda d’actius immobiliaris i financers; i formalització d’operacions d’en-
deutament amb aval del Consell Rector o altres garanties aprovades per l’Assemblea 
General. Els avals públics han estat requerits quan les cooperatives necessiten de 
temps per poder realitzar ordenadament els seus actius o quan no disposen de ga-
ranties suficients per fer viable aquesta decisió de liquidació de la secció de crèdit.

Les seccions de crèdit gestionen la tresoreria dels socis comuns i col·laboradors 
de la cooperativa, que representen els estalvis de tota la vida de les unitats familiars 
de les zones rurals on estan arrelades, conjuntament amb la de la mateixa coope-
rativa, a més d’efectuar els pagaments i cobraments recurrents familiars. No poder 
compassar l’exigibilitat dels saldos creditors de la secció de crèdit al ritme de liqui-
dació ordenada dels seus actius necessitant més temps per poder-los realitzar, pot 
generar un risc d’eventuals insuficiències de liquiditat per afrontar amb èxit la liqui-
dació d’aquests saldos creditors als seus socis titulars, a banda del risc de solvència 
per l’activitat de la cooperativa, incloent la pròpia secció de crèdit. El risc de liqui-
ditat en casos recents no s’ha pogut cobrir recorrent a les entitats bancàries com en 
el passat. Aquestes no han mostrat un interès a donar el finançament suficient a la 
cooperativa ni a adquirir la cartera creditícia atorgada per la secció de crèdit, tot i  
la possibilitat de disposar d’aval públic.

Paral·lelament, s’han produït actuacions coordinades per una bona part del con-
junt de cooperatives amb secció de crèdit per tal de pal·liar la manca de liquiditat 
en els casos on ha existit un risc de contagi. L’objecte d’aquestes actuacions ha es-
tat que no es traslladés a tot el sector quan s’ha produït una situació crítica en una 
cooperativa amb secció de crèdit, tot i que la resta de cooperatives gaudeixin d’una 
estructura financera i econòmica adequada.

En tot cas, sota la premissa que les cooperatives són empreses privades i, com a 
tals, actuen amb independència i els usuaris de les seccions de crèdit de les coope-
ratives són els seus socis i aquests prenen les decisions en relació amb la gestió de la 
cooperativa en les assemblees generals, cal considerar que els perjudicis ocasionats 
per aquestes situacions de risc en alguna cooperativa amb secció de crèdit han de ser 
assumits primer per la pròpia cooperativa (socis i creditors) i després pel sector, però 
s’ha d’evitar la seva repercussió en el contribuent o a càrrec dels recursos públics. Per 
tant, esdevé imprescindible estructurar un nou instrument en mans de les pròpies co-
operatives amb secció de crèdit que contribueixi a la liquidació dels saldos creditors 
de les seccions de crèdit als socis titulars, tot dotant de temps a la cooperativa en re-
estructuració per poder realitzar de forma ordenada els actius de la secció de crèdit. 
L’instrument és el Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit que es crea amb 
l’objecte de donar estabilitat al sector i fer sostenible l’activitat productiva futura de 
la cooperativa que empri aquests fons, una vegada s’hagin liquidat ordenadament els 
saldos creditors de la secció de crèdit.

Aquest fons s’ha de vehicular a través d’una cooperativa de segon grau integrada 
per les cooperatives amb secció de crèdit que aglutini pràcticament la totalitat dels 
saldos creditors de les seccions de crèdit, que tingui un paper cabdal en la cerca de 
la millora de la gestió de les seccions de crèdit i en vetllar pels interessos del sec-
tor. D’aquesta manera, es dota el sector de la capacitat per anticipar-se i adaptar-se 
a les dificultats i imprevistos que es presentin puntualment i per respondre-hi posi-
tivament sense perdre la cohesió interna i les característiques pròpies del model de 
seccions de crèdit.
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En conseqüència, l’existència d’eventuals insuficiències de liquiditat en la liqui-
dació d’algunes seccions de crèdit amb manca d’ofertes de finançament bancari, i 
el corresponent risc de contagi a la resta de cooperatives, tot i gaudir d’una estruc-
tura financera i econòmica adequada, fan necessari, amb caràcter urgent, disposar 
d’aquest fons de suport financer a mans del mateix sector cooperatiu, que permeti 
millorar la protecció dels interessos dels socis titulars dels saldos creditors i evitar 
que el model de secció de crèdit, una figura creada per reforçar l’economia en el 
món rural, esdevingui un factor de risc afegit i amb conseqüències que puguin re-
caure sobre àrees vulnerables.

Per tant, s’ha d’actuar de manera immediata i consegüentment, s’ha de portar a 
terme la modificació en la normativa catalana en matèria de seccions de crèdit en 
aquest sentit, amb la creació d’aquest fons de suport financer. La urgència en l’apli-
cació de la normativa que ens ocupa justifica que el Govern faci ús de la facultat 
legislativa excepcional del decret llei que li reconeix l’article 64 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya, ja que concorre el supòsit de fet que l’habilita per recórrer-hi: 
la necessitat extraordinària i urgent.

L’expectativa de creació d’aquest instrument per la via ordinària de tramitació pot 
generar una postergació de possibles crisis puntuals que dificultin encara més la seva 
resolució satisfactòriament. Cal reiterar que finalment l’objectiu darrer que es perse-
gueix amb la creació del Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit és, que 
persegueix aprofundir en la preservació dels saldos creditors de les seccions de crèdit 
i, per tant, dels interessos dels seus usuaris, sense oblidar que les seccions de crèdit de 
les cooperatives agràries no són entitats financeres i, per tant, aquests saldos creditors 
no estan sota la cobertura del Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit, ni del 
Fons de Garantia d’Inversions.

Així mateix, s’introdueixen en la normativa catalana en matèria de seccions de 
crèdit mesures per millorar la transparència de l’activitat de la secció de crèdit da-
vant dels seus usuaris, tant socis comuns com col·laboradors, per evitar la immo-
bilització excessiva dels recursos gestionats per la secció de crèdit, per reforçar la 
professionalitat dels òrgans d’administració i direcció, i per augmentar la coordina-
ció entre l’Administració supervisora i els auditors d’aquestes cooperatives. També, 
s’adapta la norma legal que regula el funcionament de les seccions de crèdit de les 
cooperatives al marc establert per la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives, 
d’acord amb el mandat de la seva Disposició final cinquena.

Aquest Decret llei Aquesta Llei conté un article, dues disposicions addicionals i 
una disposició final.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De supressió i addició a l’apartat primer de l’article únic

Primer. S’introdueix el capítol IV a la Llei 6/1998, de 13 de maig que resta redac-
tat de la manera següent: 

Capítol IV. Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit
Article 20. Naturalesa i composició
1. El Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit es constitueix per donar 

suport financer a les cooperatives amb secció de crèdit amb l’objecte de contribuir 
al retorn a llurs titulars dels fons constituïts com a saldos creditors a les seccions de 
crèdit, sempre que els socis hagin acordat la baixa de la secció de crèdit correspo-
nent abans de rebre el suport financer esmentat.

2. Totes les cooperatives amb secció de crèdit subjectes a les prescripcions 
d’aquesta Llei resten obligades a constituir i participar en el Fons cooperatiu de su-
port a les seccions de crèdit, el qual no té personalitat jurídica i és administrat per 
una cooperativa de segon grau que prevegi, en els seus estatuts socials, com a ob-
jecte, facilitar a les cooperatives sòcies una organització comuna en matèria de sec-
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cions de crèdit, que actuï en nom i per compte d’aquestes en les negociacions jurídi-
ques i econòmiques amb altres entitats, i que les cooperatives sòcies representin la 
majoria dels saldos creditors constituïts a les seccions de crèdit de les cooperatives 
en relació amb altres cooperatives de segon grau similars. La cooperativa adminis-
tradora es designa per acord del Govern, a proposta del conseller o consellera titular 
del departament competent en matèria d’economia i finances, que s’ha de publicar 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3. En el cas de cooperatives amb secció de crèdit que no participin en el Fons 
cooperatiu de suport a les seccions de crèdit o que la seva participació sigui inferior 
al mínim establert, la cooperativa administradora ho ha de comunicar al departa-
ment competent en matèria d’economia i finances, el qual ha de requerir l’esmena, 
en un termini no superior a tres mesos, de l’incompliment a les cooperatives corres-
ponents. Alternativament, les cooperatives requerides poden presentar en un termini 
no superior a dos mesos des de la data del requeriment un pla per a la liquidació dels 
saldos creditors de la secció de crèdit amb la seva baixa registral, amb un termini 
d’execució no superior a sis mesos des de la data del requeriment.

4. Les cooperatives participants en el Fons cooperatiu de suport a les seccions 
de crèdit que acordin la baixa registral de la seva secció de crèdit amb el retorn dels 
seus saldos creditors a llurs titulars, tenen dret a recuperar el valor liquidatiu de la 
seva participació en un termini no superior a un any sempre que la part del Fons 
cooperatiu de suport a les seccions de crèdit no aplicada a les actuacions de suport 
financer deduït el valor liquidatiu de les participacions pendents a retornar repre-
senti una quantia superior al 20 % del seu patrimoni. En cas de no disposar d’aquest 
percentatge, es posposa el seu retorn fins al seu compliment amb un màxim de cinc 
anys.

Article 21. Òrgan rector
1. El Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit té com a òrgan rector el 

Consell Rector de la cooperativa administradora.
2. Els acords sobre el fons s’han d’adoptar per majoria dels assistents membres 

del Consell Rector, presents o representats, i la presidència del Consell Rector té el 
vot diriment en cas d’empat. Prèviament a la presa dels acords relatius a actuacions 
de suport financer, es requereix un informe preceptiu no vinculant del departament 
competent en matèria d’economia i finances.

3. El Consell Rector pot delegar facultats en una o més comissions delegades en 
les quals poden assistir experts independents.

Article 22. Règim econòmic
1. El Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit es constitueix com un 

patrimoni separat i amb autonomia de gestió dins del patrimoni de la cooperativa 
administradora que es dota amb els següents recursos: 

a) Aportacions no integrables a capital de cada cooperativa amb secció de crèdit 
per un import en euros de, com a mínim, el 3 % sobre els saldos creditors mitjans 
mensuals de cada secció de crèdit. El càlcul s’efectua el 31 de desembre de cada any 
a partir dels imports a tancament de cada mes de l’any natural, arrodonit per excés 
al miler més pròxim. El percentatge sobre saldos creditors s’ha d’incrementar amb 
un 0,5 % addicional quan la part del Fons cooperatiu de suport a les seccions de 
crèdit no aplicada a les actuacions de suport financer representi una quantia inferior 
al 20 % del seu patrimoni. Les cooperatives amb secció de crèdit han de mantenir 
aquestes aportacions en el fons i s’han de regularitzar, com a mínim, en el primer 
trimestre de l’any següent. Excepcionalment, l’òrgan rector del fons, amb un infor-
me previ favorable del departament competent en matèria d’economia i finances, 
pot autoritzar un allargament del termini a les cooperatives que el sol·licitin motiva-
dament. El fons ha de disposar com a mínim d’aquest patrimoni, un cop eixugades 
les pèrdues que es generin. Aquestes pèrdues s’han d’imputar a cada cooperativa en 
funció de la seva participació en el fons en l’exercici en què es van generar.
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b) Qualsevol mitjà de finançament, si escau, per manca de suficiència de les 
aportacions anteriors en la consecució del seu objectiu.

c) Qualsevol altre ingrés derivat de la gestió patrimonial.
2. El Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit pot instrumentar, entre 

d’altres, les actuacions de suport financer següents: 
a) Atorgament de garanties.
b) Concessió d’operacions de finançament.
c) Adquisició d’actius o passius, dels quals pot mantenir la seva gestió o enco-

manar-la a tercers.
3. La part del Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit no aplicada a les 

actuacions de suport financer de l’apartat anterior ha de ser dipositada en una entitat 
financera de reconeguda solvència i aplicada a inversions financeres amb perfil de 
risc baix i d’elevada liquiditat i ha de cobrir les despeses i les pèrdues que generi la 
seva gestió. La cooperativa administradora ha d’aplicar una comissió de gestió anual 
que no pot ser superior a l’1 % del conjunt d’actius del fons.

4. La distribució del resultat del Fons cooperatiu de suport a les seccions de crè-
dit s’ha de fer de manera diferenciada de la resta de la cooperativa administradora i 
els comptes anuals d’aquesta cooperativa s’han de sotmetre al règim d’auditoria. La 
cooperativa administradora ha de remetre anualment, dins dels 15 dies següents a 
la seva aprovació per l’assemblea general, una còpia dels comptes anuals auditats al 
departament competent en matèria d’economia i finances, sens perjudici del compli-
ment de la normativa reguladora d’auditoria de comptes i de cooperatives.

Article 23. Actuacions de suport financer
1. En el supòsit de l’atorgament de garanties i de la concessió d’operacions de 

finançament, han de seguir els següents criteris: 
a) Les cooperatives amb secció de crèdit receptores han de disposar d’un pla de 

viabilitat econòmica i financera futura, avaluada per un expert independent el qual 
informi sobre el caràcter raonable i realitzable del pla de viabilitat, especialment 
sobre la suficiència quant a la capacitat de retorn de la cooperativa per fer front a 
les obligacions derivades de les actuacions de suport financer a rebre i de la resta 
que existeixin o es produeixin. El nomenament de l’expert independent correspon al 
registrador mercantil del domicili de la cooperativa. El compliment d’aquest pla de 
viabilitat serà objecte de seguiment per una comissió que ha de constituir la coope-
rativa receptora integrada pels creditors més representatius a més de la cooperativa 
administradora.

b) Les garanties que s’instrumentin en aquestes actuacions han de mantenir la 
proporcionalitat respecte al risc assumit conforme a condicions normals de mercat 
en el moment de la instrumentació de l’actuació de suport financer, així com a la 
resta de requisits que, si escau, prevegi la normativa aplicable. Quan les actuacions 
de suport financer tinguin garantia hipotecària, aquesta sempre ha d’estar inscrita 
al registre de la propietat competent i els béns hipotecats han d’estar taxats d’acord 
amb la normativa del mercat hipotecari.

2. En el supòsit d’adquisició d’actius o passius, han de seguir els següents cri-
teris: 

a) El preu d’adquisició d’immobles no pot ser superior al valor de taxació realit-
zat d’acord amb la normativa del mercat hipotecari.

b) En la subrogació d’actius crediticis s’ha d’analitzar la capacitat de retorn dels 
deutors i les garanties de cada operació amb criteris conforme a condicions normals 
de mercat en el moment de la instrumentació de l’actuació de suport financer.

c) No es podran adquirir actius crediticis que estiguin en situació de morositat o 
de dubtós cobrament. Tampoc es poden assumir passius que comprometin la viabi-
litat del Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit.
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3. La cooperativa administradora ha d’instrumentar les actuacions de suport fi-
nancer sempre mitjançant document intervingut per fedatari públic, i en els contrac-
tes de caràcter financer ha d’incorporar la clàusula de cessió del crèdit a tercers.

4. La cooperativa administradora ha de vetllar pel traspàs al tràfic ordinari de 
les actuacions de suport financer en què incorri.

5. Les despeses que es derivin de les actuacions de suport financer en què incorri 
la cooperativa administradora són a càrrec de la cooperativa amb secció de crèdit 
que les rebi.

Article 2324. Col·laboració i deure de secret
1. La cooperativa administradora, en les tasques de gestió i administració del 

Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit ha de col·laborar amb el departa-
ment competent en matèria d’economia i finances i li ha de facilitar la informació 
que resulti necessària relativa al fons.

2. Les dades, els documents i la informació que s’obtingui en relació amb el 
Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit té caràcter reservat i, amb les ex-
cepcions previstes en la normativa vigent, no poden ser divulgades a cap persona 
o autoritat, ni utilitzades amb finalitats diferents d’aquelles per a les quals van ser 
obtingudes. Aquest caràcter reservat cessa des del moment en què els interessats fa-
cin públic els fets als quals les dades, els documents i la informació es refereixen.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’apartat quart de l’article únic

Quart. Es modifica l’apartat 5 de l’article 15 de la Llei 6/1998, de 13 de maig, que 
resta redactat de la manera següent: 

5. La presentació d’un pla per al retorn a llurs titulars dels saldos creditors de la 
secció de crèdit amb la seva baixa registral pot comportar la suspensió de les mesu-
res sancionadores de responsabilitat de les infraccions detectades a resultes del seu 
compliment. L’efectiu compliment del pla presentat, sense perjudici econòmic per 
a la cooperativa ni per als titulars esmentats, determina, en el seu cas, la remissió 
de la sanció o sancions administratives que haguessin correspost als responsables.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un apartat cinquè l’article únic

Cinquè. S’incorpora l’apartat 4 a l’article 6 de la Llei 6/1998, de 13 de maig, que 
resta redactat de la manera següent: 

4. La secció de crèdit no pot incrementar l’import de les inversions en activitats 
de la cooperativa en relació amb el del tancament de l’exercici anterior en cas de 
tenir la cooperativa pèrdues en el curs de llur activitat econòmica.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un apartat sisè a l’article únic

Sisè. Es modifica la lletra g de l’apartat 2 de l’article 14 de la Llei 6/1998, de 13 
de maig, que resta redactat de la manera següent: 

g) Incomplir els límits i les prohibicions establerts pels articles 5.2, 6.1, 6.2 i 6.4.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un apartat setè a l’article únic

Setè. Es modifica l’article 7 de la Llei 6/1998, de 13 de maig, que resta redactat 
de la manera següent: 
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Article 7. Operacions amb socis 
1. Les cooperatives amb secció de crèdit poden fer préstecs i crèdits als socis 

comuns i als socis col·laboradors per a les finalitats establertes per aquesta llei. 
La concessió de cada operació necessita l’acord del consell rector o de l’òrgan que 
aquest hagi facultat expressament, amb informe previ del director general o gerent, 
i ha de constar en acta. Les cooperatives han d’instrumentar aquests finançaments 
sempre mitjançant escriptura o pòlissa intervinguda per fedatari públic, i han d’in-
corporar la clàusula de cessió del crèdit a tercers. Quan els finançaments siguin 
amb garantia hipotecària, aquesta sempre ha d’estar inscrita al registre de la pro-
pietat competent i els béns hipotecats han d’estar taxats d’acord amb la normativa 
del mercat hipotecari.

2. Sens perjudici del que estableix l’apartat 1, les cooperatives amb secció de crè-
dit tenen limitat el volum d’operacions de risc a un sol soci comú, soci col·laborador 
o a un grup de socis que per llur especial vinculació mútua constitueixin una unitat 
de risc. S’ha de determinar per reglament el límit esmentat en funció dels recursos 
totals de l’entitat i de la naturalesa i el període de risc, i també els criteris per a la 
delimitació del concepte d’unitat de risc.

3. Les cooperatives amb secció de crèdit no poden instrumentar per mitjà de la 
secció de crèdit riscos de firma amb socis comuns ni socis col·laboradors.

4. Si la persona beneficiària de l’operació és membre del consell rector o de la 
direcció, o és interventor, o, essent soci comú o soci col·laborador de la cooperativa, 
n’és auditor, o bé té parentiu amb una persona que té alguna de les dites condicions, 
dins els límits assenyalats pels conflictes d’interessos en la Llei de cooperatives de 
Catalunya, la seva concessió ha d’ésser acordada pel consell rector mitjançant vo-
tació secreta i amb la inclusió prèvia en l’ordre del dia.

5. Les persones beneficiàries de l’operació es consideren en situació de conflicte 
d’interessos i no poden prendre part en la votació corresponent.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un aparat vuitè a l’article únic

Vuitè. Es modifica l’article 12 de la Llei 6/1998, de 13 de maig, que resta redactat 
de la manera següent: 

Article 12. Auditoria, inspecció i òrgans competents en matèria sancionadora
1. Les cooperatives amb secció de crèdit han de sotmetre els comptes anuals a 

auditoria externa, amb els requisits que estableix la normativa d’auditoria de comp-
tes, que ha d’incloure un informe complementari, especialment referit a l’activitat 
financera de la secció de crèdit, que s’ha d’elaborar d’acord amb les normes tècni-
ques dictades per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes i els continguts 
mínims fixats pel departament competent en matèria d’economia i finances.

2. En el termini màxim de dos mesos a partir de la data en què l’assemblea 
general aprova els comptes anuals, les cooperatives han de presentar al departa-
ment competent en matèria de cooperatives tres exemplars de l’auditoria i de l’in-
forme complementari per a llur dipòsit al Registre general de cooperatives. El de-
partament competent en matèria de cooperatives ha de trametre una de les còpies 
presentades al departament competent en matèria d’economia i finances.

3. Els auditors dels comptes anuals de les cooperatives amb secció de crèdit es-
tan obligats a comunicar per escrit al departament competent en matèria d’econo-
mia i finances amb còpia a la cooperativa auditada, en el termini màxim de 10 dies 
des del moment en què hagin tingut coneixement en l’exercici de les seves funcions, 
qualsevol fet o acord sobre l’entitat auditada que pugui constituir una violació greu 
de la normativa sobre seccions de crèdit, o bé que suposi un perjudici per a la con-
tinuïtat de l’explotació o que afecti greument l’estabilitat o solvència de la coopera-
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tiva, o bé que impliqui una opinió desfavorable o denegada o la no emissió de l’in-
forme d’auditoria.

Si en el termini de tres mesos des de la data de lliurament de l’informe, l’audi-
tor no tingués constància fefaent que s’ha produït l’esmentada presentació al Regis-
tre general de cooperatives, ha d’enviar directament l’informe d’auditoria i l’infor-
me complementari establerts per aquesta llei al departament competent en matèria 
d’economia i finances.

La comunicació de bona fe dels fets o decisions esmentats a les autoritats super-
visores competents no constitueix incompliment del deure de secret establert a la 
normativa d’auditoria de comptes, o del que pugui ser exigible contractualment als 
auditors de comptes, ni implica per a aquests cap tipus de responsabilitat.

El departament competent en matèria d’economia i finances pot sol·licitar als 
auditors dels comptes anuals de les cooperatives amb secció de crèdit la informació 
que sigui necessària per a l’exercici de les seves funcions de supervisió.

4. El departament competent en matèria d’economia i finances pot inspeccionar 
directament l’activitat de les seccions de crèdit de les cooperatives i també llur si-
tuació financera i patrimonial i, si escau, els epígrafs específics dels comptes de la 
cooperativa a fi de comprovar el compliment d’aquesta Llei.

5. 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-
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 inspectora, per 
un període de sis mesos addicionals.

6. La imposició de les sancions per la comissió d’infraccions tipificades per 
aquesta Llei correspon als òrgans que estableix l’article 17, mentre que les sancions 
derivades de l’incompliment dels preceptes de la Llei de cooperatives de Catalunya 
correspon a l’òrgan competent del departament competent en matèria de coopera-
tives. A aquest efecte, el departament competent en matèria d’economia i finances 
li ha de donar trasllat de les infraccions observades en el decurs de la inspecció 
practicada.

7. En els casos en què l’omissió o la manca de dipòsit d’auditoria sigui sanciona-
ble per ambdós departaments, la imposició de la sanció correspon al departament 
competent en matèria de cooperatives.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un apartat novè a l’article únic

Novè. Es modifica l’article 9 de la Llei 6/1998, de 13 de maig, que resta redactat 
de la manera següent: 

Article 9. Obligacions d’informació
1. Les cooperatives amb secció de crèdit han de fer constar clarament en la do-

cumentació contractual que expedeixin a favor dels socis comuns i dels socis col·la-
boradors creditors la subjecció a les prescripcions d’aquesta Llei. També han de fer 
constar en la informació contractual dels saldos creditors constituïts en la secció de 
crèdit que no són garantits pel Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit, 
d’acord amb la seva normativa.

2. Les cooperatives han d’incloure també l’expressió secció de crèdit en qualsevol 
referència documental que fan d’aquesta secció. L’existència d’una secció de crèdit 
en una cooperativa no autoritza aquesta a utilitzar en la seva denominació, ni en 
les seves marques ni en la seva documentació, les expressions genèriques reservades 
legalment a les cooperatives de crèdit o a les caixes rurals o altres anàlogues que 
puguin suposar una confusió amb aquestes o altres entitats financeres.

3. Les seccions de crèdit de les cooperatives han de mantenir els seus usuaris 
correntment informats de les condicions econòmiques que apliquen a les operacions 
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passives i actives, sens perjudici de la informació que s’ha de donar obligatòriament 
a l’Assemblea General.

Esmena 9
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un apartat desè a l’article únic

Desè. S’introdueix la lletra j en l’apartat 2 de l’article 14 de la Llei 6/1998, de 13 
de maig, que resta redactat de la manera següent: 

j) Incomplir les obligacions previstes als articles 9.1 i 9.2.

Esmena 10
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un apartat onzè a l’article únic

Onzè. Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 1 de la Llei 6/1998, de 13 de 
maig, que resta redactat de la manera següent: 

2. Poden tenir secció de crèdit les cooperatives rurals de primer grau que tinguin 
com a objecte, entre altres, la producció agrària. Els socis comuns que, als efectes 
d’aquesta llei i de la normativa que la desplega, no compleixen els requisits per a 
ésser socis comuns en una cooperativa de classe agrària són assimilats com a socis 
col·laboradors.

3. L’objecte de les seccions de crèdit és el compliment d’alguna de les finalitats 
següents: 

a) Contribuir al finançament de les operacions de la cooperativa.
b) Contribuir al finançament d’activitats dels socis comuns vinculades a l’activi-

tat de la cooperativa o a les necessitats domèstiques dels socis comuns i dels socis 
col·laboradors.

c) Gestionar de manera conjunta les disponibilitats líquides dels socis comuns i 
dels socis col·laboradors.

Esmena 11
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un apartat dotzè a l’article únic

Dotzè. Es modifica l’article 2 de la Llei 6/1998, de 13 de maig, que resta redactat 
de la manera següent: 

Article 2. Denominació
La denominació secció de crèdit només pot ésser utilitzada per les cooperatives 

amb seccions de crèdit que subjectin llur funcionament a les prescripcions d’aques-
ta Llei i tinguin previst en els seus estatuts l’existència d’una unitat interna amb les 
finalitats establertes per aquesta llei.

Esmena 12
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un apartat tretzè a l’article únic

Tretzè. Es modifica l’apartat 1 de l’article 10 de la Llei 6/1998, de 13 de maig, 
que resta redactat de la manera següent: 

1. Els saldos creditors dels socis comuns i dels socis col·laboradors a la secció 
de crèdit són passiu exigible per aquests en els termes acordats entre la cooperativa 
i els socis comuns i els socis col·laboradors individualment.

Esmena 13
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un apartat catorzè a l’article únic

Catorzè. Es modifica l’article 11 de la Llei 6/1998, de 13 de maig, que resta 
redactat de la manera següent: 
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Article 11. Comptabilitat
1. Les Cooperatives amb secció de crèdit resten subjectes a les normes de comp-

tabilitat contingudes en el Pla general de comptabilitat i en la normativa que en 
el seu desenvolupament aprovi l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes 
(ICAC). En allò que no sigui previst pel Pla general de comptabilitat i per la norma-
tiva esmentada, són aplicables les normes que aprovi el departament competent en 
matèria d’economia i finances.

«2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, es faculta el departament competent 
en matèria d’economia i finances per a establir i modificar les normes de compta-
bilitat aplicables als supòsits no previstos pel Pla general de comptabilitat i per la 
normativa dictada per al seu desenvolupament. Aquest Departament ha de determi-
nar els models a què s’ha d’ajustar la informació comptable i financera que li han 
de presentar les cooperatives amb secció de crèdit i la periodicitat i el termini amb 
què aquestes dades li han d’ésser facilitades.

Esmena 14
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un apartat quinzè a l’article únic

Quinzè. Es modifica la lletra f de l’apartat 2 de l’article 14 de la Llei 6/1998, de 
13 de maig, que resta redactat de la manera següent: 

f) No complir els requeriments del departament competent en matèria d’econo-
mia i finances.

Esmena 15
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un apartat setzè a l’article únic

Setzè. Es modifica la lletra c de l’apartat 3 de l’article 14 de la Llei 6/1998, de 13 
de maig, que resta redactat de la manera següent: 

c) Incomplir els articles 6.3 i 7.ç

Esmena 16
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un apartat dissetè a l’article únic

Dissetè. Es modifica la lletra d de l’apartat 3 de l’article 14 de la Llei 6/1998, de 
13 de maig, que resta redactat de la manera següent: 

d) No remetre al departament competent en matèria d’economia i finances amb 
les característiques i la periodicitat establertes les dades i els documents exigits per 
la normativa vigent.

Esmena 17
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un apartat divuitè a l’article únic

Divuitè. Es modifica l’article 19 de la Llei 6/1998, de 13 de maig, que resta redac-
tat de la manera següent: 

Article 19. Normativa supletòria
En tot allò que no estableixi aquest Capítol, és aplicable a les cooperatives amb 

secció de crèdit el règim sancionador establert per la normativa legal de cooperati-
ves de Catalunya.
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Esmena 18
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un apartat dinovè a l’article únic

Dinovè. Es modifica la Disposició Addicional Única de la Llei 6/1998, de 13 de 
maig, que resta redactat de la manera següent: 

Disposició Addicional Única
El Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit és operatiu des de l’1 de 

juny de 2016.

Esmena 19
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un apartat vintè

Vintè. Es modifica la Disposició Final Primera de la Llei 6/1998, de 13 de maig, 
que resta redactat de la manera següent: 

Primera. Facultats per a desenvolupar
Sens perjudici de les facultats específiques que aquesta Llei atorga al departa-

ment competent en matèria d’economia i finances, el Govern de la Generalitat, a 
proposta del departament esmentat i del departament competent en matèria de co-
operatives, ha de dictar les normes per al seu desenvolupament.

Esmena 20
GP de Junts pel Sí
De supressió de la disposició addicional primera

Disposicions addicionals
Primera
Totes les operacions de suport financer atorgades per la cooperativa administra-

dora o per les cooperatives amb secció de crèdit en els 5 anys anteriors a l’entrada 
en vigor d’aquest Decret llei a cooperatives amb l’objecte de contribuir al retorn a 
llurs titulars dels saldos creditors de les seccions de crèdit amb l’acord de la baixa 
de la secció de crèdit pres per l’assemblea general de la cooperativa, s’integren en el 
Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit a 1 de juny de 2016, i els recursos 
aportats a la cooperativa administradora per les cooperatives amb secció de crèdit 
es transformaran a l’1 de juny de 2016 en aportacions no integrables a capital del 
Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit incorporant-se com a tals per als 
càlculs del mínim establert en la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del fun-
cionament de les seccions de crèdit de les cooperatives.

Esmena 21
GP de Junts pel Sí
De supressió de la disposició addicional segona

Segona
El Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit és operatiu a partir de l’1 

de juny de 2016 i les cooperatives amb secció de crèdit han d’haver desemborsat les 
seves aportacions al fons en la seva totalitat abans d’aquesta data.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 43835)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 116 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei de modificació 
de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de 
crèdit de les cooperatives (tram. 200-00008/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a part de l’article 1

[...] Naturalesa i composició
1. El Fons cooperatiu de suport a les secciones de crèdit es constitueix por donar 

suport financer a les cooperatives amb seccions de crèdit amb l’objecte de contribuir 
al retorn a llurs titulars dels fons constituïts com a saldos creditors a les seccions de 
crèdit, en funció de les garanties aportades, sempre que els socis hagin acordat la 
baixa de la secció de crèdit corresponent abans de rebre el suport financer esmentat, 
amb la salvaguarda en tot moment del valor de els aportacions que faran les coope-
ratives amb secció de crèdit per nodrir-lo.

2. Totes les cooperatives amb secció [...].

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició a part de l’article 1

[...] suport financer esmentat.
2. Totes les cooperatives amb secció de crèdit subjectes a les prescripcions 

d’aquesta Llei resten obligades a constituir i participar en el Fons cooperatiu de su-
port a les seccions de crèdit, el qual tindrà personalitat jurídica pròpia i es regirà pels 
seus estatuts, pel reglament de règim intern i del model de gestió que ha d’incloure: 

I. Planificació estratègica amb un pla econòmic i financer.
II. Manual d’organització amb: 
a) Organigrama
b) Manual de funcions
c) Processos
d) Nivells d’autorització
e) Normatives internes
III. Execució.
IV. Control de la gestió.
El Fons és administrat per una cooperativa de segon grau que [...].

Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a part de l’article 1

[...] financer esmentat.
2. Totes les cooperatives amb secció de crèdit subjectes a les prescripcions 

d’aquesta Llei resten obligades a constituir i participar en el Fons cooperatiu de su-
port a les seccions de crèdit, el qual no té personalitat jurídica i es administrat per 
una cooperativa de segon grau que prevegi, en els seus estatuts social, com a objecte, 
facilitar a les cooperatives sòcies una organització comunia en matèria de seccions 
de crèdit, que actuï en nom i per compte d’aquestes en les negociacions jurídiques i 
econòmiques amb altres entitats, i que les cooperatives sòcies representin la majoria 
dels saldos creditors constituïts a les seccions de crèdit de les cooperatives en rela-
ció amb altres cooperatives de segon grau similars. La cooperativa administradora 
es designa per acord del Govern [...].
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Esmena 4
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió i addició a part de l’article 1

[...] Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
3. En el cas de cooperatives amb secció de crèdit que no participin en el Fons co-

operatiu de suport a les seccions de crèdit o que la seva participació sigui inferior al 
mínim establert, la cooperativa administradora ho ha de comunicar al departament 
competent en matèria d’economia i finances, el qual ha de requerir l’esmena, en un 
termini no superior a tres mesos des de de l’aprovació d’aquesta llei, de l’incompli-
ment a les cooperatives corresponents. Alternativament les cooperatives requerides 
poden presentar en un termini no superior a dos mesos de la data del requeriment 
un pla per a la liquidació dels saldos creditors de la secció de crèdit amb la seva 
baixa registral, amb un termini d’execució no superior a sis mesos des de la data del 
requeriment.

3 bis. Els requeriments emesos per aquesta causa amb anterioritat a l’aprovació 
d’aquesta llei seran nuls i anul·lables a instancia de la Cooperativa afectada.

4. Les cooperatives participants en els Fons [...].

Esmena 5
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de part de l’article 1

[...] màxim de cinc anys.
Article 21. Òrgans del Fons
1. L’assembla general de la cooperativa de segon grau que administra el Fons 

cooperatiu de suport a les seccions de crèdit és l’òrgan sobirà d’expressió de la vo-
luntat social i està formada per totes les cooperatives aportants del Fons.

2. Cada cooperativa aportant del Fons té un dret a vot a l’assemblea general 
ponderat determinat pels imports dipositats pels socis a la seva secció de crèdit.

3. El Consell Rector de la cooperativa administradora és l’òrgan rector del Fons 
cooperatiu que exercirà l’administració del Fons.

4. El Consell Rector estarà format pels membres nomenats per cada una de les 
associacions cooperatives existents, en proporció al número de cooperatives adscri-
tes a cada associació.

5. Els acords sobre el fons s’han d’adoptar per majoria dels membres del Con-
sell Rector assistents, i la presidència del Consell Rector té el vot diriment en cas 
d’empat.

6. El Consell Rector podrà aprovar les operacions de finançament objecte del 
Fons proposades per una comissió delegada que estarà formada pel president, dos 
tècnics propis del Fons i dos tècnics externs. Aquestes operacions han de respectar 
els criteris establerts i aprovats per l’assemblea general. Els acords relatius a actua-
cions de suport financer requeriran un informe preceptiu, no vinculant, del departa-
ment competent en matèria d’economia i finances de la Generalitat.

Article 22. Règim [...].

Esmena 6
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a part de l’article 1

[...] una o més comissions delegades.
Article 21 bis. Adopció dels acords
1. Els acords per a les modificacions dels estatuts, el reglament de règim intern i 

el model de gestió dels Fons s’ha de prendre per majoria de dos terceres parts dels 
vots ponderats de l’assemblea general.
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2. En el cas que una cooperativa amb secció de crèdit no estigui d’acord amb les 
modificacions aprovades, i en especial, amb les modificacions de les condicions pre-
vistes a les lletres b), d) i e) de l’apartat 5, de l’article 22 podrà optar entre: 

a) Liquidar la secció de crèdit amb o sense recursos del Fons cooperatiu de su-
port a les seccions de crèdit.

b) Donar-se de baixa del Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit, sen-
se liquidar la secció de crèdit. Si posteriorment la cooperativa vol liquidar la secció 
de crèdit no podrà utilitzar els recursos del Fons.

Article 22. Règim [...].

Esmena 7
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i supressió de part de l’article 1

[...] comissions delegades.
Article 22. Règim econòmic
1. El Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit es constitueix com un 

patrimoni separat dins del patrimoni de la cooperativa administradora que es dota 
amb els següent recursos: 

a) Aportacions no reintegrables a capital de cada cooperativa amb secció de crè-
dit per un import en euros resultant del càlcul de les necessitats de finançament en 
funció del Pla Econòmic-Financer anual del Fons cooperatiu. Inicialment s’esta-
bleix el 1% sobre saldos creditors mitjans mensuals de cada secció de crèdit.

Les aportacions al Fons es realitzaran en base als saldos creditors mitjans men-
suals de cada secció de crèdit.

El càlcul s’efectua el 31 de desembre de cada any a partir dels imports a tan-
cament de cada mes de l’any natural, arrodonit per excés al miller més pròxim. El 
percentatge sobre saldos creditors s’ha d’incrementar amb un 0,2% addicional quan 
la part del Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit no aplicada a les actua-
cions de suport financer representi una quantia inferior al 3% del seu patrimoni. Les 
cooperatives amb secció de crèdit han de mantenir [...].

Esmena 8
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de part de l’article 1

[...] derivat de la gestió patrimonial.
2. El Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit pot instrumentalitzar, en-

tre altres, les actuacions de suport financer següents: 
a) Atorgament de garanties.
b) Concessió d’operacions de finançament.
c) Adquisició d’actius o passius financers.
3. La part del Fons cooperatiu [...].

Esmena 9
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió i addició de part de l’article 1

[...] o encomanar-la a tercers.
3. La part del Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit no aplicada a 

les actuacions de suport financer de l’apartat anterior ha de ser aplicada a inversions 
financeres amb perfil de risc molt baix i d’elevada liquiditat i ha de cobrir les despe-
ses i les pèrdues que generi la seva gestió. La cooperativa administradora ha d’apli-
car una comissió de gestió anual que no pot ser superior a l’1% del conjunt d’actius 
del fons.

3 bis. Les despeses del Fons les suportaran les cooperatives prestatàries.
4. La distribució del resultat dels Fons [...].
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Esmena 10
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i supressió de part de l’article 1

[...] no pot ser superior a l’1% del conjunt d’actius del fons.
4. La distribució del resultat del Fons cooperatiu de suport a les seccions de crè-

dit s’ha de fer manera diferenciada de la resta de la cooperativa administradora i Els 
comptes anuals d’aquesta cooperativa [...].

Esmena 11
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a una part de l’article 1

[...] normativa reguladora d’auditoria de comptes i de cooperatives.
5. Les actuacions de suport financer, es realitzaran sempre que s’acompleixen 

totes les següents condicions: 
a) Que la Cooperativa finançada hagi presentat un pla de viabilitat en el que el 

Consell Rector es responsabilitzi del seu compliment i es previngui un cash flow su-
ficient pel retorn dels deutes,

b) Que els socis de la Cooperativa finançada aportin capital que suposi al menys 
el 25% de les necessitats de finançament, 

c) Que no hagi possibilitat de que el finançament sigui realitzat total o parcial-
ment, per entitats financeres

d) Que una entitat pública avali el 75% de les actuacions de suport financer amb 
aval executable al primer requeriment, havent-hi de definir en el Reglament de règim 
intern les condicions d’incompliment que faran executable l’aval.

e) Que la cooperativa o els seus socis cooperativistes garanteixin el 25% restant, 
de les actuacions de suport financer, amb les garanties com: 

– hipoteques sobre terrenys o naus polifuncionals, que garanteixin el capital, 
cinc anualitats d’interessos nominals, interessos de demora i comissions i altres des-
peses necessàries, amb taxació independent per taxador reconegut pel Banc d’Espa-
nya, el valor de les quals sigui com a mínim de 1,66 vegades el import garantit mes 
les carregues preexistents.

– La pignoració i/o l’adquisició de préstecs atorgats per la cooperativa als seus 
socis que, no hagin tingut cap incidència en els últims quatre anys,

– La pignoració i/o l’adquisició d’imposicions a termini fix dipositades en entitats 
financeres per import del 100% del capital garantit.

Article 23. Col·laboració i deure [...].

Esmena 12
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació a una part de l’article 1

[...] ha de facilitar la informació que resulti necessària relativa al fons.
2. Les dades, els documents i la informació que s’obtingui en relació amb el 

Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit té caràcter reservat i, amb les ex-
cepcions previstes en la normativa vigent, no poder ser divulgades a cap persona o 
autoritat, ni utilitzades amb finalitats diferents d’aquelles per a les qual van ser ob-
tingudes. Aquest caràcter reservat cessa des del moment en què quedi formalitzada 
l’operació financera.

Segon. S’introdueix la lletra i [...].



BOPC 278
5 de desembre de 2016

3.01.01. Projectes de llei 48

Esmena 13
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la disposició addicional primera

El Govern de la Generalitat atorgarà avals del 100% de l’operació de finança-
ment en garantia de les operacions financeres que subscriguin o hagin subscrit les 
cooperatives agràries amb secció de crèdit inscrites en el Registre General de Coo-
peratives i que aquestes operacions hagin tingut o tinguin com a objecte el retorn a 
llurs titulars dels fons dipositats a les seccions de crèdit, sempre que els socis hagin 
acordat la baixa de la secció de crèdit i que les necessitats que les han generat es 
corresponguin amb l’avaluació que el departament competent en matèria d’econo-
mia i finances te efectuada i va justificar la necessitat urgent i extraordinària de pro-
mulgar el Decret Llei 2/2016, de 17 de maig, de modificació de la Llei 6/1998, de 13 
de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives.

Esmena 14
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la disposició addicional segona

El Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit és operatiu a partir dels sis 
mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i les cooperatives amb seccions de 
crèdit han d’haver desemborsat les seves aportacions al fons en la seva totalitat un 
mes després de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Esmena 15
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una disposició transitòria única

[...] totalitat abans d’aquesta data.
Disposició transitòria única
1. En el termini màxim de 3 mesos el Govern de la Generalitat arbitrarà les me-

sures necessàries per assolir l’aval del 100% de les operacions de finançament pre-
vistes a la Disposició addicional primera d’aquesta Llei.

2. El Govern de la Generalitat anul·larà els procediments iniciats o que estigui 
a punt d’iniciar com a conseqüència de no haver participat o participar en quantia 
inferior al mínim establert en el Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit 
entre l’entrada en vigor del Decret Llei 2/2016, de 17 de maig, i l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei.

3. La cooperativa administradora procedirà en el termini màxim de 6 mesos 
a retornar les aportacions en excés que s’hagin efectuat per les cooperatives amb 
secció de crèdit al Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit, com a conse-
qüència de la modificació que efectua aquesta Llei a la lletra a) de l’article 22.1 de 
la Llei 6/1998, de 13 de maig.

Disposició final [...].

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2016
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

Projecte de llei de pròrroga del Pla Serra Húnter
200-00013/11

TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

Acord: Ple del Parlament, sessió 26, tinguda el 30.11.2016, DSPC-P 45.
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Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als 
catalans i catalanes residents a l’estranger
200-00017/11

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 42170; 42934

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 42170)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del Regla-
ment del Parlament, presenta la següent esmena al Projecte de llei del procediment 
de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger (tram. 200-
00017/11).

Esmena 1
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
A la totalitat

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 42934)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena al Projecte de llei del procediment de votació electrònica 
per als catalans i catalanes residents a l’estranger (tram. 200-00017/11).

Esmena 1
Grup Parlamentari de Ciutadans
A la totalitat

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 26, tinguda el 30.11.2016, DSPC-P 45.

REBUIG DE LES ESMENES A LA TOTALITAT PRESENTADES PEL GP PPC I GP C’S

Rebutjades pel Ple del Parlament en la sessió 26, tinguda el 30.11.2016, DSPC-P 45.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.10.2016.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 07.12.2016 al 14.12.2016).
Finiment del termini: 15.12.2016; 12:00 h.
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Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
200-00018/11

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 26, tinguda el 30.11.2016, DSPC-P 45.

REBUIG DE L’ESMENA A LA TOTALITAT PRESENTADA PEL GP PPC

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 26, tinguda el 30.11.2016, DSPC-P 45.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.10.2016.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies hàbils (del 07.12.2016 al 
12.12.2016).
Finiment del termini: 13.12.2016; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena 
de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència
202-00041/11

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 26, tinguda el 30.11.2016, DSPC-P 45.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.09.2016.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 07.12.2016 al 14.12.2016).
Finiment del termini: 15.12.2016; 12:00 h.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Resolució sobre la situació de compatibilitat d’un diputat
234-00149/11

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 26, 30.11.2016, DSPC-P 45

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 30 de novembre de 2016, ha es-
tudiat el dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 
18.2 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
Després d’examinar les dades declarades pel diputat Carles Riera Albert relati-

ves a les activitats professionals, laborals o empresarials que exerceix i als càrrecs 
públics que ocupa, en compliment de l’article 23.1.b del Reglament, el Ple del Par-
lament estableix la situació de compatibilitat del diputat Carles Riera Albert (tram. 
234-00149/11).

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i 

Lluís

Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia 
Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones
401-00016/11

LECTURA EN EL PLE

Sessió 26, 30.11.2016, DSPC-P 45

Amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les 
Dones, que se celebra el 25 de novembre, el Parlament de Catalunya vol manifestar 
una vegada més el rebuig a la violència masclista.

Al començament d’aquest segle, la notícia sobre els feminicidis de Ciudad Juárez 
feia la volta al món. La matança de dones en aquella urbs del nord de Mèxic no 
va passar inadvertida a Catalunya: associacions feministes, organitzacions socials i 
institucions de cooperació es van solidaritzar amb activistes de drets humans i fa-
miliars de víctimes que exigien justícia i denunciaven una barbàrie silenciada per 
l’Estat mexicà.

En aquell temps la paraula «feminicidi» era estranya i llunyana, aliena a una rea-
litat que es concebia com a pròpia dels països del sud. Van haver de passar anys per-
què canviéssim la mirada i la poséssim en la nostra realitat quotidiana. Aleshores, 
però, semblava que no era possible sincronitzar la utilització dels termes «violència 
de gènere» i «feminicidi».

Al principi d’aquesta dècada, ja va començar a introduir-se l’ús del terme «fe-
minicidi» en alguns sectors del moviment feminista. És important situar el moment 
en què un determinat subjecte polític s’apropia de termes que representen un canvi 
d’enfocament o de mentalitat social, ja que fer-ho dota de poder discursiu aquest 
subjecte polític i n’enforteix les reivindicacions.

La lluita contra els feminicidis ha anat acompanyada de reivindicacions d’accions 
globals que aborden el fenomen de les violències contra les dones en el marc de les 
societats patriarcals. «Ni una morta més» és el compromís que reclama la societat 
civil amb la lluita contra la violència masclista i en defensa dels drets de les dones 
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com a drets humans, i és el compromís que totes les institucions públiques han d’ex-
pressar i materialitzar.

És per això que el Parlament de Catalunya vol declarar que reconeix el terme 
«feminicidi» com a concepte aglutinador de les formes de violència de gènere que 
acaben en l’assassinat de dones i que continuarà posant èmfasi en les polítiques pú-
bliques i accions de conscienciació social dirigides a prevenir totes les violències 
de gènere.

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2016

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Federació Internacional d’Entitats Catalanes amb relació al Projecte 
de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00918/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 41999).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 24.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Federació Internacional d’Entitats Catalanes amb relació al Projecte 
de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00948/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 43014).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 24.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència d’Helena Torroja Mateu, professora 
de relacions internacionals de la Universitat de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00949/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 43121).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 24.11.2016.
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Proposta d’audiència en ponència de Manuel Ballbé, professor de 
dret administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00950/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 43121).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 24.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Caterina Garcia Segura, 
catedràtica de relacions internacionals de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a 
l’exterior
352-00951/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 43121).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 24.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència d’Ángel Rodrigo, professor de dret 
internacional públic de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al 
Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00952/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 43121).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 24.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Castellà, professor 
de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00953/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 43121).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 24.11.2016.
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Proposta d’audiència en ponència de José Luis de Castro Ruano, 
professor de dret internacional públic de la Universitat del País Basc, 
amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00954/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 43121).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 24.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Blanca Vilà, catedràtica de dret 
internacional privat de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00955/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 43121).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 24.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Rafael Arenas, catedràtic de 
dret internacional privat de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00956/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 43121).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 24.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Teresa Freixes, catedràtica de 
dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00957/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 43121).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 24.11.2016.
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Proposta d’audiència en ponència de Josu de Miguel, professor de 
dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00958/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 43121).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 24.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Xavier Pons Ràfols, professor 
de dret internacional públic i relacions internacionals de la 
Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la 
comunitat catalana a l’exterior
352-00959/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 43121).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 24.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Carlos Fernández de 
Casadevante Romaní, catedràtic de dret internacional públic de la 
Universitat Rei Joan Carles, amb relació al Projecte de llei de la 
comunitat catalana a l’exterior
352-00960/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 43121).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 24.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència d’Ana Mar Fernández Pasarín, 
professora de ciències polítiques i Administració pública la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
de la comunitat catalana a l’exterior
352-00961/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 43121).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 24.11.2016.
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Proposta d’audiència en ponència d’Àlex Calvo, professor de dret 
internacional públic de la European University, amb relació al 
Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00962/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 43121).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 24.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Patricia Jiménez de Parga 
Maseda, professora de dret internacional públic i relacions 
internacionals de la Universidad Complutense de Madrid, amb relació 
al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00963/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 43121).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 24.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència d’Araceli Mangas Martín, 
professora de dret internacional públic i relacions internacionals de 
la Universidad Complutense de Madrid, amb relació al Projecte de llei 
de la comunitat catalana a l’exterior
352-00964/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 43121).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 24.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Remiro Brotons, 
professor de dret internacional públic i relacions internacionals de la 
Universidad Complutense de Madrid, amb relació al Projecte de llei 
de la comunitat catalana a l’exterior
352-00965/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 43121).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 24.11.2016.
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Proposta d’audiència en ponència de Martín Ortega Carcelén, 
professor de dret internacional públic i relacions internacionals de la 
Universidad Complutense de Madrid, amb relació al Projecte de llei 
de la comunitat catalana a l’exterior
352-00966/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 43121).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 24.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Màrius Vendrell, president de la 
Federació Internacional d’Entitats Catalanes, amb relació al Projecte 
de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00967/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 43173).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 24.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Sergi Mendizábal, en 
representació de Catalans al Món, amb relació al Projecte de llei de 
la comunitat catalana a l’exterior
352-00968/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 43173).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 24.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Marina Falcó amb relació al 
Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00969/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 43173).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 24.11.2016.
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Proposta d’audiència en ponència d’Enric Viladrich, president 
del Casal Català del Quebec, amb relació al Projecte de llei de la 
comunitat catalana a l’exterior
352-00970/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 43173).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 24.11.2016.

Proposta d’audiència de Núria Amorós, presidenta del Casal Català 
de Montevideo, amb relació al Projecte de llei de la comunitat 
catalana a l’exterior
352-00971/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 43173).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 24.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència d’Albert Masquef, president 
del Cercle Català de Madrid, amb relació al Projecte de llei de la 
comunitat catalana a l’exterior
352-00972/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 43173).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 24.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Xavier Urbaneja, expert en 
dinamització d’empresaris i professionals a l’estranger, amb relació 
al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00973/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 43173).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 24.11.2016.
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Proposta d’audiència en ponència d’Alexis Roig, expert en 
organització de projectes culturals internacionals, amb relació al 
Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00974/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 43173).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 24.11.2016.
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