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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 577/XI del Parlament de Catalunya, sobre els treballs 
relacionats amb l’economia col·laborativa del Govern de la 
Generalitat
250-00841/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Economia i Hisenda, sessió 17, 19.04.2017, DSPC-C 382

La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el dia 19 d’abril de 2017, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre els treballs relacionats amb l’eco-
nomia col·laborativa del Govern de la Generalitat (tram. 250-00841/11), presentada 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Junts pel Sí (reg. 54929).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Presentar-li, el tercer trimestre del 2017, les conclusions dels treballs de la Co-

missió Interdepartamental de l’Economia Col·laborativa.
b) Promoure, en el marc dels treballs de la Comissió Interdepartamental de 

l’Economia Col·laborativa, models de col·laboració entre les administracions i les 
diverses plataformes col·laboratives per a resoldre qüestions relacionades amb el 
compliment normatiu, la fiscalitat i la protecció dels consumidors i usuaris.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2017
El secretari de la Comissió, Josep Maria Forné i Febrer; el president de la Co-

missió, Antoni Castellà i Clavé

Resolució 578/XI del Parlament de Catalunya, sobre les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes al Compte general de 
la Generalitat corresponent al 2013
250-00843/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Economia i Hisenda, sessió 17, 19.04.2017, DSPC-C 382

La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el dia 19 d’abril de 2017, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre les recomanacions de la Sindi-
catura de Comptes al Compte general de la Generalitat corresponent al 2013 (tram. 
250-00843/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 54932).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Modificar la normativa catalana per tal que els comptes consolidats de la Gene-

ralitat recullin tota l’activitat economicofinancera del sector públic de la Generalitat.
b) Continuar incorporant en el Compte general de la Generalitat, per mitjà de la 

Intervenció General de la Generalitat, l’estat demostratiu de l’evolució i la situació 
de les inversions, amb l’especificació de la seva incidència comarcal i els compro-
misos de despeses adquirits amb càrrec a exercicis, i també el balanç de situació i el 
compte del resultat econòmic patrimonial agregat.
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c) Continuar incloent en el Compte general de la Generalitat l’endeutament fi-
nancer consolidat, les bestretes reemborsables i els crèdits, i continuar treballant 
perquè les bestretes concedides per l’Institut Català de Finances, d’acord amb llur 
naturalesa financera, siguin considerades endeutament financer. La càrrega futura 
d’aquests instruments hauria de figurar també a l’estat dels compromisos de despe-
ses adquirits amb càrrec a exercicis futurs.

d) Continuar considerant, en congruència amb els criteris establerts pel Sistema 
Europeu de Comptes respecte als sistemes d’abonament total del preu o mètode ale-
many, la inversió executada i no pressupostada com a despesa en el càlcul del dèficit 
no financer, a l’efecte del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. Per a 
la resta dels sistemes de finançament, en funció de les condicions fixades i els riscos 
assumits, s’ha de determinar si és una inversió pública o privada.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2017
El secretari de la Comissió, Josep Maria Forné i Febrer; el president de la Co-

missió, Antoni Castellà i Clavé

Resolució 579/XI del Parlament de Catalunya, sobre el compliment de 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes al Compte general 
de la Generalitat corresponent al 2013
250-00844/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Economia i Hisenda, sessió 17, 19.04.2017, DSPC-C 382

La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el dia 19 d’abril de 2017, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el compliment de les recomana-
cions de la Sindicatura de Comptes al Compte general de la Generalitat correspo-
nent al 2013 (tram. 250-00844/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 54931).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar reflectint, en el pressupost inicial del compte de l’Administració ge-

neral, les transferències que s’han de rebre d’altres administracions.
b) Continuar comptabilitzant les variacions de les previsions del pressupost d’in-

gressos del Servei Català de la Salut en el compte específic dels pressupostos de la 
Generalitat per a aquestes operacions comptables.

c) Continuar registrant, en l’execució del pressupost d’ingressos de l’Institut Ca-
talà de la Salut, els ingressos derivats de la prestació d’assistència sanitària no co-
berta per la sanitat pública, en concepte de servei prestat i factura emesa.

d) Continuar registrant els ingressos procedents del Fons Europeu Agrícola de 
Garantia (FEAGA) en el pressupost del departament de la Generalitat competent en 
matèria agrícola a les partides que correspongui en funció de la naturalesa econò-
mica de la destinació d’aquests fons. En concret, els ingressos procedents del fons 
FEAGA que es destinin a regular o a donar suport als mercats agraris i els paga-
ments directes als agricultors s’han de comptabilitzar com a transferències corrents.

e) Continuar comptabilitzant, en el capítol de despeses corrents, els imports des-
tinats al pagament d’interessos, comissions i despeses derivades de préstecs concer-
tats entre empreses i l’Institut Català de Finances.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2017
El secretari de la Comissió, Josep Maria Forné i Febrer; el president de la Co-

missió, Antoni Castellà i Clavé
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els treballadors interins i la 
indemnització per extinció de contracte
250-00626/11

RETIRADA

Retirada en la sessió 20 de la Comissió de Justícia, tinguda el 03.05.2017, DSPC-C 398.

Proposta de resolució sobre les reunions de la Conferència de 
Presidents Autonòmics
250-00855/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 21, tinguda el 
03.05.2017, DSPC-C 397.

Proposta de resolució sobre la transparència dels alts càrrecs de la 
Generalitat
250-00890/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 21, tinguda el 
03.05.2017, DSPC-C 397.
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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

INFORME DE LA PONÈNCIA DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA

A la Mesa de la Comissió d’economia i hisenda
La Ponència de la Comissió d’Economia i Hisenda, nomenada el dia 26 d’octu-

bre de 2016 i integrada pels diputats David Bonvehí i Torras, del Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí, que n’ha estat designat ponent relator; Francisco Javier Domínguez 
Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Par-
lamentari Socialista; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot; Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, i Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent, de conformitat amb el que estableix l’article 
118.4 del Reglament del Parlament, s’ha reunit al Palau del Parlament els dies 15 de 
febrer, 16 de març i 4 i 18 d’abril de 2017. Han assessorat la Ponència el lletrat Fer-
nando Domínguez Garcia i l’assessora lingüística Marta Payà Canals, i l’ha assistida 
el gestor parlamentari Àngel Zardoya i Regidor.

Després d’estudiar el 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, i 
les esmenes presentades, d’acord amb el que disposa l’article 118.1, 2 i 3 del Regla-
ment del Parlament, la Ponència ha establert l’Informe següent.

Al final del document hi ha el text tal com quedaria si la Comissió aprovés totes 
les recomanacions de la ponència (predictamen).

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

TEXT PRESENTAT

Decret llei

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-
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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 
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 fami-
liars de les zones rurals on estan arrelades, conjuntament amb la de la mateixa co-
operativa, 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 
liquidació 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 
liquidació d’aquests saldos creditors als seus socis titulars, a banda del risc de sol-
vència per l’activitat de la cooperativa, incloent la pròpia secció de crèdit. El risc de 
liquiditat 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 sec-
tor, 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 cooperatives 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 reestructuració 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 pro-
ductiva futura de la cooperativa que empri aquests fons, una vegada s’hagin liquidat 
ordenadament els saldos creditors de la secció de crèdit.
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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.

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 persegueix amb la creació del Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit 
és 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.

Aquest Decret llei conté un article, dues disposicions addicionals i una disposi-
ció final.

A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i de 
la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies i amb la deliberació prèvia del 
Govern,

ESMENES PRESENTADES

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
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.
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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 
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 sec-
tor, 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 cooperatives 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 reestructuració 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 pro-
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ductiva 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.

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 
persegueix 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 sal-
dos 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.

Paràgraf 7è
Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot (1)
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 
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secció de crèdit per nodrir-lo, però s’ha d’evitar la seva repercussió en el contribuent 
o a càrrec dels recursos públics. [...]

Paràgraf 10è
Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot (2)
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.

TEXT PRESENTAT

Article únic. Modificació de la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació 
del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives
Es modifica la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les 

seccions de crèdit de les cooperatives, en els termes que s’indiquen a continuació:
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 objec-
te, facilitar a les cooperatives sòcies una organització comuna en matèria de secci-
ons 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.
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»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 coo-
peratiu de suport a les seccions de crèdit no aplicada a les actuacions de suport finan-
cer deduït el valor liquidatiu de les participacions pendents a retornar representi una 
quantia superior al 20 % del seu patrimoni. En cas de no disposar d’aquest percen-
tatge, es posposa el seu retorn fins al seu compliment amb un màxim de cinc anys.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 4
GP Socialista (1)
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 5
GP de Catalunya Sí que es Pot (3)
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 
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 6
GP de Ciutadans (1)
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’aques-
ta Llei que no comptin amb mecanismes de garantia i solvència addicionals sufi-
cients per garantir en tot moment i de manera suficient el retorn dels saldos credi-
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tors del seus dipòsits resten obligades a constituir i participar en el Fons cooperatiu 
de suport 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 
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 ma-
joritari de les mateixes. Amb caràcter general, 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.

Esmena 7
GP de Ciutadans (10)
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-
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 8
GP de Ciutadans (11)
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 
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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 9
GP de Junts pel Sí (2)
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 objec-
te, facilitar a les cooperatives sòcies una organització comuna en matèria de secci-
ons 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 coope-
ratiu de suport a les seccions de crèdit no aplicada a les actuacions de suport finan-
cer deduït el valor liquidatiu de les participacions pendents a retornar representi una 
quantia superior al 20 % del seu patrimoni. En cas de no disposar d’aquest percen-
tatge, es posposa el seu retorn fins al seu compliment amb un màxim de cinc anys.

Esmena 10
GP del Partit Popular de Catalunya (1)
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, 
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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 11
GP del Partit Popular de Catalunya (2)
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’in-
cloure:

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 12
GP del Partit Popular de Catalunya (3)
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 [...].

Esmena 13
GP del Partit Popular de Catalunya (4)
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.
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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 [...].

TEXT PRESENTAT

»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, i la pre-

sidència 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 precep-
tiu no vinculant del departament competent en matèria d’economia i finances.

»3. El Consell Rector pot delegar facultats en una o més comissions delegades.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 14
GP de Catalunya Sí que es Pot (4)
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 15
GP de Catalunya Sí que es Pot (5)
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 16
GP de Catalunya Sí que es Pot (6)
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
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Esmena 17
GP de Catalunya Sí que es Pot (7)
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 18
GP de Ciutadans (7)
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.

Esmena 19
GP de Junts pel Sí (2 bis)
De supressió i addició a l’apartat primer de l’article únic

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.

Esmena 20
GP del Partit Popular de Catalunya (5)
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.
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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 [...].

Addició de nous articles
Esmena 21
GP de Ciutadans (12)
D’addició d’un nou article 21 bis 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.

Esmena 22
GP del Partit Popular de Catalunya (6)
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 [...].

TEXT PRESENTAT

»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 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.

»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 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.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 23
GP Socialista (2)
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:
[...]
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 24
GP de Catalunya Sí que es Pot (8)
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. [...]

Esmena 25
GP de Catalunya Sí que es Pot (9)
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 26
GP de Catalunya Sí que es Pot (10)
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
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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 27
GP de Ciutadans (8)
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 28
GP de Ciutadans (13)
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 29
GP de Ciutadans (14)
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-
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ment competent en matèria d’economia i finances, sens perjudici del compliment de 
la normativa reguladora d’auditoria de comptes i de cooperatives.

Esmena 30
GP de Ciutadans (15)
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.

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 31
GP de Junts pel Sí (2 ter)
De supressió i addició a l’apartat primer de l’article únic

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 
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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.

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.

Esmena 32
GP del Partit Popular de Catalunya (7)
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 [...].



BOPC 402
5 de maig de 2017

3.01.01. Projectes de llei 26

Esmena 33
GP del Partit Popular de Catalunya (8)
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 34
GP del Partit Popular de Catalunya (9)
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 [...].

Esmena 35
GP del Partit Popular de Catalunya (10)
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 36
GP del Partit Popular de Catalunya (11)
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-
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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 [...].

TEXT PRESENTAT

»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.

»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.»

ESMENES PRESENTADES

Esmena 37
GP Socialista (3)
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 utilit-
zar un sistema informàtic i de gestió homogeni que permeti el control telemàtic per-
manent i eficaç per part del Govern de les diferents Seccions de Crèdit.

[...]»

Esmena 38
GP de Ciutadans (16)
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 excep-
cions previstes en la normativa vigent, no poden ser divulgades a cap persona o au-
toritat, ni utilitzades amb finalitats diferents d’aquelles per a les quals van ser ob-
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tingudes. 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.

Esmena 39
GP de Junts pel Sí (2 quinquies)
De supressió i addició a l’apartat primer de l’article únic

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 40
GP del Partit Popular de Catalunya (12)
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 [...].

Addició de nous articles
Esmena 41
GP de Junts pel Sí (2 quater)
De supressió i addició a l’apartat primer de l’article únic

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 
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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 criteris:
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.

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.

TEXT PRESENTAT

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

«i) No haver executat la baixa de la secció de crèdit en el termini establert en 
aquesta Llei arran de no participar o participar en quantia inferior al mínim esta-
blert en el Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit.»

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Tercer. Es modifica l’apartat 2 de l’article 15 de la Llei 6/1998, de 13 de maig, 
que resta redactat de la manera següent:

«2. Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa de 3.001 a 6.000 
euros, les de grau mínim; de 6.001 a 12.000 euros, les de grau mitjà, i de 12.001 a 
40.000 euros, les de grau màxim, o es poden sancionar amb la baixa de la secció 
de crèdit del Registre general de cooperatives. En tot cas, la infracció establerta en 
l’article 14.2.i) se sanciona amb la baixa de la secció de crèdit del Registre general 
de cooperatives.»

ESMENES PRESENTADES

Esmena 42
GP Socialista (4)
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

[...]
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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»

TEXT PRESENTAT

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 a la liquidació dels saldos creditors de la secció 
de crèdit amb la seva baixa registral pot comportar la suspensió de les mesures san-
cionadores de responsabilitat de les infraccions detectades a resultes del seu com-
pliment. 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.»

ESMENES PRESENTADES

Esmena 43
GP Socialista (5)
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 

agrària de la Cooperativa, cercant fórmules de col·laboració amb el Departament 
d’Agricultura, 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-
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 44
GP de Junts pel Sí (3)
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 
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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.

Addició de nous apartats
Esmena 45
GP Socialista (6)
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 46
GP de Junts pel Sí (4)
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 47
GP de Junts pel Sí (5)
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.
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Esmena 48
GP de Junts pel Sí (6)
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:

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 49
GP de Junts pel Sí (7)
D’addició d’un apartat 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 ge-
neral aprova els comptes anuals, les cooperatives han de presentar al departament 
competent en matèria de cooperatives tres exemplars de l’auditoria i de l’informe 
complementari per a llur dipòsit al Registre general de cooperatives. El departament 
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 
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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-
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 50
GP de Junts pel Sí (8)
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 
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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 
passives i actives, sens perjudici de la informació que s’ha de donar obligatòriament 
a l’Assemblea General.

Esmena 51
GP de Junts pel Sí (9)
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 52
GP de Junts pel Sí (10)
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 53
GP de Junts pel Sí (11)
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 54
GP de Junts pel Sí (12)
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.
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Esmena 55
GP de Junts pel Sí (13)
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:

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 56
GP de Junts pel Sí (14)
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 57
GP de Junts pel Sí (15)
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 58
GP de Junts pel Sí (16)
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 59
GP de Junts pel Sí (17)
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 60
GP de Junts pel Sí (18)
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 61
GP de Junts pel Sí (19)
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.

Disposicions addicionals

TEXT PRESENTAT

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.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 62
GP de Catalunya Sí que es Pot (11)
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.
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Esmena 63
GP de Junts pel Sí (20)
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 64
GP del Partit Popular de Catalunya (13)
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 65
GP de Ciutadans (2)
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.

TEXT PRESENTAT

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.

Fascicle segon
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 66
GP de Junts pel Sí (21)
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.

Esmena 67
GP de Catalunya Sí que es Pot (13)
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 68
GP de Ciutadans (3)
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-
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 69
GP del Partit Popular de Catalunya (14)
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.

Addició de noves disposicions addicionals
Esmena 70
GP de Catalunya Sí que es Pot (12)
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 
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 cor-
responguin amb l’avaluació que el departament competent en matèria d’economia 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 cooperatives. Aquests 
avals es circumscriuen a la norma europea per a empreses en situació de crisi.
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Esmena 71
GP de Ciutadans (4)
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.

Esmena 72
GP de Ciutadans (6)
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 
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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 73
GP Socialista (7)
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.»

Esmena 74
GP de Ciutadans (5)
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 75
GP Socialista (8)
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.»

Esmena 76
GP de Ciutadans (9)
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.
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Addició de noves disposicions transitòries
Esmena 77
GP de Catalunya Sí que es Pot (14)
D’addició d’una disposició transitòria 

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’aques-
ta 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 re-
tornar 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 conseqüència 
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.

Esmena 78
GP del Partit Popular de Catalunya (15)
D’addició d’una disposició transitòria

[...] totalitat abans d’aquesta data.
Disposició transitòria
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 re-
tornar 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 conseqüència 
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 [...].

TEXT PRESENTAT

Disposició final
Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.
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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

Informe de la Ponència
La ponència recomana l’adopció de les esmenes 1, 2, 3, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 i 63.
La ponència recomana l’adopció d’una esmena transaccional, amb el text de la 

disposició transitòria del Projecte de llei, amb relació a les esmenes 4, 5 i 13.
La ponència recomana l’adopció d’una esmena transaccional, amb el text del 

Capítol IV: «Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit», amb relació a les 
esmenes 6, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 28 (primera part), 30, 31, 32, 
34, 36, 41, 70, 77 i 78.

La ponència recomana l’adopció d’una esmena transaccional amb el text de l’es-
mena 37, però situat a l’article 11.3 de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació 
del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives.

La ponència recomana l’adopció d’una esmena transaccional amb relació a l’es-
mena 43 amb el text que consta a la disposició addicional primera.

La ponència recomana l’adopció d’una esmena de transacció de les esmenes 66, 
67, 68 i 69 en el sentit de suprimir la disposició addicional segona del text del Pro-
jecte de llei.

La ponència recomana l’adopció d’una esmena transaccional entre l’esmena 73 i 
els articles 4 i 8 de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de 
les seccions de crèdit de les cooperatives, i la disposició addicional segona del pro-
jecte de llei, amb el text de les mencionades disposicions.

La ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 8, 11, 12, 21, 22, 26, 27, 
28 (segona part), 35, 40, 42, 45, 64, 65, 71, 72, 74, 75 i 76.

Els grups proposants de les esmenes 9, 29, 33, 38 i 39 anuncien que procediran 
a la seva retirada en comissió.

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

Predictamen

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

les seccions de crèdit de les cooperatives, que es van fer el 2014, tenen com a objec-
tiu bàsic vetllar pels interessos dels socis de la cooperativa, comuns o col·laboradors, 
i persones vinculades amb aquests, pel que fa a llurs saldos creditors en les secci-
ons de crèdit, la qual cosa s’ha d’encaixar amb la continuïtat de l’activitat agrària i 
la preservació del model cooperatiu en el món agrari amb el reforçament del finan-
çament directe d’aquests socis a la mateixa 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-ne el funcio-
nament i incidir, a més, en el reforçament com a instrument que contribueix molt po-
sitivament a potenciar l’activitat del món agrari i, per extensió, de l’entorn rural. Així 
mateix, per a facilitar aquesta reestructuració es va habilitar una línia d’avals per a 
afavorir l’obtenció de finançament per a afrontar la devolució dels saldos creditors 
de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries als socis titulars. Des del 2014, 
els pressupostos de la Generalitat de Catalunya han recollit aquesta línia d’avals.

La crisi econòmica i financera general d’aquests darrers exercicis ha comportat 
una reducció dels marges financers que, entre altres, ha suposat que els rendiments 
dels actius financers en què les seccions de crèdit inverteixen les disponibilitats si-
guin sovint molt ajustats per a cobrir la remuneració dels saldos creditors de la sec-
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ció 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 que han fet les cooperatives per a donar de baixa llurs seccions 
de crèdit han estat: capitalització dels socis, tant comuns com col·laboradors; venda 
d’actius immobiliaris i financers, i formalització d’operacions d’endeutament amb 
aval del consell rector o altres garanties aprovades per l’assemblea general. Els avals 
públics han estat requerits quan les cooperatives necessiten temps per a poder liqui-
dar ordenadament llurs actius o quan no disposen de garanties suficients per a fer 
viable aquesta decisió de baixa 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 fami-
liars de les zones rurals on estan arrelades, conjuntament amb la de la mateixa co-
operativa, 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 
liquidació ordenada dels seus actius i necessitar més temps per a poder-los liquidar 
pot generar un risc d’eventuals insuficiències de liquiditat per a afrontar amb èxit el 
retorn d’aquests saldos creditors a llurs socis titulars, a banda del risc de solvència 
per l’activitat de la cooperativa, incloent-hi la mateixa secció de crèdit. En casos re-
cents, el risc de liquiditat no s’ha pogut cobrir, com en el passat, recorrent a les en-
titats bancàries. Aquestes no han mostrat 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 en què hi ha hagut risc de contagi. L’objecte d’aquestes actuacions ha 
estat 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 tinguin una es-
tructura financera i econòmica adequada.

En tot cas, amb la premissa que les cooperatives són empreses privades i, com a 
tals, actuen amb independència, i que els usuaris de les seccions de crèdit de les co-
operatives són llurs socis i prenen les decisions amb relació a la gestió de la coopera-
tiva en les assemblees generals, cal considerar que els perjudicis ocasionats per aques-
tes situacions de risc en alguna cooperativa amb secció de crèdit han d’ésser assumits 
en primer lloc per la mateixa cooperativa (socis i creditors) i, en segon lloc, pel sector, 
procurant la salvaguarda en tot moment del valor de les aportacions que facin les co-
operatives amb secció de crèdit, però s’ha d’evitar que repercuteixin en el contribuent 
o que vagin a càrrec dels recursos públics. Per tant, és imprescindible estructurar un 
nou instrument en mans de les mateixes cooperatives amb secció de crèdit que con-
tribueixi al retorn dels saldos creditors de les seccions de crèdit als socis titulars, tot 
dotant de temps a la cooperativa en reestructuració per a poder liquidar de manera 
ordenada els actius de la secció de crèdit. L’instrument és el Fons cooperatiu de su-
port a les seccions de crèdit, que es crea amb la finalitat de donar estabilitat al sector 
i fer sostenible l’activitat productiva futura de la cooperativa que empri aquests fons, 
una vegada s’hagin retornat ordenadament els saldos creditors de la secció de crèdit.

Aquest fons s’ha de vehicular per mitjà d’una cooperativa de segon grau integra-
da 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 el fet de vetllar pels interes-
sos del sector. D’aquesta manera, es dota el sector de la capacitat per a anticipar-se i 
adaptar-se a les dificultats i els imprevistos que es presentin puntualment i per a res-
pondre-hi positivament sense perdre la cohesió interna i les característiques pròpies 
del model de seccions de crèdit.

En conseqüència, l’existència d’eventuals insuficiències de liquiditat en els pro-
cessos de baixa d’algunes seccions de crèdit amb manca d’ofertes de finançament 
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bancari, i el corresponent risc de contagi a la resta de cooperatives, tot i tenir una 
estructura financera i econòmica adequada, justifiquen que s’hagi de disposar d’a-
quest fons de suport financer a mans del mateix sector cooperatiu, que permeti mi-
llorar la protecció dels interessos dels socis titulars dels saldos creditors i evitar que 
el model de secció de crèdit, una figura creada per a reforçar l’economia en el món 
rural, esdevingui un factor de risc afegit i amb conseqüències que puguin recaure 
sobre àrees vulnerables.

Per tant, s’ha de modificar la normativa catalana en matèria de seccions de crèdit 
en aquest sentit, amb la creació d’aquest fons de suport financer, per tal d’aprofundir 
en la preservació dels saldos creditors de les seccions de crèdit i, per tant, dels inte-
ressos de llurs usuaris, sense oblidar que les seccions de crèdit de les cooperatives 
agràries no són entitats financeres i, per tant, aquests saldos creditors no estan co-
berts pel Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit, ni pel Fons de Garantia 
d’Inversions.

Així mateix, s’introdueixen en la normativa catalana en matèria de seccions de 
crèdit mesures per a millorar la transparència de l’activitat de la secció de crèdit da-
vant llurs usuaris, tant socis comuns com col·laboradors, per a reforçar la professio-
nalitat dels òrgans d’administració i direcció, i per a augmentar la coordinació 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 
que estableix la disposició final cinquena de la dita llei.

Aquesta llei conté setze articles, dues disposicions addicionals, una disposició 
transitòria, una disposició derogatòria i una disposició final.

Article 1. Modificació de l’article 1 de la Llei 6/1998
1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 1 de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de re-

gulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, que resta 
redactat de la manera següent:

«2. Poden tenir secció de crèdit les cooperatives rurals de primer grau que tin-
guin 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.»

2. Es modifica l’apartat 3 de l’article 1 de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de re-
gulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, que resta 
redactat de la manera següent:

«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’acti-

vitat 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.»

Article 2. Modificació de l’article 2 de la Llei 6/1998
Es modifica l’article 2 de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcio-

nament de les seccions de crèdit de les cooperatives, 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’aquesta 
llei i els estatuts de les quals prevegin l’existència d’una unitat interna amb les fina-
litats establertes per aquesta llei.»
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Article 3. Modificació de l’article 4 de la Llei 6/1998
Es modifica l’article 4 de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcio-

nament de les seccions de crèdit de les cooperatives, que resta redactat de la manera 
següent:

«Article 4. Professionalitat de la gestió
»1. El consell rector ha de nomenar un director general o gerent entre les perso-

nes que compleixin les condicions de capacitat, preparació tècnica suficient i expe-
riència per a desenvolupar les funcions pròpies del càrrec.

»2. Es considera que té preparació tècnica i experiència adequades per a exercir 
les funcions pròpies del càrrec qui hagi desenvolupat, durant un termini no inferior 
a tres anys, funcions d’administració, direcció, control o assessorament de coopera-
tives, o funcions de responsabilitat similar, en entitats públiques o privades de, com 
a mínim, dimensió anàloga, i acrediti coneixements financers.

»3. El nomenament a què fa referència aquest article, amb les dades que identifi-
quen la persona designada i una declaració del consell rector sobre la suficiència de 
la preparació tècnica i de l’experiència d’aquesta persona, ha d’ésser comunicat al 
departament competent en matèria de cooperatives perquè s’inscrigui en el Registre 
general de cooperatives, que ha de donar trasllat de la inscripció feta al departament 
competent en matèria d’economia i finances.

»4. La persona que exerceixi el càrrec de director general o gerent amb facul-
tats específiques sobre la secció de crèdit no pot exercir simultàniament el càrrec de 
membre del consell rector de la cooperativa.»

Article 4. Modificació de l’article 6 de la Llei 6/1998
S’afegeix un apartat, el 4, a l’article 6 de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de re-

gulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, amb el text 
següent:

«4. Si la cooperativa té pèrdues en el curs de l’activitat econòmica, la secció de 
crèdit no pot incrementar l’import de les inversions en activitats de la cooperativa 
amb relació a l’import del tancament de l’exercici anterior.»

Article 5. Modificació de l’article 7 de la Llei 6/1998
Es modifica l’article 7 de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcio-

nament de les seccions de crèdit de les cooperatives, que resta redactat de la manera 
següent:

«Article 7. Operacions amb socis
»1. Les cooperatives amb secció de crèdit poden fer préstecs i crèdits als so-

cis comuns i als socis col·laboradors per a les finalitats que estableix aquesta llei. 
La concessió de cada operació necessita l’acord del consell rector o de l’òrgan que 
aquest hagi facultat expressament, amb l’informe previ del director general o ge-
rent, i ha de constar en acta. Les cooperatives han d’instrumentar aquests finança-
ments sempre per mitjà d’escriptura o de pòlissa intervinguda per fedatari públic, 
i han d’incorporar la clàusula de cessió del crèdit a tercers. Si els finançaments són 
amb garantia hipotecària, aquesta sempre ha d’estar inscrita al registre de la propie-
tat 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 
crèdit tenen limitat el volum d’operacions de risc a un sol soci comú o soci col·la-
borador, 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.



BOPC 402
5 de maig de 2017

3.01.01. Projectes de llei 46

»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 que determina la Llei de co-
operatives de Catalunya, la seva concessió ha d’ésser acordada pel consell rector 
mitjançant votació 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.»

Article 6. Modificació de l’article 8 de la Llei 6/1998
Es modifica l’article 8 de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcio-

nament de les seccions de crèdit de les cooperatives, que resta redactat de la manera 
següent:

«Article 8. Competències de l’assemblea general
»1. L’assemblea general ha d’establir anualment la capacitat financera de la sec-

ció de crèdit i els seus criteris d’inversió, i també els límits a què s’ha de subjectar 
en cada exercici l’activitat financera de la secció de crèdit, amb respecte a les limi-
tacions establertes per aquesta llei i les disponibilitats líquides mínimes que ha de 
mantenir amb relació als seus recursos.

»2. El consell rector de la cooperativa ha de rendir comptes, davant l’assemblea 
general, de l’execució efectuada dels acords adoptats en l’exercici anterior. En la 
memòria dels comptes anuals de la cooperativa han de constar agregadament les 
operacions creditícies vinculades als membres del consell rector, als interventors de 
comptes i a la direcció general o gerència de la cooperativa i de la secció de crèdit.»

Article 7. Modificació de l’article 9 de la Llei 6/1998
Es modifica l’article 9 de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcio-

nament de les seccions de crèdit de les cooperatives, 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.

»2. Les cooperatives amb secció de crèdit han de fer constar en la informació 
contractual dels saldos creditors constituïts en la secció de crèdit que aquests saldos 
no són garantits pel Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit, d’acord amb 
la seva normativa.

»3. Les cooperatives han d’incloure l’expressió secció de crèdit en qualsevol refe-
rència documental que facin d’aquesta secció. L’existència d’una secció de crèdit en 
una cooperativa no l’autoritza a utilitzar en la seva denominació, ni en les seves mar-
ques ni en la seva documentació, les expressions genèriques reservades legalment 
a les cooperatives de crèdit, o a les caixes rurals o altres d’anàlogues, que puguin 
comportar una confusió amb aquestes o altres entitats financeres.

»4. Les seccions de crèdit de les cooperatives han de mantenir llurs usuaris cor-
rentment informats de les condicions econòmiques que apliquen a les operacions 
passives i actives, sens perjudici de la informació que s’ha de donar obligatòriament 
a l’assemblea general.»

Article 8. Modificació de l’article 10 de la Llei 6/1998
Es modifica l’apartat 1 de l’article 10 de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regula-

ció del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, 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 a aquests en els termes acordats entre la cooperativa 
i els socis comuns i els socis col·laboradors individualment.»
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Article 9. Modificació de l’article 11 de la Llei 6/1998
Es modifica l’article 11 de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del fun-

cionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, que resta redactat de la ma-
nera següent:

«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 de des-
plegament que aprovi l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes. En allò que 
no sigui previst pel Pla general de comptabilitat i per la normativa esmentada, són 
aplicables les normes que aprovi el departament competent en matèria d’economia 
i finances.

»2. Les seccions de crèdit de Catalunya estan obligades a utilitzar un sistema in-
formàtic i de gestió homogeni, que faciliti al Govern fer-ne una supervisió pruden-
cial de manera permanent i eficaç.

»3. 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 que la desplegui. El dit departament ha de determinar els models a què 
s’ha d’ajustar la informació comptable i financera que li han de presentar les coope-
ratives amb secció de crèdit i la periodicitat i el termini amb què aquestes dades li 
han d’ésser facilitades.»

Article 10. Modificació de l’article 12 de la Llei 6/1998
1. Es modifica l’article 12 de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del 

funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, que resta redactat de la 
manera següent:

«Article 12. Auditoria
»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. Les cooperatives, dins el termini de dos mesos a comptar de la data en què 
l’assemblea general aprova els comptes anuals, han de presentar al departament 
competent en matèria de cooperatives tres exemplars de l’auditoria i de l’informe 
complementari per a llur dipòsit al Registre general de cooperatives. El departament 
competent en matèria de cooperatives ha de trametre una de les còpies presentades 
al departament competent en matèria d’economia i finances.

»3. 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.»

2. S’afegeix un article, el 12 bis, a la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació 
del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, amb el text següent:

«12 bis. Obligacions de comunicació dels auditors
»1. Els auditors dels comptes anuals de les cooperatives amb secció de crèdit 

estan obligats a comunicar al departament competent en matèria d’economia i fi-
nances, amb còpia a la cooperativa auditada, qualsevol fet o acord sobre l’entitat 
auditada que pugui constituir una violació greu de la normativa sobre seccions de 
crèdit, o bé que comporti un perjudici per a la continuïtat de l’explotació o que afec-
ti greument l’estabilitat o solvència de la cooperativa, o bé que impliqui una opinió 
desfavorable o denegada o la no emissió de l’informe d’auditoria. Aquesta comuni-
cació s’ha de fer en el termini de deu dies a comptar del moment en què hagin tingut 
coneixement dels fets en l’exercici de llurs funcions.
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»2. Si en el termini de tres mesos, a comptar de la data de lliurament de l’infor-
me d’auditoria a la cooperativa, l’auditor no té constància fefaent que s’ha presentat 
al Registre general de cooperatives, ha d’enviar directament al departament com-
petent en matèria d’economia i finances aquest informe i l’informe complementari 
establerts per aquesta llei.

»3. La comunicació de bona fe a les autoritats supervisores competents dels fets 
o les decisions a què fa referència l’apartat 1 no constitueix incompliment del deure 
de secret establert per la normativa d’auditoria de comptes, o del que pugui ésser 
exigible contractualment als auditors de comptes, ni implica cap tipus de responsa-
bilitat per a aquests.»

3. S’afegeix un article, el 12 ter, a la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació 
del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, amb el text següent:

«Article 12 ter. Inspecció i òrgans competents en matèria sancionadora
»1. El departament competent en matèria d’economia i finances pot inspeccio-

nar directament l’activitat de les seccions de crèdit de les cooperatives i també llur 
situació financera i patrimonial i, si escau, els epígrafs específics dels comptes de la 
cooperativa, a fi de comprovar el compliment d’aquesta llei.

»2. 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 termini 
es pot ampliar excepcionalment per un període de sis mesos, per mitjà d’una reso-
lució motivada, atenent el volum d’operacions de l’entitat o la complexitat especial 
de l’activitat inspectora.

»3. 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 transcurs de la inspecció 
practicada.

»4. Si l’omissió o la manca de dipòsit d’auditoria és sancionable tant pel depar-
tament competent en matèria de cooperatives com pel departament competent en 
matèria d’economia i finances, la imposició de la sanció correspon al departament 
competent en matèria de cooperatives.»

Article 11. Modificació de l’article 14 de la Llei 6/1998
1. Es modifica la lletra f de l’apartat 2 de l’article 14 de la Llei 6/1998, del 13 de 

maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, 
que resta redactada de la manera següent:

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

2. Es modifica la lletra g de l’apartat 2 de l’article 14 de la Llei 6/1998, del 13 de 
maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, 
que resta redactada de la manera següent:

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

3. S’afegeix una lletra, la i, a l’apartat 2 de l’article 14 de la Llei 6/1998, del 13 de 
maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, 
amb el text següent:

«i) No haver executat la baixa de la secció de crèdit en el termini establert per 
aquesta llei arran de no participar en el Fons cooperatiu de suport a les seccions de 
crèdit, o de participar-hi en una quantia inferior al mínim establert.»

4. S’afegeix una lletra, la j, a l’apartat 2 de l’article 14 de la Llei 6/1998, del 13 de 
maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, 
amb el text següent:
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«j) Incomplir les obligacions que estableix l’article 9.1, 9.2 i 9.3.»

5. Es modifica la lletra c de l’apartat 3 de l’article 14 de la Llei 6/1998, del 13 de 
maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, 
que resta redactada de la manera següent:

«c) Incomplir els articles 6.3 i 7.»

6. Es modifica la lletra d de l’apartat 3 de l’article 14 de la Llei 6/1998, del 13 de 
maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, 
que resta redactada 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.»

Article 12. Modificació de l’article 15 de la Llei 6/1998
1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 15 de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de 

regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, que resta 
redactat de la manera següent:

«2. Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa de 3.001 a 6.000 
euros, les de grau mínim; de 6.001 a 12.000 euros, les de grau mitjà, i de 12.001 a 
40.000 euros, les de grau màxim, o es poden sancionar amb la baixa de la secció de 
crèdit del Registre general de cooperatives. La infracció establerta per l’article 14.2.i 
se sanciona amb la baixa de la secció de crèdit del Registre general de cooperatives.»

2. Es modifica l’apartat 5 de l’article 15 de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de 
regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, que resta 
redactat de la manera següent:

«5. La presentació d’un pla per a retornar a llurs titulars els saldos creditors de 
la secció de crèdit amb la seva baixa registral pot comportar la suspensió de les me-
sures sancionadores de responsabilitat de les infraccions detectades, de resultes del 
compliment del pla. El compliment efectiu del pla presentat, sense perjudici econò-
mic per a la cooperativa ni per als titulars esmentats, determina, si escau, la remissió 
de les sancions administratives que hagin correspost als responsables.»

Article 13. Modificació de l’article 19 de la Llei 6/1998
Es modifica l’article 19 de l’article 15 de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regu-

lació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, 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 legislació de cooperatives de 
Catalunya.»

Article 14. Addició d’un capítol a la Llei 6/1998
S’afegeix un capítol, el IV, a la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del fun-

cionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, amb el text següent:
«Capítol IV. Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit
»Article 20. Finalitat, objecte i naturalesa
»1. La finalitat del Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit és donar es-

tabilitat i sostenibilitat al conjunt de les cooperatives amb secció de crèdit.
»2. El Fons es nodreix amb les aportacions que hi fan les cooperatives amb sec-

ció de crèdit, que estan obligades a participar-hi, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 21.

»3. El Fons s’ha de gestionar procurant la salvaguarda del valor de les aporta-
cions que hi fan les cooperatives amb secció de crèdit per a nodrir-lo.

»4. El Fons té per objecte contribuir a retornar a llurs titulars els fons constituïts 
com a saldos creditors a les seccions de crèdit, sempre que els socis hagin acordat 
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la baixa de la secció de crèdit corresponent abans de rebre una actuació de suport 
financer.

»5. El Fons no té personalitat jurídica.

»Article 21. Participació
»1. Totes les cooperatives amb secció de crèdit subjectes a les prescripcions 

d’aquesta llei estan obligades a constituir i participar en el Fons cooperatiu de su-
port a les seccions de crèdit.

»2. Si una cooperativa amb secció de crèdit no participa en el Fons, o si la seva 
participació és 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 a la cooperativa corresponent, en un termini no superior a tres mesos, 
que esmeni l’incompliment.

»3. La cooperativa requerida pot presentar, alternativament, i en un termini no 
superior a dos mesos des de la data del requeriment, un pla per a retornar a llurs ti-
tulars els 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.

»Article 22. Recuperació del valor de les participacions
» Les cooperatives participants en el Fons cooperatiu de suport a les seccions de 

crèdit que acordin la baixa registral de llur secció de crèdit amb el retorn dels saldos 
creditors a llurs titulars tenen dret a recuperar el valor liquidatiu de llur participació 
en un termini no superior a un any, sempre que la part del Fons no aplicada a les 
actuacions de suport financer, un cop deduït el valor liquidatiu de les participacions 
pendents de retornar, representi una quantia superior al 20% del seu patrimoni. En 
el cas contrari, el retorn es posposa fins al moment que s’assoleixi aquest percentat-
ge, fins a un màxim de cinc anys.

»Article 23. Administració
»1. El Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit és administrat per una 

cooperativa de segon grau.
»2. La cooperativa de segon grau administradora del Fons es designa per acord 

del Govern, a proposta del conseller del departament competent en matèria d’econo-
mia i finances. La designació s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya.

»3. Els estatuts socials de la cooperativa de segon grau administradora del Fons 
han d’incloure les clàusules següents:

»a) La cooperativa administradora ha de facilitar a les cooperatives sòcies una 
organització comuna en matèria de seccions de crèdit, i així ha de constar en l’ob-
jecte dels estatuts socials.

»b) La cooperativa administradora ha d’actuar en nom i per compte de les co-
operatives sòcies en les negociacions jurídiques i econòmiques amb altres entitats.

»4. Les cooperatives sòcies de la cooperativa de segon grau administradora del 
Fons han de representar la majoria dels saldos creditors constituïts a les seccions de 
crèdit de les cooperatives amb relació a altres cooperatives de segon grau similars.

»Article 24. Òrgan rector
»1. L’òrgan rector del Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit és el con-

sell rector de la cooperativa administradora.
»2. Els acords relatius a actuacions de suport financer del Fons requereixen un 

informe previ, preceptiu i no vinculant, del departament competent en matèria 
d’economia i finances.

»3. Els acords sobre el Fons s’han d’adoptar per majoria dels membres del con-
sell rector, presents o representats.

»4. El vot del president del consell rector és diriment en cas d’empat.
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»Article 25. Comissió delegada
»1. La cooperativa administradora ha de crear una comissió delegada, que és 

l’encarregada de proposar les operacions de finançament i les altres actuacions de 
suport i les de gestió de la liquiditat objecte del Fons cooperatiu de suport a les sec-
cions de crèdit, d’acord amb els criteris establerts i aprovats pel consell rector.

»2. La comissió delegada ha d’actuar amb diligència, lleialtat i imparcialitat, i 
ha de defensar els interessos de totes les cooperatives amb secció de crèdit i els de 
llurs socis.

»Article 26. Composició de la comissió delegada
»1. La comissió delegada és constituïda pels membres següents:
»a) Un president, que és el president del consell rector de la cooperativa admi-

nistradora.
»b) Dos tècnics de la cooperativa administradora, designats pel consell rector de 

la cooperativa administradora.
»c) Dos tècnics no pertanyents a la cooperativa administradora, designats per 

l’assemblea de la cooperativa administradora.
»d) Cinc representants de les cooperatives amb seccions de crèdit, designats per 

l’assemblea de la cooperativa administradora. En l’elecció d’aquests membres s’ha 
de garantir que quedin representades la pluralitat territorial i sectorial i la diversitat 
de dimensions i de saldos creditors.

»2. Un expert independent designat pel departament competent en matèria d’eco-
nomia i finances assisteix, amb veu però sense vot, a les reunions de la comissió 
delegada.

»Article 27. Règim econòmic
»1. El Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit es constitueix com un 

patrimoni separat amb autonomia de gestió dins el patrimoni de la cooperativa ad-
ministradora.

»2. El Fons es dota amb els recursos següents:
»a) Aportacions no integrables a capital de cada cooperativa amb secció de crèdit.
»b) Qualsevol mitjà de finançament, si escau, per manca de suficiència de les 

aportacions a què fa referència la lletra a en la consecució del seu objectiu.
»c) Qualsevol altre ingrés derivat de la gestió patrimonial.

»Article 28. Aportacions no integrables a capital de cada cooperativa amb sec-
ció de crèdit

»1. Les aportacions no integrables a capital de cada cooperativa amb secció de 
crèdit, a què fa referència l’article 27.2.a, han d’ésser per un import en euros del 3% 
sobre els saldos creditors mitjans mensuals de cada secció de crèdit.

»2. El percentatge sobre saldos creditors s’ha d’incrementar en un 0,5% quan la 
part del Fons no aplicada a les actuacions de suport financer representi una quantia 
inferior al 20% del seu patrimoni.

»3. El càlcul de les aportacions 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.

»4. 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.

»5. 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.

»6. Excepcionalment, l’òrgan rector del Fons, amb un informe previ favorable 
del departament competent en matèria d’economia i finances, pot autoritzar de pror-
rogar el termini a què fa referència l’apartat 4 a les cooperatives que ho sol·licitin 
motivadament.
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»Article 29. Actuacions de suport financer
»1. El Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit pot instrumentar, entre 

altres, les actuacions de suport financer següents:
»a) L’atorgament de garanties.
»b) La concessió d’operacions de finançament.
»c) L’adquisició d’actius o passius, dels quals pot mantenir la gestió o encoma-

nar-la a tercers.
»2. La cooperativa administradora ha d’instrumentar les actuacions de suport 

financer mitjançant document intervingut per fedatari públic, i en els contractes de 
caràcter financer ha d’incorporar la clàusula de cessió del crèdit a tercers.

»3. La cooperativa administradora ha de vetllar pel traspàs al tràfic ordinari de 
les actuacions de suport financer que efectuï.

»4. Les despeses que es derivin de les actuacions de suport financer que efectuï 
la cooperativa administradora són a càrrec de la cooperativa amb secció de crèdit 
que les rebi.

»Article 30. Criteris amb relació a les actuacions de suport financer
»1. En l’atorgament de garanties i la concessió d’operacions de finançament, 

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

viabilitat econòmica i financera futura que determini les aportacions de llurs socis 
i prevegi la generació de recursos suficients per al retorn dels deutes. Aquest pla de 
viabilitat ha d’ésser avaluat per un expert independent, que ha d’informar sobre el 
caràcter raonable i realitzable del pla, especialment sobre la suficiència quant a la 
capacitat de retorn de la cooperativa per a afrontar 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.

»b) El compliment del pla de viabilitat ha d’ésser objecte del seguiment d’una 
comissió, que ha de constituir la cooperativa receptora, integrada per la cooperativa 
administradora i pels creditors més representatius.

»c) 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, estableixi la normativa aplicable.

»d) Si les actuacions de suport financer tenen garantia hipotecària, aquesta sem-
pre 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 l’adquisició d’actius o passius s’han de seguir els criteris següents:
»a) El preu d’adquisició d’immobles no pot ésser superior al valor de taxació fi-

xat 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 poden adquirir actius crediticis que estiguin en situació de morositat o 
de cobrament dubtós.

»d) No es poden assumir passius que comprometin la viabilitat del Fons coope-
ratiu de suport a les seccions de crèdit.

»Article 31. Destinació de la part del Fons no aplicada a actuacions de suport 
financer

»1. La part del Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit no aplicada a 
les actuacions de suport financer, a què fa referència l’article 29, ha d’ésser diposi-
tada en una entitat financera de solvència reconeguda i aplicada a inversions amb el 
màxim de garanties financeres amb perfil de risc molt baix i de liquiditat elevada.
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»2. La cooperativa administradora ha d’aplicar al propi Fons una comissió de 
gestió anual, que ha d’ésser acordada en el si del consell rector.

»3. La comissió de gestió anual no pot ésser superior al 0,5% de la totalitat del Fons.

»Article 32. Comptes anuals i distribució del resultat
»1. Els comptes anuals de la cooperativa administradora s’han de sotmetre al rè-

gim d’auditoria.
»2. La cooperativa administradora ha de remetre anualment, dins els quinze 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 compliment de la normativa reguladora d’auditoria de comptes i de cooperatives.

»3. 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.

»Article 33. 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 depar-
tament 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 amb relació al Fons 
té caràcter reservat i, amb les excepcions establertes per la normativa vigent, no po-
den ésser divulgades a cap persona o autoritat, ni utilitzades amb finalitats diferents 
d’aquelles per a les quals van ésser obtingudes. Aquest caràcter reservat cessa des 
del moment en què els interessats fan públic els fets a què es refereixen les dades, 
els documents i la informació.»

Article 15. Modificació de la disposició addicional de la Llei 6/1998
Es modifica la disposició addicional de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regula-

ció del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, que resta redac-
tada de la manera següent:

«Disposició addicional
»El Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit és operatiu des de l’1 de 

juny de 2016.»

Article 16. Modificació de la disposició final primera de la Llei 6/1998
Es modifica la disposició final primera de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de re-

gulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, que resta 
redactada de la manera següent:

«Primera. Facultats per a desplegar aquesta llei
»El Govern, a proposta del departament competent en matèria d’economia i fi-

nances i del departament competent en matèria de cooperatives, ha de dictar les 
normes per a desplegar aquesta llei, sens perjudici de les facultats específiques que 
aquesta atorga al departament competent en matèria d’economia i finances.»

Disposicions addicionals

Primera. Comissió de Seguiment Sectorial de Cooperatives amb Secció 
de Crèdit
1. Es crea la Comissió de Seguiment Sectorial de Cooperatives amb Secció de 

Crèdit com a òrgan col·legiat de consulta, col·laboració i assessorament, amb caràc-
ter no vinculant, de l’Administració de la Generalitat.

2. La Comissió és adscrita al departament competent en matèria d’economia i 
finances i participada pels departaments de la Generalitat competents en matèries 
relacionades amb el cooperativisme, l’agricultura i les seccions de crèdit i pel sector.

3. La Comissió té com a funcions generals la consulta, l’assessorament i el segui-
ment del sector cooperatiu agrari amb secció de crèdit.

4. La Comissió ha d’acordar el seu règim de funcionament i la seva composició.
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Segona. Acreditació de coneixements del director general o gerent de 
les cooperatives subjectes a la Llei 6/1998
1. Les prescripcions relatives a la qualificació de la preparació tècnica i de l’ex-

periència requerides per a ocupar el càrrec de director general o gerent de les co-
operatives subjectes a la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament 
de les seccions de crèdit de les cooperatives, tenen efecte en els nomenaments que 
es facin a partir de l’entrada en vigor de la present llei.

2. Les persones que en el moment de l’entrada en vigor de la present llei ja hagin 
estat nomenades han d’acreditar els coneixements per al càrrec en el període de tres 
anys des de l’entrada en vigor de la dita norma, d’acord amb el que estableix l’article 
4.3 de la Llei 6/1998, del 13 de maig.

Disposició transitòria. Requeriments emesos en virtut del Decret llei 
2/2016
En el cas dels requeriments emesos en virtut del Decret llei 2/2016, del 17 de 

maig, el termini a què fa referència l’article 21.3 és de tres mesos des de l’entrada en 
vigor d’aquesta llei.

Disposició derogatòria
1. Resta derogada la disposició addicional primera del Decret llei 2/2016, del 17 

de maig, de modificació de la Llei 6/1998, de regulació del funcionament de les sec-
cions de crèdit de les cooperatives.

2. Resta derogada la disposició addicional segona del Decret llei 2/2016, del 17 
de maig, de modificació de la Llei 6/1998, de regulació del funcionament de les sec-
cions de crèdit de les cooperatives.

3. Aquesta llei deroga i substitueix el Decret llei 2/2016, del 17 de maig, de mo-
dificació de la Llei 6/1998, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit 
de les cooperatives.

Disposició final. 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, 18 d’abril de 2017
David Bonvehí i Torras, Francisco Javier Domínguez Serrano, Òscar Ordeig i 

Molist, Hortènsia Grau Juan, Alejandro Fernández Álvarez, Eulàlia Reguant i Cura

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les 
famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a 
càrrec menors de divuit anys
202-00018/11

NOMENAMENT D’UN RELATOR

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmi-
ca per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (tram. 202-00018/11) s’ha reunit 
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el dia 3 de maig de 2017 i, d’acord amb el que disposa l’article 118.4 del Reglament 
del Parlament, ha nomenat relator el diputat Antonio Espinosa Cerrato.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2017
Anna Caula i Paretas, GP JS; Antonio Espinosa Cerrato, GP Cs; Raúl Moreno 

Montaña, GP SOC; Gemma Lienas Massot, GP CSP; Marisa Xandri Pujol, GP PCC

3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament

Proposta de reforma del Reglament del Parlament
211-00001/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP PPC (reg. 58360).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.05.2017; 12:00 h.

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la dotació de mitjans als centres 
penitenciaris de Lleida
250-00874/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56414 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 03.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56414)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1

1. Ampliar la plantilla de funcionaris del Centre Penitenciari de Ponent.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Ampliar la plantilla de funcionaris del Centre Penitenciari Obert de Lleida.
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Proposta de resolució sobre la coordinació de l’Administració de 
justícia per a detectar casos d’emergència social
250-00878/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56409 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 03.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56409)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de refosa dels punts 1 i 2

1. Difondre al personal de l’administració de justícia els convenis i/o protocols 
vigents d’execució de les diligències de llançament al partit judicial de Barcelona i 
als partits judicials de Catalunya.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 3

3. Instar a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de 
Catalunya, a les diputacions provincials i als consells comarcals per tal que fomen-
tin entre els seus municipis agrupats i/o associats, l’adhesió al protocol d’execució 
de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’oferta pública 
d’ocupació i les condicions laborals del personal de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya
302-00142/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 58119 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.05.2017

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portavoz, María José García Cuevas, diputada del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo que establece 
el artículo 158 del Reglamento del Parlament, presentan la siguiente moción sub-
siguiente a la Interpel·lació al Govern sobre l’oferta pública d’ocupació i les condi-
cions laborals del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (tram. 
300-00159/11).

Moción
1. El Parlament, en relación a la necesaria estabilización y consolidación de las 

plantillas de la Administración de la Generalitat de Catalunya para los años 2017-
2019, insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Convocar, antes del 25 de mayo de 2017, la Mesa General de la Función Públi-
ca, trasladando a los representantes sindicales para su negociación y acuerdo: 

1. Un estudio de las necesidades de plantillas por sector, que tenga en cuenta la 
previsión de jubilaciones para los próximos tres años, así como la creación de las nue-
vas plazas necesarias en cada sector para garantizar la absoluta estabilidad, calidad 
y eficiencia de los servicios públicos catalanes prestados por la Generalitat en 2019.

2. Una valoración completa y detallada por sector del número actual de personal con 
contrato temporal, considerando tanto las plazas estructurales como las coyunturales.
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3. Una propuesta de calendario de convocatoria de oposiciones por sector, de 
acuerdo con la legislación vigente, para los años 2017, 2018 y 2019, de manera que 
en 2019 la temporalidad no supere el 8% en cada sector.

El Govern en la propuesta deberá considerar temporal cualquier plaza ocupada 
durante al menos tres años por personal interino o en comisión de servicios, y dicha 
plaza deberá salir a concurso antes del año 2020. Así mismo, deberá agotar las tasas 
de reposición autorizadas por ley, del 100% en los sectores definidos como priorita-
rios en la legislación, y del 50% en el resto.

b) Garantizar que los concursos de oposición se convocan, desarrollan y resuel-
ven respetando escrupulosamente los principios de igualdad, publicidad, capacidad 
y mérito, respetando este orden en el proceso selectivo correspondiente.

c) Garantizar que cada sector cuenta con una bolsa trabajo para el acceso de inte-
rinos, ordenada por criterios objetivos de igualdad, publicidad, capacidad y mérito.

d) Convocar las Mesas Sectoriales para concretar y detallar los acuerdos en este 
ámbito alcanzados en la Mesa General.

2. El Parlament de Catalunya constata la necesidad de recuperar las condiciones 
laborales del personal público de la Generalitat de Catalunya, y en este sentido, insta 
el Govern de la Generalitat a: 

a) Convocar, antes del 8 de junio de 2017, la Mesa General de la Función Pública, 
trasladando a los representantes sindicales para su negociación y acuerdo: 

1. Una propuesta de calendarización de recuperación de las pagas extraordina-
rias detraídas en 2013 y 2014, a partir de la recuperación de la paga de 2013 en 2018 
y la paga 2014 en 2019. En ningún caso la recuperación de estas pagas se extenderá 
más allá del 2019.

2. La recuperación del 100% del salario por incapacidad temporal desde el 1 de 
enero de 2017.

3. La recuperación progresiva de las aportaciones del 80% de la masa salarial al 
Fondo de Acción Social: el 60% en 2017 y el 100% a partir de 2018.

4. La aplicación de las 30 horas de indisposición sin necesidad de incapacidad 
temporal para el personal estatutario del Institut Català de la Salut.

5. La recuperación progresiva en dos años, 2017 y 2018, de las jornadas horarias 
de trabajo anteriores al 2012, para todos los sectores de la función pública catalana.

6. La recuperación progresiva en dos años, 2017 y 2018, del derecho de los docentes 
de más de 55 años para cambiar dos horas lectivas por otras actividades en el centro.

7. Mantener el nombramiento y sueldo a los docentes interinos durante el mes 
de julio.

8. Garantizar sustituciones desde el primer día en servicios prioritarios y de 
atención al público.

9. Recuperación progresiva de la remuneración por productividad, volviendo a la 
situación anterior a 2012.

b) Convocar las Mesas Sectoriales para concretar y detallar los acuerdos en este 
ámbito alcanzados en la Mesa General.

3. El Parlament de Catalunya, con el objetivo de implementar todos los puntos 
anteriores, insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Utilizar todos los mecanismos de modificación de créditos y habilitación de 
créditos extraordinarios permitidos por la ley para disponer de los recursos nece-
sarios para financiar las medidas previstas en esta moción y de aplicación en 2017.

b) Incorporar en los Presupuestos de la Generalitat de Catalunya de 2018 y 2019 
las partidas necesarias para dar cumplimiento a las políticas y medidas previstas en 
esta moción que se apliquen durante 2018 y 2019, respectivamente.

Palacio del Parlamento, 27 de abril de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portavoz; María José García Cuevas, diputada, 

GP PPC 
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el compliment 
de l’apartat I.1.2, «Exigència social de celebració d’un referèndum», 
de la Resolució 306/XI, sobre l’orientació política general del Govern
302-00143/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 58188 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.05.2017

A la Mesa del Parlament
Josep Lluís Franco Rabell, president, Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel-
lació al Govern sobre el compliment de l’apartat I.1.2 «Exigència social de celebra-
ció d’un referèndum» de la Resolució 306/XI, sobre l’orientació política general del 
Govern (tram. 300-00160/11).

Moció

Exposició de motius
En el marc del debat de Política General celebrat el passat 6 d’octubre del 2016 

es va aprovar la Resolució 306/XI, que en el seu apartat I.1.2 i sota el títol Exigència 
social de celebració del referèndum diu: 

«I.1.2. Exigència social de celebració d’un referèndum

»10
»El Parlament de Catalunya considera necessari d’impulsar des dels partits po-

lítics i les organitzacions socials les iniciatives que permetin d’agrupar al voltant de 
l’exigència de la celebració d’un referèndum el major nombre de forces polítiques, 
organitzacions sindicals i socials, moviments i entitats veïnals i socials, i insta el 
Govern a reconèixer la construcció d’aquest espai transversal de la societat civil i a 
donar-hi suport.

»11
»El Parlament de Catalunya encoratja i fa seus tots els esforços encaminats a la 

celebració d’un referèndum que tingui les màximes garanties d’inclusió per al con-
junt de la societat catalana en la convocatòria, la formulació i l’organització, que 
estimuli la més àmplia participació i que cerqui el reconeixement previ de la Unió 
Europea i de la comunitat internacional, amb l’objectiu que, d’aquesta consulta, se’n 
desprenguin efectes polítics i jurídics reals en concordança amb la voluntat demo-
cràtica expressada per la ciutadania.

»12
»El Parlament de Catalunya acorda d’impulsar les iniciatives polítiques i parla-

mentàries necessàries davant l’Estat espanyol per a fer possible la celebració d’un 
referèndum sobre l’opinió de la ciutadania de Catalunya amb relació al futur polític 
de Catalunya com a nació.»

En compliment d’aquesta Resolució del Parlament de Catalunya, que roman ple-
nament vigent, el Govern català va impulsar la convocatòria del Pacte Nacional pel 
Referèndum. En la sessió constitutiva del Pacte el dia 23 de desembre del 2016 i 
amb la participació d’entitats socials, organitzacions sindicals i empresarials i for-
ces polítics es va acordar la creació d’un Comitè Executiu al que se li ha encarregat 
desenvolupar els acords del Pacte.

Durant aquests mesos, i fruit del treball del Pacte Nacional pel referèndum i del 
seu Comitè Executiu, s’ha constatat i ratificat l’ampli i plural suport que la convo-
catòria del referèndum té entre la ciutadania de Catalunya i també s’ha constatat 
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l’existència d’un suport molt significatiu de persones, entitats i forces polítiques del 
conjunt de l’Estat Espanyol, així com de la Unió Europea i a nivell internacional.

Però al mateix temps, s’ha constatat i ratificat també la posició tancada del Go-
vern espanyol pel que fa a la convocatòria del referèndum, amb arguments més que 
discutibles, com són la suposada impossibilitat de celebració d’un referèndum dels 
previstos en la Llei Orgànica 2/1980 de 18 de gener sobre la regulació de les dife-
rents modalitats de Referèndums, aprovada en desenvolupament de l’article 92 de la 
Constitució espanyola.

En aquestes circumstàncies esdevé clau que la convocatòria del referèndum, si es 
vol que tingui efectes polítics i jurídics, conti amb la màxima legitimitat, tant dins de 
la societat catalana, com a Espanya, a Europa i a nivell internacional.

I en aquest sentit, cal que totes les actuacions dels poders públics vagin en la lí-
nia de garantir un referèndum amb els trets, les característiques i els condicionants 
que el Parlament de Catalunya va establir en la Resolució 306/XI: 

1. Dotar-lo de les màximes garanties d’inclusió per al conjunt de la societat ca-
talana en la convocatòria, la formulació i l’organització, que estimuli la més àmplia 
participació.

2. Que cerqui el reconeixement previ de la Unió Europea i de la comunitat in-
ternacional.

3. Que, de la seva celebració, se’n desprenguin efectes polítics i jurídics reals en 
concordança amb la voluntat democràtica expressada per la ciutadania.

El Govern català i les forces polítiques que li donen suport venen anunciant de 
manera oficiosa un seguit d’iniciatives polítiques i parlamentàries de les quals no es 
coneix el seu contingut i que generen dubtes sobre el compliment dels elements claus 
que el Parlament de Catalunya en l’apartat I.1.2 de la Resolució 306/XI va conside-
rar hauria de reunir la convocatòria del referèndum.

La mateixa resolució del Parlament de Catalunya, en un altre dels seus apartats, 
determina que abans del 31 de desembre de 2016, s’ha de constituir una comissió 
de seguiment per a l’impuls, el control i l’execució del referèndum. Comissió, de 
naturalesa i àmbit parlamentari que hores d’ara no s’ha constituït. Al mateix temps 
que tampoc s’ha fet públic el contingut del Projecte de Llei de Regim Jurídic català 
(conegut com a Llei de Transitorietat Jurídica).

Pel que fa al reconeixement previ de la comunitat internacional, un altre apartat 
de la resolució planteja de manera nítida la necessitat de sotmetre’s a estàndards in-
ternacionals: 

«procediments i normes necessàries per a fer efectiu el referèndum, obeint els 
principis de pluralisme, publicitat i democràcia, seguint els estàndards internacio-
nals i posant un èmfasi especial en la creació d’espais de debat i propaganda elec-
toral que garanteixin la presència dels arguments i les prioritats dels partidaris del 
sí i del no a la independència en igualtat de condicions».

Amb la voluntat de reforçar els elements de legitimació democràtica per la con-
vocatòria i celebració del referèndum, cal cercar el màxim reconeixement de la co-
munitat internacional.

I en aquest sentit, l’assessorament, reconeixement i aval per part de la «Comissió 
Europea per la Democràcia a través del Dret» (Comissió de Venècia), pel que fa al 
compliment dels estàndards establerts pels referèndums en el Codi de Bones Pràcti-
ques acordat per la Comissió de Venècia en la seva 70a sessió Plenària de 16 i 17 de 
març de 2007, suposaria un plus de legitimitat.

En la línia de la recerca de reconeixement previ de la comunitat internacional, 
tal com va acordar el Parlament de Catalunya en la seva Resolució 306/XI de 6 
d’octubre.

En base a aquestes consideracions i raonaments, el Grup Parlamentari de CSQEP 
presenta la següent 
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Moció: 
El Parlament de Catalunya acorda: 
A) Instar al Govern català a posar en marxa amb caràcter urgent les iniciatives 

necessàries per disposar de l’assessorament, reconeixement i aval de la Comissió 
Europea per la Democràcia a través del Dret (Comissió de Venècia) pel que fa a les 
condicions que hauria de complir la convocatòria del referèndum per reunir els re-
quisits establerts en el Codi de Bones Pràctiques de la Comissió de Venècia. Entre 
d’altres i especialment pel que fa als següents aspectes: 

1. La naturalesa i tipologia de la norma que ha de donar cobertura legal a la 
convocatòria del referèndum (en referència als requisits establerts en apartat III. pa-
ràgraf 1. –Estat de Dret– del Codi de Bones Pràctiques).

2. El termini previ mínim entre l’aprovació o modificació de la normativa regu-
ladora del referèndum i la data de la seva celebració (en referència als requisits es-
tablerts en l’apartat II.2 b sota la denominació de «nivells reguladors i estabilitat de 
la llei sobre el referèndum en el Codi de Bones Pràctiques).

3. Característiques i requisits, d’independència i imparcialitat, que ha de reunir 
l’òrgan que organitzi el referèndum (en referència al que determina sobre el particu-
lar el Codi de Bones pràctiques en el seu apartat II.3.1)

4. Característiques que ha de complir el cens electoral, pel que fa al seu caràcter 
públic i a la seva elaboració amb caràcter previ a la votació i mai el dia de la vota-
ció. I també en relació als criteris d’edat, nacionalitat i residència que ha de complir 
el cens electoral. (en referència al que determina el Codi de Bones pràctiques en els 
apartats I.1.1 i I.1.2)

5. Criteris i condicions que ha de complir la campanya del referèndum pel que fa 
a la garantia d’igualtat d’oportunitats entre els partidaris i adversaris de la proposta 
sotmesa a referèndum i a la utilització de recursos públics en el finançament de la 
campanya. (en referència al que determina el Codi de Bones pràctiques en l’apartat 
I.2.2 i 3.1 b))

6. Condicions que s’han de donar per considerar que es garanteix la igualtat 
d’oportunitats en relació a la cobertura dels mitjans de comunicació –especialment 
els públics– i neutralitat de les autoritats convocants del referèndum. (en referència 
al que determina el Codi de Bones pràctiques en els apartats I.2.2 i I.3.1)

7. Condicions que ha de reunir la pregunta sotmesa a referèndum, en especial 
pel que fa referència a la claredat de la mateixa, a la possibilitat de que sigui una 
pregunta binària o a la possibilitat d’existència de més alternatives. (en referència al 
que determina el Codi de Bones pràctiques en l’apartat III.2)

8. Determinació del període mínim que ha d’existir entre l’aprovació del text 
sotmès a referèndum i la posada a disposició de la informació als votants sobre els 
arguments a favor i en contra i les butlletes de votació d’un costat i la data de cele-
bració del referèndum d’un altre. (en referència al que determina el Codi de Bones 
pràctiques en l’apartat 3.1 d) i e))

9. Criteris per atorgar validesa al resultat del referèndum pel que fa referència 
als percentatges de vots emesos, vots computats, en relació als quòrums mínims de 
participació i quòrums mínims d’aprovació. (en referència al que determina el Codi 
de Bones pràctiques en l’apartat III.7)

10. Criteris per determinar si existeix en la Llei d’aprovació i convocatòria del 
referèndum els elements imprescindibles per conèixer i valorar els efectes polític i 
jurídics del referèndum i dels seus resultats. (en referència al que determina el Codi 
de Bones pràctiques en l’apartat III.8)



BOPC 402
5 de maig de 2017

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 61 

B) Donar suport a les mobilitzacions que amb caràcter unitari pugui convocar 
en defensa de la convocatòria i celebració del referèndum el Pacte Nacional pel Re-
ferèndum.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2017
Josep Lluís Franco Rabell, president; Joan Coscubiela Conesa, portaveu, GP CSP 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la precarietat 
laboral i la conciliació dels professionals sanitaris
302-00144/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 58349 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.05.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre la precarietat laboral i la conciliació dels professionals sanitaris (tram. 300-
00156/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Elaborar una diagnosi del dimensionament real de les plantilles del sector sa-

lut de titularitat pública, per tal de poder donar una resposta ajustada a les necessi-
tats de la ciutadania.

2. Adoptar mesures urgents durant el 2017 per tal d’estabilitzar la plantilla de 
professionals eventuals del sector salut de titularitat pública (salut pública, ICS, 
EPiC i empreses municipals), incloent les necessàries per tal de cobrir la totalitat de 
les baixes estructurals per jubilació.

3. Presentar al Parlament, abans del 31 de juliol del 2017, un informe sobre la 
precarietat laboral al sector salut (públic i concertat), que detalli el volum de con-
tractes eventuals inferiors a un mes, la freqüència en la concatenació de contractes 
i les mesures previstes per a la seva reducció, així com els informes i estudis que 
elabori l’Observatori de la qualitat de la contractació laboral en el sistema sanitari 
públic.

4. Prioritzar la consolidació de professionals d’infermeria, en tant que col·lectiu 
especialment afectat per la interinitat.

5. Planificar i prioritzar, en les futures ofertes públiques d’ocupació, la convoca-
tòria de places destinades a l’atenció primària, que garanteixin: 

a) La recuperació del personal dels Equips d’Atenció Primària (EAPs) perduts 
des del 2011 fins a arribar a la dotació estable suficient per cobrir el 100% de les se-
ves necessitats habituals.

b) el desplegament a tot el territori dels models d’atenció de determinades espe-
cialitats, prioritàriament les relacionades amb salut mental, psicologia clínica, logo-
pèdia i fisioteràpia.

6. Impulsar, en l’àmbit universitari, campanyes de promoció de l’especialitat de 
Medicina Familiar i Comunitària, tendint a la creació de Departaments de Medicina 
Familiar i Comunitària.

7. Garantir, abans del 31 de juliol de 2017, que no es produeixen noves contrac-
tacions de personal eventual per cobrir necessitats estructurals.

8. Definir, conjuntament amb els diferents agents del sector salut i atenent l’evo-
lució de les necessitats assistencials, el rol de dels professionals sanitaris i les fun-
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cions de cadascun dels col·lectius professionals, planificant a mig termini les neces-
sitats del sistema.

9. Reduir les estructures burocràtiques, simplificant els quadres de comandament 
i potenciant l’autonomia de gestió dels professionals i els centres: 

a) Dissolent les Unitats de Gestió d’Atenció Primària (UGAP) i recuperant les 
direccions dels Equips d’Atenció Primària (EAP).

b) Disminuint les tasques burocràtiques en els EAP.
c) Dissolent les direccions dels Serveis d’Atenció Primària (SAP).
10. En el marc de l’Observatori de la qualitat de la contractació laboral en el sis-

tema sanitari públic: 
a) fer una revisió de la ràtio de d’habitants per professional a l’atenció primària, 

en funció dels perfils poblacionals, dispersió territorial, epidemiologia i indicadors 
socioeconòmics.

b) fer una anàlisi de les iniquitats territorials pel que fa a les especialitats.
c) Fer una anàlisi de viabilitat sobre la possibilitat de reduir la jornada laboral 

dels professionals del sector salut a 35 hores setmanals, creant mecanismes de flexi-
bilització de la jornada per facilitar la conciliació.

11. Impulsar l’elaboració per part de les entitats proveïdores del sector salut, 
abans d’acabar el 2017, de plans per millorar la qualitat de vida laboral, incloent 
mesures de conciliació professional, personal i familiar, càrregues de feina, gènere i 
treball, riscos psicosocials i violència ocupacional, elaborats de manera participada 
amb les organitzacions sindicals, i destinar-hi els recursos necessaris.

12. Fer pública, abans del 31 de juliol de 2017, l’avaluació del Pla d’Igualtat de 
l’ICS i específicament les mesures previstes per afavorir la presència equitativa de 
dones i homes en els nivells directius.

13. Impulsar un acord Marc del Sistema Sanitari Públic de Catalunya, amb els 
diferents agents del sector salut, sobre models retributius i desenvolupament de la 
carrera professional, que permeti recuperar progressivament la pèrdua salarial pati-
da pels professionals sanitaris arrel de les retallades.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP SOC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’emprenedoria 
juvenil
302-00145/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 58352 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.05.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, David Mejía Ayra, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre l’emprenedoria juvenil (tram. 300-00157/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Acabar, abans de l’1 de juliol de 2017, el desplegament de la Llei 16/2015, del 

21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, 
assegurant i prioritzant l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a la xarxa interadmi-
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nistrativa amb la finalitat de facilitar l’accés als tràmits coneguda com a Finestreta 
Única Empresarial.

2. Incentivar i potenciar la participació de més operadors econòmics en els pro-
grames de col·laboració amb empreses que desenvolupen estratègies de formació a 
partir de les experiències adquirides.

3. Incrementar l’oferta formativa per a emprenedors joves en horari de tarda i, en 
general, potenciar la flexibilitat horària de l’actual oferta formativa.

4. Fomentar la formació contínua i de qualitat dels treballadors que apliquen 
els programes destinats a orientar i assessorar els joves emprenedors. L’objectiu 
d’aquesta formació ha d’ésser que aquests professionals assoleixin les competències, 
l’experiència i, en general, el background adient a les necessitats canviants dels joves 
emprenedors als quals donen servei.

5. Adoptar una política de qualitat i satisfacció dels serveis que es presten en els 
diferents programes de la Generalitat de Catalunya ja existents (com ara Catalunya 
emprèn, Consolida’t, Reempresa, pla Esprint i pla Embarca), que inclogui, almenys, 
les següents actuacions: 

a) L’establiment de mecanismes d’auditoria i revisió, amb periodicitat almenys 
trimestral sobre les accions realitzades, detallant quines són les inversions concretes 
de cada un d’ells i els resultats assolits respecte dels resultats inicials.

b) El seguiment dels expedients des del principi de les relacions amb els joves 
emprenedors fins al final, justificant els motius del tancament de l’expedient i analit-
zant anualment les causes dels resultats i la seva eficiència, per fer-los més efectius.

c) L’elaboració i implementació d’enquestes específiques per a cada programa, 
que siguin realitzades periòdicament pels seus usuaris.

6. Facilitar l’accés dels joves emprenedors als centres de transferència tecnolò-
gica per desenvolupar proves de conceptes i estratègies de desenvolupament i inno-
vació (R+D+I).

7. Assegurar la integració del centre tecnològic d’EURECAT dins la futura Red 
Cervera per aprofitar els recursos aprovats als pressupostos generals de l’Estat de 
2017 i aprofitar les sinèrgies amb els centres tecnològics de tot Espanya.

8. Potenciar i incentivar els mecanismes de finançament alternatiu al bancari 
com el crowdfunding, el crowdlending i el finançament mitjançant business angels i 
difondre aquesta tasca amb campanyes específiques destinades al seu coneixement 
pels joves emprenedors. 

9. Definir una estratègia de desplegament, i presentar-la abans del juliol del 2017, 
per aconseguir la implementació de xarxa de fibra òptica al 90% del territori de Ca-
talunya abans de la finalització del 2018, incloent una línia específica de l’Institut 
Català de Finances per assegurar l’accés a Internet de banda ampla a tot el territori 
català per a joves emprenedors i autònoms.

10. Promoure i potenciar la participació dels joves emprenedors en les accions 
de promoció exterior de l’activitat empresarial com les fires internacionals i viatges 
comercials.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; David Mejía Ayra, diputat, GP Cs 
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el mal ús del 
diner públic
302-00146/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 58353 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.05.2017

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el mal ús del diner públic 
(tram. 300-00158/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Adoptar les mesures normatives i/o administratives pertinents per tal d’asse-

gurar que la representació exterior del Govern recaigui únicament en membres del 
Govern, i no en ex presidents o qualsevol altra figura política.

2. Elaborar una normativa que reguli els viatges exteriors dels ex presidents, del 
President i dels consellers del Govern de la Generalitat que fixi clarament que l’ob-
jectiu d’aquests viatges ha de ser la promoció econòmica i cultural de Catalunya i 
que inclogui, com a mínim, el retiment de comptes del Govern en seu parlamentària 
i el cost, la composició de les comitives, la durada i les activitats que s’hi han dut a 
terme.

3. Presentar anualment en seu parlamentària un informe sobre el cost, la compo-
sició de les comitives, la durada i les activitats que s’hi ha dut a terme en els viatges 
a l’exterior pels ex presidents, pel President i per tots els consellers del Govern de 
la Generalitat.

4. Reformar el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, per tal que s’executin obli-
gatòriament en un 100% els crèdits inicials de les partides pressupostàries destina-
des als serveis socials bàsics per als ciutadans (com a mínim, les d’educació, sanitat, 
benestar social i seguretat ciutadana).

5. Amb l’objectiu d’evitar l’ús partidista del diner públic, 
a) Reduir un 75% les partides destinades a publicitat, difusió i campanyes insti-

tucionals i establir una regulació que comprengui els criteris d’atribució dels mitjans 
que reben aquesta publicitat, així com els motius per posar en marxa campanyes ins-
titucionals, la seva durada i els objectius que es persegueixen.

b) Establir una regulació sobre l’ús dels perfils públics oficials a les xarxes so-
cials dels alts càrrecs de la Generalitat, que fixi els criteris que permetin separar 
l’activitat inherent al càrrec de l’activitat personal i política.

6. Racionalitzar l’administració pública catalana, amb la finalitat de disminuir 
les estructures polítiques i administratives innecessàries i destinar l’import resultant 
d’aquest estalvi a la prestació dels serveis socials essencials per als ciutadans. En 
aquest sentit, el Govern procedirà a: 

a) Implementar un pla de fusió d’ajuntaments.
b) Suprimir o fusionar entitats autònomes i administratives, entitats autònomes 

comercials i financeres, entitats de dret públic, societats mercantils, consorcis i fun-
dacions del perímetre públic de la Generalitat.

c) No crear en un període de com a mínim tres anys cap entitat autònoma o ad-
ministrativa, entitat autònoma comercial i financera, entitat de dret públic, societat 
mercantil, consorci o fundació.

d) Reduir un 10% les retribucions dels alts càrrecs de la Generalitat.
e) Reduir un 50% el nombre de llocs reservats al personal de confiança (personal 

eventual) de la Generalitat.
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f) Reduir un 75% les partides destinades a: atencions protocol·làries i represen-
tatives; organització de reunions, conferències i cursos; estudis i dictàmens; treballs 
tècnics; altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques; publicacions; i 
dietes i gratificacions extraordinàries.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre capitalisme, 
treball i vida
302-00147/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 58355 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.05.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Mireia Vehí i Cantenys, diputada del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent mo-
ció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre capitalisme, treball i vida (tram. 
300-00162/11).

Moció
1. Construcció dels Països Catalans: 
1.1 El Parlament insta el Govern que estableixi una coordinació estable amb el 

Govern de les Illes i la Generalitat Valenciana per tal de crear l’Observatori del tre-
ball dels Països Catalans.

1.2 El Parlament insta el Govern a elaborar en el termini de 3 mesos un estudi 
sobre cadenes productives inserides en l’economia social, solidària i cooperativa a 
Catalunya, País Valencià i les Illes.

1.3 El Parlament insta el Govern a elaborar en el termini de 3 mesos un estudi 
sobre la situació del teixit industrial a Catalunya, el País Valencià i les Illes dels dar-
rers 20 anys que inclogui un inventari de l’estat de tots centres de treball industrial 
i les maquinàries.

2. Qualitat en el treball: 
2.1 Salut laboral
a) El Parlament insta el Govern a adoptar mesures de transparència en relació 

al funcionament de la Secretaria General d’Avaluacions Mèdiques, i presentar als 
grups parlamentaris el futur projecte de conveni que el vincula amb l’Instituto Na-
cional de la Seguridad Social (INSS) abans que aquest sigui signat, per tal que es 
pugui debatre al Parlament de Catalunya abans de la seva entrada en vigor.

b) El Parlament insta el Govern en el termini d’un mes a fer públic l’actual con-
veni entre Secretaria General d’Avaluacions Mèdiques i l’Instituto Nacional de la 
Seguridad Social així com els annexes i acords privats que s’han anat acordant en 
reunions no publicades fins a data d’avui.

c) El Parlament insta el Govern en el termini de 3 mesos a modificar els criteris 
que utilitza la Secretaria General d’Avaluacions Mèdiques per a les baixes i les altes 
de les persones treballadors/es i per a les avaluacions d’incapacitat permanent de tal 
manera que siguin exclusivament els criteris mèdics dels professionals de la xarxa 
pública els que prevalguin.

2.2 Inspecció de treball
El Parlament insta el Govern a elaborar uns criteris tècnics per a la Direcció Ge-

neral d’Inspecció del Treball per tal que es doni preferència a destinar els recursos 
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d’Inspecció del Treball als casos de frau de llei en matèria de contractació i als casos 
de sinistralitat laboral.

2.3 Contractació pública
a) El Parlament insta el Govern a exigir, en aplicació de la Directiva 2014/24 que 

faculta les entitats regionals a l’establiment de topalls salarials mínims en la contrac-
tació pública, com a requisit adjunt a la presentació de les ofertes, criteris de solvèn-
cia i condicions d’execució dels contractes, mesures de foment de la igualtat de gène-
re i de qualitat salarial i estabilitat laboral a través de l’establiment d’un topall mínim 
de retribució salarial de deu euros l’hora o setze mil euros bruts anuals durant l’exe-
cució del contracte, sense perjudici del conveni col·lectiu del sector si aquest esta-
bleix millors condicions retributives o temporals per a totes les persones ocupades.

b) El Parlament insta el Govern a només adjudicar contractes públics a les em-
preses i entitats que en presentar la seva oferta es comprometin per escrit a pagar als 
seus treballadors i treballadores per l’execució de la prestació un salari d’almenys 
1200 € per catorze mensualitats en relació a jornades laborals de 40 hores de mitja-
na setmanal i així com a donar compliment durant l’execució del contracte. En cas 
que l’oferta no inclogui la declaració relativa al salari mínim i no es presenti aquesta 
a requeriment del poder adjudicador quedarà exclosa de la valoració. Les empreses 
subcontractistes seran objecte també de l’anterior obligació.

c) El Parlament insta el Govern a incorporar als Plecs de Clàusules de contracta-
ció pública l’obligació de sotmetre les condicions laborals establertes en el conveni 
col·lectiu sectorial que li correspon a l’activitat contractada durant tota l’execució. El 
contingut del referit conveni conformarà les condicions laborals mínimes dels treba-
lladors i les treballadores que desenvolupin les activitats objecte del contracte. Les 
empreses subcontractistes també seran objecte de l’anterior obligació.

2.4 Treballadores d’atenció domiciliària
a) El Parlament insta al Govern a estudiar i emetre un informe, en el termini de 3 

mesos, sobre la manera de fer efectiu el reconeixement i valoració de les tasques do-
mèstiques i de cures de les cuidadores familiars que tenen persones dependents a càr-
rec com a tasques amb base cotitzable per tal d’accedir a prestacions d’atur i jubilació.

b) El Parlament insta el Govern a fer una campanya per a la municipalització i la 
gestió pública de tots els serveis d’atenció domiciliària que depenen dels ajuntaments.

3. Polítiques actives d’ocupació i SOC: 
3.1 El Parlament insta el Govern en el termini màxim de tres mesos a modificar 

la Llei 13/2015 del Sistema d’Ocupació i Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en 
els seus articles 1, 16 i Disposicions addicionals 3a, 4a i 6a per a revertir les exter-
nalitzacions dels serveis d’intermediació laboral, orientació i formació i que siguin 
de gestió exclusivament pública.

3.2 El Parlament insta el Govern a convocar en el termini d’un mes un espai de 
treball entre els Grups Parlamentaris, els representants dels i les treballadores del 
Servei d’Ocupació de Catalunya - tant públics com externalitzats - per tal de debatre 
sobre la qualitat del model d’ocupació i sobre la modificació de la Llei 13/2015 del 
Sistema d’ocupació i Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

4. Concertació social: 
4.1 El Parlament insta el Govern a assegurar la presència d’un tercer sindicat als 

organismes públics per mitjà de mecanismes de participació institucional (allà on 
no hi hagi un tercer).

4.2 El Parlament insta el Govern a elaborar un informe en el termini d’un mes 
per garantir la presència d’un tercer sindicat als organismes de representació insti-
tucional de l’administració.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Mireia Vehí i Cantenys, diputada, GP CUP-CC
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació 
d’Associacions de Gremis de Flequers amb relació al Projecte de llei 
de comerç, serveis i fires
353-00493/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei de comerç, serveis 
i fires», el 02.05.2017.

Compareixença en ponència d’una representació de Pimec Comerç 
amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
353-00495/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei de comerç, serveis 
i fires», el 02.05.2017.

Compareixença en ponència d’una representació de la Unió General 
de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
comerç, serveis i fires
353-00500/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei de comerç, serveis 
i fires», el 02.05.2017.

Compareixença en ponència d’una representació de Comissions 
Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, 
serveis i fires
353-00501/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei de comerç, serveis 
i fires», el 02.05.2017.
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Compareixença en ponència d’una representació del Consell 
d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de comerç, serveis i fires
353-00505/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei de comerç, serveis 
i fires», el 02.05.2017.

Compareixença en ponència d’una representació de la Creu Roja 
amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
353-00512/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei de comerç, serveis 
i fires», el 02.05.2017.

Compareixença en ponència d’Oriol Estela Barnet, economista i 
geògraf, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
353-00518/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei de comerç, serveis 
i fires», el 02.05.2017.
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