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S U M A R I

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

1.30. Altres tramitacions

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i 
a altres informes o memòries de la Sindicatura de 
Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
10/2014, sobre el Consorci Organitzador del Fòrum Univer-
sal de les Cultures Barcelona 2004
Tram. 258-00024/10
Coneixement de l’Informe p. 13

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
11/2014, sobre l’empresa Fòrum Universal de les Cultures 
Barcelona 2004
Tram. 258-00025/10
Coneixement de l’Informe p. 13

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de formació i qualificació professio-
nal de Catalunya
Tram. 200-00027/10
Text presentat p. 13

Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’es-
pectacles públics i recreatives
Tram. 200-00028/10
Text presentat p. 32

Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 200-00029/10
Text presentat p. 65

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la disposició d’un tèc-
nic d’educació infantil a les escoles públiques
Tram. 250-01142/10
Esmenes presentades p. 80

Proposta de resolució sobre el pagament dels deu-
tes a l’empresa Habitatges Municipals de Sabadell
Tram. 250-01144/10
Esmenes presentades p. 81

Proposta de resolució sobre les paperetes per a la 
consulta sobre el futur polític de Catalunya que elabora el 
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció de Lleida
Tram. 250-01146/10
Esmenes presentades p. 81

Proposta de resolució sobre l’itinerari i la freqüència 
de pas de l’autobús interurbà que connecta Rubí amb l’Hos-
pital de Terrassa
Tram. 250-01148/10
Esmenes presentades p. 81

Proposta de resolució sobre el transport escolar 
per als alumnes de centres educatius situats lluny del nucli 
urbà
Tram. 250-01151/10
Esmenes presentades p. 82

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
urgents per a controlar l’emissió de compostos orgànics vo-
làtils de la planta Ecoparc2, a Montcada i Reixac
Tram. 250-01153/10
Esmenes presentades p. 82

Proposta de resolució sobre l’autorització al Con-
sell Comarcal del Priorat perquè faci una senyalització ho-
mogènia del patrimoni i les carreteres de la comarca
Tram. 250-01159/10
Esmenes presentades p. 83

Proposta de resolució sobre el pagament del deute 
a l’empresa Habitatges Municipals de Sabadell
Tram. 250-01166/10
Esmenes presentades p. 83

Proposta de resolució sobre les escoles municipals 
de música i dansa i els conservatoris
Tram. 250-01172/10
Esmenes presentades p. 84

Proposta de resolució sobre la concessió de sub-
vencions en matèria cultural
Tram. 250-01174/10
Esmenes presentades p. 84

Proposta de resolució sobre les llistes d’espera dels 
hospitals de Terrassa
Tram. 250-01175/10
Esmenes presentades p. 84

Proposta de resolució sobre les hepatitis víriques
Tram. 250-01176/10
Esmenes presentades p. 85

Proposta de resolució sobre la cessió d’un local de 
l’Incasòl situat al barri de Verdun, de Barcelona
Tram. 250-01177/10
Esmenes presentades p. 86
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Proposta de resolució sobre la simplificació admi-
nistrativa
Tram. 250-01179/10
Esmenes presentades p. 87

Proposta de resolució sobre la creació d’un siste-
ma d’interlocució única amb l’Administració per a empreses 
i autònoms
Tram. 250-01180/10
Esmenes presentades p. 87

Proposta de resolució sobre la informació al Par-
lament de les gestions relatives a tancaments d’empreses i 
expedients de regulació d’ocupació
Tram. 250-01182/10
Esmenes presentades p. 87

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’Hospi-
tal de Viladecans
Tram. 250-01186/10
Esmenes presentades p. 88

Proposta de resolució sobre la paralització definiti-
va de la planta del projecte Castor i sobre la no repercussió 
de les compensacions econòmiques en els ciutadans
Tram. 250-01187/10
Esmenes presentades p. 88

Proposta de resolució sobre la creació d’una xar-
xa coordinada de serveis d’acompanyament i consolidació 
d’empreses
Tram. 250-01189/10
Esmenes presentades p. 89

Proposta de resolució sobre l’execució de tot el 
pressupost assignat al Departament de Salut
Tram. 250-01190/10
Esmenes presentades p. 89

Proposta de resolució sobre l’impuls d’a cords es-
tables entre els centres d’educació primària i secundària del 
servei públic d’educació i les entitats juvenils
Tram. 250-01192/10
Esmenes presentades p. 89

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
cobertura de les necessitats alimentàries dels alumnes en 
els períodes no lectius
Tram. 250-01194/10
Esmenes presentades p. 90

Proposta de resolució sobre el servei d’ambulànci-
es al Montsià
Tram. 250-01195/10
Esmenes presentades p. 90

Proposta de resolució sobre l’eliminació i el tracta-
ment de les terres contaminades del Parc del Nord de Sa-
badell
Tram. 250-01196/10
Esmenes presentades p. 90

Proposta de resolució sobre l’aparcament del CAP 
II Cerdanyola-Ripollet
Tram. 250-01197/10
Esmenes presentades p. 91

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola La Maquinista, de Barcelona
Tram. 250-01250/10
Presentació p. 91

Proposta de resolució sobre l’ampliació i la remo-
delació de diversos centres educatius de Cornellà de Llo-
bregat
Tram. 250-01251/10
Presentació p. 92

Proposta de resolució sobre l’actualització de l’indi-
cador de renda de suficiència de Catalunya
Tram. 250-01252/10
Presentació p. 92

Proposta de resolució sobre la supressió del pro-
grama de TV3 El medi ambient
Tram. 250-01253/10
Presentació p. 93

Proposta de resolució de rebuig a la can cel·la ció de 
la presentació de Victus, d’Albert Sánchez Piñol, a l’Institut 
Cervantes d’Utrecht per part de l’ambaixador d’Espanya a 
Holanda
Tram. 250-01254/10
Presentació p. 94

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’ac-
cessibilitat a l’estació ferroviària del Vendrell per a les perso-
nes amb limitacions físiques o sensorials
Tram. 250-01255/10
Presentació p. 94

3.10.30. Debats generals

Debat sobre l’orientació política general del Govern
Tram. 255-00007/10
Propostes de resolució presentades pels grups parlamen-
taris p. 95
Propostes de resolució transaccionals presentades pels 
grups parlamentaris p. 191
Rectificacions i retirades p. 197

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’Estatut orgànic del Ministeri Fiscal
Tram. 270-00005/10
Informe de la Ponència de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans p. 198

4. INFORMACIÓ

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 49/X, sobre 
l’ús de dispositius Wi-Fi als centres educatius
Tram. 290-00032/10
Sol·licitud de pròrroga p. 223
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 223

Control del compliment de la Resolució 616/X, so-
bre les reaccions a l’actuació de la policia arran dels inci-
dents ocorreguts a Mataró el primer cap de setmana d’agost 
del 2013
Tram. 290-00547/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 223

Control del compliment de la Resolució 617/X, 
sobre l’adopció de mesures per a evitar les sostraccions 
d’aparells electrònics en llocs públics
Tram. 290-00548/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 224

Control del compliment de la Resolució 627/X, so-
bre l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 290-00558/10
Sol·licitud de pròrroga p. 225
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 225
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Control del compliment de la  Resolució 628/X, so-
bre la implantació del model d’a tenció oftalmològica del Pla 
de salut de Catalunya 2011-2015 i l’ús de nous fàrmacs per al 
tractament de les patologies oftalmològiques
Tram. 290-00559/10
Sol·licitud de pròrroga p. 225
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 225

Control del compliment de la Resolució 629/X, so-
bre la prevenció del suïcidi
Tram. 290-00560/10
Sol·licitud de pròrroga p. 226
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 226

Control del compliment de la Resolució 630/X, so-
bre la restitució de la plantilla de pediatres del CAP Canale-
tes, de Cerdanyola del Vallès
Tram. 290-00561/10
Sol·licitud de pròrroga p. 226
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 226

Control del compliment de la  Resolució 632/X, so-
bre el garantiment del servei d’atenció continuada al CAP 
Castellbisbal i del servei de transport sanitari urgent
Tram. 290-00563/10
Sol·licitud de pròrroga p. 226
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 227

Control del compliment de la Resolució 633/X, so-
bre la regulació de la promoció, la comercialització i el con-
sum de begudes energètiques
Tram. 290-00564/10
Sol·licitud de pròrroga p. 227
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 227

Control del compliment de la Resolució 634/X, so-
bre la gestió de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, de 
Lleida
Tram. 290-00565/10
Sol·licitud de pròrroga p. 227
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 227

Control del compliment de la Resolució 635/X, so-
bre el Pla de reordenació assistencial i territorial 2013-2015
Tram. 290-00566/10
Sol·licitud de pròrroga p. 227
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 228

Control del compliment de la Resolució 636/X, so-
bre l’aplicació de les recomana cions de l’informe derivat del 
compliment de la Moció 3/X, sobre les polítiques de salut
Tram. 290-00567/10
Sol·licitud de pròrroga p. 228
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 228

Control del compliment de la  Resolució 637/X, so-
bre el millorament del servei d’a tenció psicològica i psiquià-
trica del CAP La Mina, de Sant Adrià de Besòs
Tram. 290-00568/10
Sol·licitud de pròrroga p. 228
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 228

Control del compliment de la Resolució 638/X, so-
bre la recuperació de l’activitat i l’amortització dels deutes 
pendents de l’Hospital de Mataró
Tram. 290-00569/10
Sol·licitud de pròrroga p. 229
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 229

Control del compliment de la Resolució 639/X, so-
bre la dotació de professionals i pressupostària i l’organitza-
ció dels centres d’atenció primària de Mataró
Tram. 290-00570/10
Sol·licitud de pròrroga p. 229
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 229

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 97/X, sobre el 
procés de matriculació, els equipaments educatius i la provi-
sió de plantilles de docents
Tram. 390-00097/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 229

Control del compliment de la Moció 99/X, sobre el 
transport sanitari
Tram. 390-00099/10
Sol·licitud de pròrroga p. 230
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 230

Control del compliment de la Moció 101/X, sobre la 
internacionalització del dret a decidir i de la consulta sobre 
el futur polític de Catalunya
Tram. 390-00101/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 230

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la 
Generalitat davant el Ple perquè informi sobre el presumpte 
cobrament il·legal de comissions per l’adjudicació d’obra pú-
blica de la Generalitat durant el temps que va ésser conseller
Tram. 361-00007/10
Sol·licitud p. 231

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural sobre la gestió forestal dels boscos sin-
gulars, el catàleg del Centre de Recerca Ecològica i Aplica-
cions Forestals i el compliment de la Moció 83/X, sobre les 
polítiques de conservació i gestió del medi natural
Tram. 354-00314/10
Sol·licitud i tramitació p. 231

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre les conseqüències 
per a les competències de la Generalitat de les previsions 
contingudes en l’avantprojecte de llei de protecció civil ela-
borat pel Govern de l’Estat
Tram. 354-00320/10
Sol·licitud i tramitació p. 231

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre la informació relativa 
als entrenaments militars dels Mossos d’Esquadra aparegu-
da en el diari El Mundo el 8 de setembre de 2014
Tram. 354-00321/10
Sol·licitud i tramitació p. 232

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre la situació del Cos de 
Mossos d’Esquadra i les informacions aparegudes en diver-
sos mitjans relatives a la participació d’un grup de mossos 
en entrenaments paramilitars
Tram. 354-00322/10
Sol·licitud i tramitació p. 232

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural sobre el document de treball del Consell 
Assessor de Desenvolupament Sostenible amb relació a les 
aportacions sobre el canal Segarra-Garrigues
Tram. 354-00323/10
Sol·licitud i tramitació p. 232
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Acadèmia Catalana de la Música amb relació al Projecte 
de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts 
per part de prestadors de serveis de comunicacions electrò-
niques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió 
cultural digital
Tram. 352-01720/10
Acord sobre la sol·licitud p. 232

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Multisectorial d’Empreses de l’Electrònica, 
les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, de les 
Telecomunicacions i dels Continguts Digitals amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de 
continguts per part de prestadors de serveis de comunicaci-
ons electròniques per al foment del sector audiovisual i per a 
la difusió cultural digital
Tram. 352-01721/10
Acord sobre la sol·licitud p. 232

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Productors d’Animació amb re-
lació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la pro-
visió de continguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques per al foment del sector au-
diovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01722/10
Acord sobre la sol·licitud p. 232

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics amb rela-
ció al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió 
de continguts per part de prestadors de serveis de comuni-
cacions electròniques per al foment del sector audiovisual i 
per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01723/10
Acord sobre la sol·licitud p. 233

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió 
de continguts per part de prestadors de serveis de comuni-
cacions electròniques per al foment del sector audiovisual i 
per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01724/10
Acord sobre la sol·licitud p. 233

Proposta de compareixença d’una representació 
de Jazz Telecom amb relació al Projecte de llei de creació 
de l’impost sobre la provisió de continguts per part de pres-
tadors de serveis de comunicacions electròniques per al fo-
ment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01725/10
Acord sobre la sol·licitud p. 233

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts amb relació 
al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de 
continguts per part de prestadors de serveis de comunicaci-
ons electròniques per al foment del sector audiovisual i per a 
la difusió cultural digital
Tram. 352-01726/10
Acord sobre la sol·licitud p. 233

Proposta de compareixença de Raimon Masllorens, 
en representació de la Federació de Productors, amb relació 
al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de 
continguts per part de prestadors de serveis de comunicaci-
ons electròniques per al foment del sector audiovisual i per a 
la difusió cultural digital
Tram. 352-01727/10
Acord sobre la sol·licitud p. 233

Proposta de compareixença de Sergi Casamitjana, 
director de l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de creació de l’im-

post sobre la provisió de continguts per part de prestadors 
de serveis de comunicacions electròniques per al foment del 
sector audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01728/10
Rebuig de la sol·licitud p. 233

Proposta de compareixença de Xavier Guitart i Do-
mènech, president del Clúster de la Indústria Audiovisual de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de creació de l’im-
post sobre la provisió de continguts per part de prestadors 
de serveis de comunicacions electròniques per al foment del 
sector audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01729/10
Acord sobre la sol·licitud p. 234

Proposta de compareixença de Judith Colell, di-
rectora de cinema i membre de l’Acadèmia de Cinema Es-
panyol, amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost 
sobre la provisió de continguts per part de prestadors de 
serveis de comunicacions electròniques per al foment del 
sector audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01730/10
Rebuig de la sol·licitud p. 234

Proposta de compareixença de Jordi Serra, res-
ponsable de coproduccions a TV3, amb relació al Projecte 
de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts 
per part de prestadors de serveis de comunicacions electrò-
niques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió 
cultural digital
Tram. 352-01731/10
Rebuig de la sol·licitud p. 234

Proposta de compareixença de Joan Gonzá lez, en 
representació de l’Associació de Productors de Documen-
tals de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de creació 
de l’impost sobre la provisió de continguts per part de pres-
tadors de serveis de  comunicacions electròniques per al fo-
ment del sector audio visual i per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01732/10
Acord sobre la sol·licitud p. 234

Proposta de compareixença de Jordi Roigé, presi-
dent de Productors Audiovisuals de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de 
continguts per part de prestadors de serveis de comunicaci-
ons electròniques per al foment del sector audiovisual i per a 
la difusió cultural digital
Tram. 352-01733/10
Acord sobre la sol·licitud p. 234

Proposta de compareixença de David Matamoros, 
en representació de Barcelona Audiovisual, amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de 
continguts per part de prestadors de serveis de comunicaci-
ons electròniques per al foment del sector audiovisual i per a 
la difusió cultural digital
Tram. 352-01734/10
Acord sobre la sol·licitud p. 234

Proposta de compareixença d’una representació 
de Telefónica amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’impost sobre la provisió de continguts per part de presta-
dors de serveis de comunicacions electròniques per al fo-
ment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01763/10
Acord sobre la sol·licitud p. 235

Proposta de compareixença d’una representació 
de Vodafone España amb relació al Projecte de llei de cre-
ació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de 
prestadors de serveis de comunicacions electròniques per 
al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural di-
gital
Tram. 352-01764/10
Acord sobre la sol·licitud p. 235
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Proposta de compareixença d’una representació 
d’Orange Espagne amb relació al Projecte de llei de crea-
ció de l’impost sobre la provisió de continguts per part de 
prestadors de serveis de comunicacions electròniques per 
al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural 
digital
Tram. 352-01765/10
Acord sobre la sol·licitud p. 235

Proposta de compareixença d’una representació 
de Jazz Telecom amb relació al Projecte de llei de crea-
ció de l’impost sobre la provisió de continguts per part de 
prestadors de serveis de comunicacions electròniques per 
al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural 
digital
Tram. 352-01766/10
Acord sobre la sol·licitud p. 235

Proposta de compareixença d’una representació 
de Xfera Móviles (Yoigo) amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part 
de prestadors de serveis de comunicacions electròniques 
per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural 
digital
Tram. 352-01767/10
Acord sobre la sol·licitud p. 235

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics amb rela-
ció al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió 
de continguts per part de prestadors de serveis de comuni-
cacions electròniques per al foment del sector audiovisual i 
per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01768/10
Acord sobre la sol·licitud p. 235

Proposta de compareixença de Luis de Val, presi-
dent de Distribuïdors Independents Cinematogràfics Asso-
ciats, amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost 
sobre la provisió de continguts per part de prestadors de 
serveis de comunicacions electròniques per al foment del 
sector audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01769/10
Acord sobre la sol·licitud p. 236

Proposta de compareixença de Raimon Masllorens, 
president de Productors Audiovisuals Federats, amb relació 
al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de 
continguts per part de prestadors de serveis de comunicaci-
ons electròniques per al foment del sector audiovisual i per a 
la difusió cultural digital
Tram. 352-01770/10
Acord sobre la sol·licitud p. 236

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Productors d’Animació amb re-
lació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la pro-
visió de continguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques per al foment del sector au-
diovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01771/10
Acord sobre la sol·licitud p. 236

Proposta de compareixença d’una representació 
de Productors Audiovisuals de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de con-
tinguts per part de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la 
difusió cultural digital
Tram. 352-01772/10
Acord sobre la sol·licitud p. 236

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Productors Independents de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre 
la provisió de continguts per part de prestadors de serveis 

de comunicacions electròniques per al foment del sector 
audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01773/10
Acord sobre la sol·licitud p. 236

Proposta de compareixença d’una representació 
de Barcelona Audiovisual amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part 
de prestadors de serveis de comunicacions electròniques 
per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural 
digital
Tram. 352-01774/10
Acord sobre la sol·licitud p. 236

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Productors de Documentals de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre 
la provisió de continguts per part de prestadors de serveis 
de comunicacions electròniques per al foment del sector 
audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01775/10
Acord sobre la sol·licitud p. 237

Proposta de compareixença de Montse Guiu, vice-
presidenta de la delegació catalana de la Societat d’Empre-
saris de Cinemes d’Espanya, amb relació al Projecte de llei 
de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per 
part de prestadors de serveis de comunicacions electròni-
ques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió 
cultural digital
Tram. 352-01776/10
Acord sobre la sol·licitud p. 237

Proposta de compareixença de Camilo Tarrazón, 
president del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre 
la provisió de continguts per part de prestadors de serveis 
de comunicacions electròniques per al foment del sector 
audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01777/10
Acord sobre la sol·licitud p. 237

Proposta de compareixença d’Isona Passola, pre-
sidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de 
continguts per part de prestadors de serveis de comunicaci-
ons electròniques per al foment del sector audiovisual i per a 
la difusió cultural digital
Tram. 352-01778/10
Acord sobre la sol·licitud p. 237

Proposta de compareixença de Xavier Guitart i Do-
mènech, president del Clúster de la Indústria Audiovisual de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de creació de l’im-
post sobre la provisió de continguts per part de prestadors 
de serveis de comunicacions electròniques per al foment del 
sector audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01779/10
Acord sobre la sol·licitud p. 237

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Multisectorial d’Empreses de l’Electrònica, 
les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, de les 
Telecomunicacions i dels Continguts Digitals amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de 
continguts per part de prestadors de serveis de comunicaci-
ons electròniques per al foment del sector audiovisual i per a 
la difusió cultural digital
Tram. 352-01780/10
Acord sobre la sol·licitud p. 237

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Empresaris i Professionals de les Apps de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l’im-
post sobre la provisió de continguts per part de prestadors 
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de serveis de comunicacions electròniques per al foment del 
sector audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01781/10
Acord sobre la sol·licitud p. 238

Proposta de compareixença d’Antoni Durán-Sin-
dreu, director del Màster en fiscalitat de la Universitat Pom-
peu Fabra, amb relació al Projecte de llei de creació de l’im-
post sobre la provisió de continguts per part de prestadors 
de serveis de comunicacions electròniques per al foment del 
sector audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01782/10
Acord sobre la sol·licitud p. 238

Proposta de compareixença del president del Con-
sell Nacional de la Cultura i de les Arts amb relació al Pro-
jecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de con-
tinguts per part de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la 
difusió cultural digital
Tram. 352-01783/10
Acord sobre la sol·licitud p. 238

Proposta de compareixença d’una representació 
de Telefónica amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’impost sobre la provisió de continguts per part de presta-
dors de serveis de comunicacions electròniques per al fo-
ment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01784/10
Acord sobre la sol·licitud p. 238

Proposta de compareixença d’una representació 
de Vodafone España amb relació al Projecte de llei de cre-
ació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de 
prestadors de serveis de comunicacions electròniques per 
al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural di-
gital
Tram. 352-01785/10
Acord sobre la sol·licitud p. 238

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Orange Espagne amb relació al Projecte de llei de creació 
de l’impost sobre la provisió de continguts per part de pres-
tadors de serveis de comunicacions electròniques per al fo-
ment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01786/10
Acord sobre la sol·licitud p. 238

Proposta de compareixença d’una representació 
de Jazz Telecom amb relació al Projecte de llei de creació 
de l’impost sobre la provisió de continguts per part de pres-
tadors de serveis de comunicacions electròniques per al fo-
ment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01787/10
Acord sobre la sol·licitud p. 239

Proposta de compareixença d’una representació 
de Xfera Móviles (Yoigo) amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part 
de prestadors de serveis de comunicacions electròniques 
per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural 
digital
Tram. 352-01788/10
Acord sobre la sol·licitud p. 239

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Eticom - SomConnexió amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part 
de prestadors de serveis de comunicacions electròniques 
per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural 
digital
Tram. 352-01789/10
Rebuig de la sol·licitud p. 239

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics amb rela-
ció al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió 
de continguts per part de prestadors de serveis de comuni-

cacions electròniques per al foment del sector audiovisual i 
per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01790/10
Acord sobre la sol·licitud p. 239

Proposta de compareixença d’una representació 
de Distribuïdors Independents Cinematogràfics Associats 
amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre 
la provisió de continguts per part de prestadors de serveis 
de comunicacions electròniques per al foment del sector 
audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01791/10
Acord sobre la sol·licitud p. 239

Proposta de compareixença d’una representació 
de Productors Audiovisuals Federats amb relació al Projecte 
de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts 
per part de prestadors de serveis de comunicacions electrò-
niques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió 
cultural digital
Tram. 352-01792/10
Acord sobre la sol·licitud p. 239

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Productors d’Animació amb re-
lació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la pro-
visió de continguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques per al foment del sector au-
diovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01793/10
Acord sobre la sol·licitud p. 240

Proposta de compareixença d’una representació 
de Productors Audiovisuals de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de con-
tinguts per part de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la 
difusió cultural digital
Tram. 352-01794/10
Acord sobre la sol·licitud p. 240

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Productors Independents de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre 
la provisió de continguts per part de prestadors de serveis 
de comunicacions electròniques per al foment del sector 
audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01795/10
Acord sobre la sol·licitud p. 240

Proposta de compareixença d’una representació 
de Barcelona Audiovisual amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part 
de prestadors de serveis de comunicacions electròniques 
per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural 
digital
Tram. 352-01796/10
Acord sobre la sol·licitud p. 240

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Productors de Documentals de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre 
la provisió de continguts per part de prestadors de serveis 
de comunicacions electròniques per al foment del sector 
audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01797/10
Acord sobre la sol·licitud p. 240

Proposta de compareixença d’una representació 
de la delegació catalana de la Societat d’Empresaris de 
Cinemes d’Espanya amb relació al Projecte de llei de crea-
ció de l’impost sobre la provisió de continguts per part de 
prestadors de serveis de comunicacions electròniques per 
al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural 
digital
Tram. 352-01798/10
Acord sobre la sol·licitud p. 240
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Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió 
de continguts per part de prestadors de serveis de comuni-
cacions electròniques per al foment del sector audiovisual i 
per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01799/10
Acord sobre la sol·licitud p. 241

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Acadèmia del Cinema Català amb relació al Projecte de 
llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per 
part de prestadors de serveis de comunicacions electròni-
ques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió 
cultural digital
Tram. 352-01800/10
Acord sobre la sol·licitud p. 241

Proposta de compareixença d’una representació 
del Clúster de la Indústria Audiovisual de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la 
provisió de continguts per part de prestadors de serveis 
de comunicacions electròniques per al foment del sector 
audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01801/10
Acord sobre la sol·licitud p. 241

Proposta de compareixença de Jaume Ripoll, di-
rector de Filmin, amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’impost sobre la provisió de continguts per part de presta-
dors de serveis de comunicacions electròniques per al fo-
ment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01802/10
Acord sobre la sol·licitud p. 241

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Multisectorial d’Empreses de l’Electrònica, 
les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, de les 
Telecomunicacions i dels Continguts Digitals amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de 
continguts per part de prestadors de serveis de comunicaci-
ons electròniques per al foment del sector audiovisual i per a 
la difusió cultural digital
Tram. 352-01803/10
Acord sobre la sol·licitud p. 241

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Empresaris i Professionals de les Apps de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l’im-
post sobre la provisió de continguts per part de prestadors 
de serveis de comunicacions electròniques per al foment del 
sector audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01804/10
Acord sobre la sol·licitud p. 241

Proposta de compareixença d’Antoni Durán-Sin-
dreu, director del Màster en fiscalitat de la Universitat Pom-
peu Fabra, amb relació al Projecte de llei de creació de l’im-
post sobre la provisió de continguts per part de prestadors 
de serveis de comunicacions electròniques per al foment del 
sector audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01805/10
Acord sobre la sol·licitud p. 242

Proposta de compareixença de Lluís Bonet, coordi-
nador del programa de doctorat Gestió de la cultura i del pa-
trimoni i del Màster oficial en gestió cultural, de la Universitat 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’impost sobre la provisió de continguts per part de presta-
dors de serveis de comunicacions electròniques per al fo-
ment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01806/10
Acord sobre la sol·licitud p. 242

Proposta de compareixença de Lluís Franco, presi-
dent del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre 

la provisió de continguts per part de prestadors de serveis 
de comunicacions electròniques per al foment del sector 
audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01807/10
Acord sobre la sol·licitud p. 242

Proposta de compareixença de José Manuel de Ri-
va, president de l’Associació Multisectorial d’Empreses de 
l’Electrònica, les Tecnologies de la Informació i la Comuni-
cació, de les Telecomunicacions i dels Continguts Digitals, 
amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre 
la provisió de continguts per part de prestadors de serveis 
de comunicacions electròniques per al foment del sector 
audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01808/10
Acord sobre la sol·licitud p. 242

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la directora general d’Atenció a la Família i Comunitat 
Educativa davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
perquè valori els projectes d’aprenentatge i serveis duts a 
terme els dos últims cursos i expliqui el projecte d’incorpo-
ració al currículum experiències de serveis comunitaris
Tram. 356-00781/10
Sol·licitud p. 242

Sol·licitud de compareixença de Sixte Cambra, pre-
sident de l’Autoritat Portuària de Barcelona, davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la se-
guretat del port, la policia portuària i l’acord de cessió d’ús 
d’infraestructures del port a la Guàrdia Civil
Tram. 356-00786/10
Sol·licitud p. 242

Sol·licitud de compareixença del director general 
del Medi Natural i Biodiversitat davant la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè 
informi sobre la gestió forestal dels boscos singulars, el ca-
tàleg del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Fores-
tals i el compliment de la Moció 83/X, sobre les polítiques de 
conservació i gestió del medi natural
Tram. 356-00788/10
Sol·licitud p. 243

Sol·licitud de compareixença del subdirector gene-
ral de Boscos davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi sobre la 
gestió forestal dels boscos singulars, el catàleg del Centre 
de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals i el compli-
ment de la Moció 83/X, sobre les polítiques de conservació i 
gestió del medi natural
Tram. 356-00789/10
Sol·licitud p. 243

Sol·licitud de compareixença de Ricard Parés, di-
rector de l’Associació Catalana de Productors de Porcí, da-
vant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural perquè informi dels problemes del sector 
porcí
Tram. 356-00796/10
Sol·licitud p. 243

Sol·licitud de compareixença de Joan Clos i Mat-
heu, president del Consell d’Administració de la Societat 
Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi so-
bre els informes de fiscalització emesos per la Sindicatura 
de Comptes relatius a la gestió comptable, les despeses, 
els contractes, els convenis i els comptes d’aquesta socie-
tat anònima
Tram. 356-00803/10
Sol·licitud p. 243

Sol·licitud de compareixença de Ferran Mascarell i 
Canalda, vicepresident del Consell d’Administració de la So-
cietat Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 
2004, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè in-
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formi sobre els informes de fiscalització emesos per la Sin-
dicatura de Comptes relatius a la gestió comptable, les des-
peses, els contractes, els convenis i els comptes d’aquesta 
societat anònima
Tram. 356-00804/10
Sol·licitud p. 243

Sol·licitud de compareixença de Carles Duarte i 
Montserrat, vicepresident del Consell d’Administració de la 
Societat Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barce-
lona 2004, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informi sobre els informes de fiscalització emesos per la Sin-
dicatura de Comptes relatius a la gestió comptable, les des-
peses, els contractes, els convenis i els comptes d’aquesta 
societat anònima
Tram. 356-00805/10
Sol·licitud p. 243

Sol·licitud de compareixença de Jordi Vilajoana Ro-
vira, vicepresident del Consell d’Administració de la Societat 
Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi so-
bre els informes de fiscalització emesos per la Sindicatura 
de Comptes relatius a la gestió comptable, les despeses, 
els contractes, els convenis i els comptes d’aquesta socie-
tat anònima
Tram. 356-00806/10
Sol·licitud p. 244

Sol·licitud de compareixença de Joaquim Triadú i 
Vila-Abadal, vicepresident del Consell d’Administració de la 
Societat Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 
2004, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre els informes de fiscalització emesos per la Sindicatu-
ra de Comptes relatius a la gestió comptable, les despeses, 
els contractes, els convenis i els comptes d’aquesta societat 
anònima
Tram. 356-00807/10
Sol·licitud p. 244

Sol·licitud de compareixença d’Ernest Maragall i Mi-
ra, vicepresident del Consell d’Administració de la Societat 
Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi so-
bre els informes de fiscalització emesos per la Sindicatura 
de Comptes relatius a la gestió comptable, les despeses, 
els contractes, els convenis i els comptes d’aquesta socie-
tat anònima
Tram. 356-00808/10
Sol·licitud p. 244

Sol·licitud de compareixença de Xavier Trias i Vidal 
de Llobatera, vicepresident del Consell d’Administració de 
la Societat Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barce-
lona 2004, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informi sobre els informes de fiscalització emesos per la Sin-
dicatura de Comptes relatius a la gestió comptable, les des-
peses, els contractes, els convenis i els comptes d’aquesta 
societat anònima
Tram. 356-00809/10
Sol·licitud p. 244

Sol·licitud de compareixença d’Ana  María Pastor Ju-
lián, vicepresidenta del Consell d’Administració de la So-
cietat Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 
2004, davant la Comissió d’Afers Institucio nals perquè informi 
sobre els informes de fis calitza ció emesos per la Sindicatura de 
Comptes relatius a la gestió comptable, les despeses, els 
contractes, els convenis i els comptes d’aquesta societat 
anònima
Tram. 356-00810/10
Sol·licitud p. 244

Sol·licitud de compareixença de Mariano Zabía La-
sala, vicepresident del Consell d’Administració de la Soci-
etat Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 
2004, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè in-

formi sobre els informes de fiscalització emesos per la Sin-
dicatura de Comptes relatius a la gestió comptable, les des-
peses, els contractes, els convenis i els comptes d’aquesta 
societat anònima
Tram. 356-00811/10
Sol·licitud p. 244

Sol·licitud de compareixença de Josep Piqué i 
Camps, vicepresident del Consell d’Administració de la So-
cietat Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 
2004, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè in-
formi sobre els informes de fiscalització emesos per la Sin-
dicatura de Comptes relatius a la gestió comptable, les des-
peses, els contractes, els convenis i els comptes d’aquesta 
societat anònima
Tram. 356-00812/10
Sol·licitud p. 245

Sol·licitud de compareixença de Carmen Calvo Po-
yato, vicepresidenta del Consell d’Administració de la So-
cietat Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 
2004, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè infor-
mi sobre els informes de fiscalització emesos per la Sindi-
catura de Comptes relatius a la gestió comptable, les des-
peses, els contractes, els convenis i els comptes d’aquesta 
societat anònima
Tram. 356-00813/10
Sol·licitud p. 245

Sol·licitud de compareixença de Jordi Oliveras i 
Coll, director general de la Societat Anònima Fòrum Uni-
versal de les Cultures Barcelona 2004, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre els informes de 
fiscalització emesos per la Sindicatura de Comptes relatius 
a la gestió comptable, les despeses, els contractes, els con-
venis i els comptes d’aquesta societat anònima
Tram. 356-00814/10
Sol·licitud p. 245

Sol·licitud de compareixença de Jaume Pagès i Fita, 
conseller delegat de la Societat Anònima Fòrum Universal 
de les Cultures Barcelona 2004, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre els informes de fiscalit-
zació emesos per la Sindicatura de Comptes relatius a la 
gestió comptable, les despeses, els contractes, els convenis 
i els comptes d’aquesta societat anònima
Tram. 356-00815/10
Sol·licitud p. 245

Sol·licitud de compareixença de Manuel Bustos, ex-
alcalde de Sabadell (Vallès Occidental), davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de 
dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Fede-
ració de Municipis de Catalunya
Tram. 356-00816/10
Sol·licitud p. 245

Sol·licitud de compareixença de Miquel Arisa, alcal-
de de Centelles (Osona), davant la Comissió d’Afers Instituci-
onals perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars 
entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de Municipis 
de Catalunya
Tram. 356-00817/10
Sol·licitud p. 245

Sol·licitud de compareixença de Núria Marín, alcal-
dessa de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el co-
brament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades 
per la Federació de Municipis de Catalunya
Tram. 356-00818/10
Sol·licitud p. 246

Sol·licitud de compareixença de David Rodríguez, 
alcalde de Solsona, davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars entre 
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el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de Municipis de 
Catalunya
Tram. 356-00819/10
Sol·licitud p. 246

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Frei-
xenet, alcalde d’Olost (Osona), davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes 
irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de 
Municipis de Catalunya
Tram. 356-00820/10
Sol·licitud p. 246

Sol·licitud de compareixença de Pere Prat, alcalde 
de Manlleu (Osona), davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars entre 
el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de Municipis de 
Catalunya
Tram. 356-00821/10
Sol·licitud p. 246

Sol·licitud de compareixença de Lluís Tejedor, alcal-
de del Prat de Llobregat (Baix Llobregat), davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de 
dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Fede-
ració de Municipis de Catalunya
Tram. 356-00822/10
Sol·licitud p. 246

Sol·licitud de compareixença d’Isabel Garcia, alcal-
dessa de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi so-
bre el cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 
pagades per la Federació de Municipis de Catalunya
Tram. 356-00823/10
Sol·licitud p. 246

Sol·licitud de compareixença de Jordi San José, al-
calde de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat), davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el co-
brament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades 
per la Federació de Municipis de Catalunya
Tram. 356-00824/10
Sol·licitud p. 247

Sol·licitud de compareixença de Joan Mora, alcalde 
de Mataró (Maresme), davant la Comissió d’Afers Institucio-
nals perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars 
entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de Municipis 
de Catalunya
Tram. 356-00825/10
Sol·licitud p. 247

Sol·licitud de compareixença de Carles Pellicer, al-
calde de Reus (Baix Camp), davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes ir-
regulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de 
Municipis de Catalunya
Tram. 356-00826/10
Sol·licitud p. 247

Sol·licitud de compareixença de Montserrat Mundi, 
alcaldessa de Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental), da-
vant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
el cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pa-
gades per la Federació de Municipis de Catalunya
Tram. 356-00827/10
Sol·licitud p. 247

Sol·licitud de compareixença de Lluís Caldentey, al-
calde de Pontons (Alt Penedès), davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes 
irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de 
Municipis de Catalunya
Tram. 356-00828/10
Sol·licitud p. 247

Sol·licitud de compareixença de Manuel Reyes, al-
calde de Castelldefels (Baix Llobregat), davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de 
dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Fede-
ració de Municipis de Catalunya
Tram. 356-00829/10
Sol·licitud p. 247

Sol·licitud de compareixença de la delegada del 
Govern de l’Estat davant la Comissió d’Interior perquè expli-
qui les actuacions de la Delegació del Govern de l’Estat amb 
relació al presumpte robatori d’una bandera a Vilobí d’Onyar 
(Selva) per agents de la Guàrdia Civil
Tram. 356-00830/10
Sol·licitud p. 248

Sol·licitud de compareixença d’Andreu Soler Mer-
cadal, gerent d’Andreu Soler i Associats, davant la Comis-
sió d’Interior perquè informi sobre l’ús, el funcionament i els 
efectes de les pistoles Taser com a eina dels cossos poli-
cials
Tram. 356-00831/10
Sol·licitud p. 248

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Eix Comercial Sant Andreu davant la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació perquè informi sobre el projecte d’ampliació 
del centre comercial La Maquinista
Tram. 356-00832/10
Sol·licitud p. 248

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar davant 
la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el 
projecte d’ampliació del centre comercial La Maquinista
Tram. 356-00833/10
Sol·licitud p. 248

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Veïns del Bon Pastor davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el projecte 
d’ampliació del centre comercial La Maquinista
Tram. 356-00834/10
Sol·licitud p. 248

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelo-
na davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè in-
formi sobre les possibles irregularitats en la gestió de quatre 
promocions d’habitatges de dotació pública als barris de les 
Corts, Can Peguera, Porta i la Sagrera, de Barcelona
Tram. 356-00837/10
Sol·licitud p. 248

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat davant la Co-
missió de Justícia i Drets Humans perquè expliqui la situació 
dels refugiats a Catalunya
Tram. 356-00838/10
Sol·licitud p. 249

Sol·licitud de compareixença del director dels Ser-
veis Territorials de Salut a les Terres de l’Ebre davant la Co-
missió de Salut perquè expliqui les seves declaracions so-
bre la gent gran
Tram. 356-00839/10
Sol·licitud p. 249

Sol·licitud de compareixença del president del Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals davant la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi 
sobre els canvis d’interpretació de la normativa de l’impost 
sobre el valor afegit per part de l’Agència Estatal de l’Admi-
nistració Tributària
Tram. 356-00840/10
Sol·licitud p. 249
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de mem
bres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre l’inici 
del curs escolar 2014-2015
Tram. 355-00148/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 249

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

Compareixença d’una representació de l’Acadèmia 
Catalana de la Música amb relació al Projecte de llei de cre-
ació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de 
prestadors de serveis de comunicacions electròniques per 
al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural di-
gital
Tram. 353-00752/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 249

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Multisectorial d’Empreses de l’E lectrònica, les Tecnolo-
gies de la Informació i la Comunicació, de les Telecomuni-
cacions i dels Continguts Digitals amb relació al Projecte de 
llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per 
part de prestadors de serveis de comunicacions electròni-
ques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió 
cultural digital
Tram. 353-00753/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 250

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Productors d’Animació amb relació al Pro-
jecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de con-
tinguts per part de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la 
difusió cultural digital
Tram. 353-00754/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 250

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Distribuïdors Cinematogràfics amb relació al Projecte 
de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts 
per part de prestadors de serveis de comunicacions electrò-
niques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió 
cultural digital
Tram. 353-00755/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 250

Compareixença d’una representació del Gre mi 
d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de con-
tinguts per part de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la 
difusió cultural digital
Tram. 353-00756/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 250

Compareixença d’una representació de Jazz Tele-
com amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost 
sobre la provisió de continguts per part de prestadors de 
serveis de comunicacions electròniques per al foment del 
sector audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 353-00757/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 250

Compareixença d’una representació del Con sell 
Nacional de la Cultura i de les Arts amb relació al Projecte 
de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts 
per part de prestadors de serveis de comunicacions electrò-
niques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió 
cultural digital
Tram. 353-00758/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 250

Compareixença de Raimon Masllorens, en repre-
sentació de la Federació de Productors, amb relació al Pro-
jecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de con-
tinguts per part de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la 
difusió cultural digital
Tram. 353-00759/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 251

Compareixença de Xavier Guitart i Domènech, pre-
sident del Clúster de la Indústria Audiovisual de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre 
la provisió de continguts per part de prestadors de serveis 
de comunicacions electròniques per al foment del sector 
audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 353-00760/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 251

Compareixença de Joan González, en representa-
ció de l’Associació de Productors de Documentals de Cata-
lunya, amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost 
sobre la provisió de continguts per part de prestadors de 
serveis de comunicacions electròniques per al foment del 
sector audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 353-00761/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 251

Compareixença de Jordi Roigé, president de Pro-
ductors Audiovisuals de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts 
per part de prestadors de serveis de comunicacions electrò-
niques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió 
cultural digital
Tram. 353-00762/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 251

Compareixença de David Matamoros, en represen-
tació de Barcelona Audiovisual, amb relació al Projecte de 
llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per 
part de prestadors de serveis de comunicacions electròni-
ques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió 
cultural digital
Tram. 353-00763/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 251

Compareixença d’una representació de Telefónica 
amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre 
la provisió de continguts per part de prestadors de serveis 
de comunicacions electròniques per al foment del sector 
audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 353-00764/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 251

Compareixença d’una representació de Vodafone 
España amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost 
sobre la provisió de continguts per part de prestadors de 
serveis de comunicacions electròniques per al foment del 
sector audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 353-00765/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 252

Compareixença d’una representació d’Orange Es-
pagne amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost 
sobre la provisió de continguts per part de prestadors de 
serveis de comunicacions electròniques per al foment del 
sector audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 353-00766/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 252

Compareixença d’una representació de Xfera Móvi-
les (Yoigo) amb relació al Projecte de llei de creació de l’im-
post sobre la provisió de continguts per part de prestadors 
de serveis de comunicacions electròniques per al foment del 
sector audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 353-00767/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 252
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Compareixença de Luis de Val, president de Distri-
buïdors Independents Cinematogràfics Associats, amb rela-
ció al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió 
de continguts per part de prestadors de serveis de comuni-
cacions electròniques per al foment del sector audiovisual i 
per a la difusió cultural digital
Tram. 353-00768/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 252

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Productors Independents de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de 
continguts per part de prestadors de serveis de comunicaci-
ons electròniques per al foment del sector audiovisual i per a 
la difusió cultural digital
Tram. 353-00769/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 252

Compareixença de Montse Guiu, vicepresidenta 
de la delegació catalana de la Societat d’Empresaris de 
Cinemes d’Espanya, amb relació al Projecte de llei de cre-
ació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de 
prestadors de serveis de comunicacions electròniques per 
al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural 
digital
Tram. 353-00770/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 252

Compareixença d’Isona Passola, presidenta de 
l’Acadèmia del Cinema Català, amb relació al Projecte de 
llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per 
part de prestadors de serveis de comunicacions electròni-
ques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió 
cultural digital
Tram. 353-00771/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 253

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció d’Empresaris i Professionals de les Apps de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre 
la provisió de continguts per part de prestadors de serveis 
de comunicacions electròniques per al foment del sector 
audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 353-00772/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 253

Compareixença d’Antoni Durán-Sindreu, director 
del Màster en fiscalitat de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la pro-
visió de continguts per part de prestadors de serveis de co-
municacions electròniques per al foment del sector audiovi-
sual i per a la difusió cultural digital
Tram. 353-00773/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 253

Compareixença de Jaume Ripoll, director de Filmin, 
amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre 
la provisió de continguts per part de prestadors de serveis 
de comunicacions electròniques per al foment del sector 
audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 353-00774/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 253

Compareixença de Lluís Bonet, coordinador del 
programa de doctorat Gestió de la cultura i del patrimoni 
i del Màster oficial en gestió cultural, de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l’im-

post sobre la provisió de continguts per part de prestadors 
de serveis de comunicacions electròniques per al foment del 
sector audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 353-00775/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 253

Compareixença de Lluís Franco, president del Con-
sell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de 
continguts per part de prestadors de serveis de comunicaci-
ons electròniques per al foment del sector audiovisual i per a 
la difusió cultural digital
Tram. 353-00776/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 253

Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors davant la Comissió d’Estudi de la Re-
forma Horària
Tram. 357-00720/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 254

Compareixença d’una representació de Comissi-
ons Obreres davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Ho-
rària
Tram. 357-00721/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 254

Compareixença d’una representació de Pimec da-
vant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-00722/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 254

Compareixença d’una representació de Foment del 
Treball Nacional davant la Comissió d’Estudi de la Reforma 
Horària
Tram. 357-00723/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 254

Compareixença d’una representació de l’empresa 
Gaes davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-00724/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 254

Sessió informativa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
amb el president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre les perspectives de 
futur de la Corporació
Tram. 359-00017/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 254

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

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

Memòria del Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya corresponent al 2013
Tram. 334-00083/10
Presentació p. 254

Còpia diligenciada de l’Acord del Govern pel qual 
s’estableix el sostre de despesa no financera de la Generali-
tat de Catalunya per al 2015
Tram. 334-00084/10
Presentació p. 255
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

1.30.06. PROCEDIMENTS RELATIUS A LES 
CORPORACIONS LOCALS I A ALTRES 
INFORMES O MEMÒRIES DE LA 
SINDICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza
ció 10/2014, sobre el Consorci Organitzador 
del Fòrum Universal de les Cultures Barce
lona 2004
Tram. 258-00024/10

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, d’acord 
amb l’article 166.4 del Reglament, ha conegut l’In
forme.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza
ció 11/2014, sobre l’empresa Fòrum Univer
sal de les Cultures Barcelona 2004
Tram. 258-00025/10

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, d’acord 
amb l’article 166.4 del Reglament, ha conegut l’In
forme.

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

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

Text presentat
Reg. 77850 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2014

A la Mesa del Parlament

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

Certifico:

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

«A proposta conjunta de la consellera d’Ensenyament 
i del conseller d’Empresa i Ocupació, s’aprova l’Avant
projecte de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya, i s’autoritza la consellera d’Ensenya
ment perquè el presenti al Parlament.»

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

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya

Projecte de Llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya

Preàmbul

L’Estatut d’autonomia de Catalunya preveu a l’article 
21 que totes les persones tenen dret a la formació pro
fessional i a la formació permanent i estableix un mo
del educatiu d’interès públic que ha de garantir el dret 
a una educació de qualitat. A l’article 25 reconeix tam
bé el dret dels treballadors a formarse i a promoure’s 
professionalment. Així, la Generalitat ha de garantir 
aquests drets en exercici de les competències que li 
atribueixen els articles 131 i 170, en matèria de forma
ció i qualificació professionals.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, conso
lida un projecte educatiu de país, tot establint que la 
formació professional té com a finalitats l’adquisició 
de la qualificació professional i la millora d’aques
ta qualificació al llarg de la vida, i també l’actualit
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zació permanent dels coneixements dels treballadors 
perquè puguin respondre a les necessitats derivades 
de la competitivitat del teixit econòmic i de la cohe
sió social i territorial. És a dir, la formació professi
onal comprèn tant els ensenyaments corresponents a 
la formació professional inicial del sistema educatiu 
com els corresponents a la formació professional per 
a l’ocupació. Per aquest motiu la Llei estableix la ne
cessitat d’articular els mecanismes per assolir progres
sivament la integració dels subsistemes de la formació 
professional a Catalunya.

També, la Llei 17/2002, de 5 de juliol, d’ordenació del 
sistema d’ocupació i de creació del Servei d’Ocupació 
de Catalunya, va preveure la necessitat de desenvolu
par el sistema integral de formació i de les qualifica
cions professionals, mitjançant la creació de l’Institut 
Català de les Qualificacions Professionals. Així ma
teix, va promoure la constitució del Consorci per a la 
Formació Contínua de Catalunya, amb l’objectiu de 
desenvolupar la formació professional contínua com a 
instrument essencial per garantir la formació al llarg 
de la vida, l’adaptació i el manteniment de la capacita
ció professional dels treballadors.

La Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qua
lificacions i de la formació professional, va permetre 
avançar en la integració de la formació professional, 
el Reial decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es 
regula el subsistema de formació professional per a 
l’ocupació, va unificar la formació ocupacional i con
tínua en un sol subsistema de formació professional 
per a l’ocupació, distingint ofertes dirigides priorità
riament a persones ocupades o en situació d’atur i, fi
nalment, el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel 
qual es regulen els certificats de professionalitat, els 
va preveure com l’instrument d’acreditació oficial de 
les qualificacions professionals del Catàleg Nacional 
de Qualificacions Professionals en l’àmbit de l’admi
nistració laboral.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació 
aprofundeix en el desenvolupament de la formació 
professional i mitjançant el Reial decret 1147/2011, de 
29 de juliol, s’estableix l’ordenació general de la for
mació professional del sistema educatiu.

D’altra banda el Reial decret 1529/2012, de 8 de no
vembre, desenvolupa el contracte per a la formació i 
l’aprenentatge i estableix les bases de la formació pro
fessional dual.

Mitjançant el Decret 284/2011, d’1 de març, s’ha es
tablert l’ordenació general de la formació professional 
inicial, el qual, entre altres aspectes, desplega les me
sures flexibilitzadores de la formació professional.

Així mateix, el Decret 182/2010, de 23 de novembre, 
ha establert l’ordenació de la formació professional per 
a l’ocupació a Catalunya desplegant les iniciatives de 
formació i la seva estructura organitzativa.

En les darreres dècades la formació professional ha 
estat administrada i desplegada d’acord amb el criteri 
de segmentació dels perfils dels seus destinataris, tot 
distingint entre formació inicial, formació de les per
sones en situació d’atur i formació de persones ocupa
des, cosa que ha comportat una consolidació històrica 
de marcs de referència conceptualment i administrati
vament diferenciats, amb dinàmiques i procediments 
propis de cada àmbit.

Aquest model tradicional ha estat posat en qüestió pels 
diferents organismes internacionals i especialment per 
la Unió Europea, que ha assenyalat repetidament la ne
cessitat d’abordar la formació de les persones al llarg 
de la vida, és a dir, una formació permanent, interre
lacionada i connectada al llarg de tots els processos 
d’aprenentatge, amb capacitat d’adaptarse en cada 
moment als requeriments i circumstàncies de les per
sones.

Actualment cal considerar la formació professional 
com aquella que facilita les competències i les qualifi
cacions necessàries per a l’accés i la progressió profes
sional en el món laboral, és a dir, un recurs de forma
ció disponible al llarg de la vida activa de les persones.

La Recomanació del Parlament Europeu i del Consell 
de la Unió Europea, de 18 de desembre de 2006, sobre 
les competències clau per a l’aprenentatge permanent, 
aconsella als estats membres desenvolupar l’oferta de 
les competències clau per a tothom, en el context de les 
estratègies d’aprenentatge permanent i utilitzant com 
a instrument de referència la mateixa redacció de les 
«Competències clau per a l’aprenentatge permanent  
Un marc de referència europeu».

La cooperació europea en matèria d’educació i for
mació professional per al període 20112020 estableix 
que els sistemes d’educació i formació europeus han 
de reunir una sèrie de característiques per tal de res
pondre als reptes actuals i futurs. Els sistemes han de 
ser flexibles i d’alta qualitat; han d’adaptarse a l’evolu
ció del mercat laboral i identificar i atendre els sectors 
emergents; han de garantir la prestació de la formació 
adaptada a una societat més longeva; han de garantir 
la sostenibilitat i l’excel·lència de l’educació i forma
ció professional atenintse a criteris de garantia de la 
qualitat; han de preparar les persones per gestionar les 
seves competències, especialment les competències 
clau, i adaptarse al canvi; han d’eliminar els obstacles 
a la mobilitat transnacional de professors i alumnes, i 
han de garantir un finançament sostenible per a l’edu
cació i la formació professional, i garantir l’ús eficient 
i equitatiu d’aquest finançament.

En aquest sentit i per orientar els estats membres en 
la modernització dels seus sistemes d’educació i for
mació, el Parlament Europeu i el Consell de la Unió 
Europea han definit el Marc Europeu de Qualificaci
ons per a l’aprenentatge permanent (2008), el Sistema 
Europeu de Crèdits per a l’Educació i Formació Pro
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fessionals (2009) i el Marc de Referència Europeu de 
Garantia de la Qualitat en l’Educació i Formació Pro
fessionals (2009).

La Recomanació del Consell de la Unió Europea de 
20 de desembre de 2012 sobre la validació de l’apre
nentatge no formal i informal DOUE (2012/C 398/01), 
insta els governs dels estats membres a establir abans 
de 2018 les corresponents disposicions per a la valida
ció de l’aprenentatge no formal i informal, de tal ma
nera que permetin la determinació, la documentació, 
l’avaluació i la certificació d’aquests aprenentatges.

La transició de la societat catalana cap a una socie
tat del coneixement requereix estratègies que perme
tin assolir un creixement integrador i sostenible. En 
aquest sentit, la Comissió Europea remarca, en la Co
municació EUROPA 2020, la necessitat de garantir 
una inversió eficaç en els sistemes educatiu i de forma
ció a tots els nivells, millorar els resultats educatius, 
incidint en cada segment i etapa mitjançant un plan
tejament integrat que reculli les competències clau i 
tingui com a finalitat reduir l’abandó escolar, reforçar 
l’obertura i la rellevància dels sistemes educatius es
tablint un marc de qualificacions nacionals i acoblant 
millor els resultats educatius amb les necessitats del 
mercat laboral, millorar l’entrada dels joves en el mer
cat de treball mitjançant una acció integrada que in
clogui, entre altres aspectes, orientació, assessorament 
i pràctiques, i garantir que les competències requeri
des per prosseguir la formació i el mercat laboral si
guin reconegudes en tota l’educació general, professi
onal, superior i d’adults, incloenthi l’aprenentatge no 
formal i informal i desenvolupant col·laboracions entre 
el món educatiu i de formació i el món laboral, especi
alment mitjançant la implicació dels interlocutors so
cials en la planificació de l’educació i la impartició de 
la formació.

Aquests objectius s’han recollit en el III Pla General de 
Formació Professional a Catalunya 20132016, aprovat 
pel Govern i elaborat amb el consens dels agents so
cials més representatius, el Consell de Cambres i les 
entitats municipalistes de Catalunya i que s’articula 
en quatre eixos: la planificació i adaptació de l’ofer
ta formativa integrada a les necessitats del mercat de 
treball i de les persones, l’impuls dels centres de for
mació professional integrats, l’organització d’un me
canisme integrat de reconeixement i acreditació de les 
competències professionals i el desenvolupament d’un 
sistema integrat d’informació i orientació professional.

Cadascun d’aquests quatre eixos estratègics del III Pla 
planteja un seguit de mesures concretes a desenvolu
par, la majoria incloses i desenvolupades en aquesta 
Llei.

Les recomanacions de la UE amb relació al sistema 
d’educació i formació, juntament amb l’anàlisi de les 
necessitats de Catalunya, obliguen a revisar en profun
ditat la relació entre la formació professional inicial de 

l’àmbit educatiu i la formació professional per a l’ocu
pació de l’àmbit laboral.

La coordinació de la formació professional inicial i de 
la formació professional per a l’ocupació representa un 
repte de primer ordre per aconseguir un servei eficaç 
orientat, entre altres objectius, a facilitar competènci
es i acreditacions professionals a les persones, afavorir 
el canvi del model productiu, augmentar el rendiment 
dels programes formatius, fer més atractiva la forma
ció professional i millorar la governança del sistema.

Així mateix, hi ha un ampli consens sobre la necessi
tat de millorar el model productiu, fentlo internacio
nalment més competitiu i capaç de generar més valor 
afegit. Per avançar cap a aquest nou model és neces
sari plantejar profundes transformacions en la política 
de qualificacions professionals des dels diversos àm
bits vinculats a l’educació, la formació i el treball.

L’establiment de qualificacions més adequades a les 
necessitats reals i de camins planers per a la requali
ficació quan aquesta sigui necessària, ha d’evitar, per 
una banda, riscos i disfuncions en el sistema produc
tiu, i de l’altra, la desocupació de treballadors quali
ficats però sense recursos per incorporarse a deter
minats sectors productius generadors d’ocupació. És 
a través d’una formació professional vertebrada i in
tegrada en el sistema productiu com es pot facilitar 
aquest equilibri.

La millora en termes d’eficàcia per a l’ocupació de la 
formació professional exigeix una planificació i espe
cialització de l’oferta més ajustades a les necessitats 
del mercat laboral, especialment en aquells sectors i 
ocupacions emergents que generen més ocupació, i 
que són estratègics per al futur de l’economia catalana.

La formació professional esdevé en aquest context 
un element clau per facilitar les eines que han de do
nar resposta a la necessitat d’adequar les qualificaci
ons professionals als llocs de treball futurs i afavorir 
l’equilibri entre oferta i demanda de perfils competen
cials.

Per tant, cal establir un mecanisme integrat per al re
coneixement de l’experiència laboral i dels aprenen
tatges no formals com a estratègia de país per a la 
prevenció de l’exclusió social i la desocupació en els 
nivells de més baixa qualificació.

És necessari, doncs, avançar cap a la integració dels 
subsistemes que componen la formació professional, 
tot desenvolupant les competències dels articles 131 i 
170 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Aquesta Llei té per finalitat establir una regulació de 
la formació professional al llarg de la vida i comprèn 
el conjunt d’actuacions, serveis i programes de forma
ció i qualificació professional del sistema educatiu i de 
la formació per a l’ocupació, promoguts i sostinguts 
amb fons públics destinats a les persones al llarg de la 
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seva vida i a les empreses d’acord amb les competènci
es que corresponen a la Generalitat.

Es crea un marc orientat a la implementació del mo
del de formació professional a Catalunya com a ele
ment estratègic per millorar el nivell de qualificació 
professional de les persones, per incrementar la seva 
ocupabilitat, i per impulsar la competitivitat de les em
preses.

La Llei articula un sistema de formació i qualificació 
professional adaptat a les necessitats de les persones i 
de les empreses que permet optimitzar i compartir, i, 
si escau, redefinir, alguns dels recursos i procediments 
actuals de cadascun dels subsistemes integrants de la 
formació professional.

La integració efectiva dels subsistemes de la forma
ció professional requereix la definició dels instruments 
que permetin compartir, interrelacionar i optimitzar 
els dispositius i recursos existents.

Aquesta integració es vol dur a terme en relació amb 
cinc objectius principals, en els quals incideix la Llei: 
la informació, orientació i assessorament, per facilitar 
la formació al llarg de la vida; la coordinació de l’ofer
ta dels subsistemes; l’avaluació i acreditació de les 
competències professionals assolides i les correspon
dències entre els títols del sistema educatiu i els certifi
cats de professionalitat de l’àmbit laboral, i la integra
ció de serveis en els centres de formació professional 
integrada i la qualitat i millora contínua dels serveis.

El sistema de formació i qualificació professional que 
regula aquesta Llei comprèn, relaciona, coordina i in
tegra la formació professional inicial i la formació pro
fessional per a l’ocupació, i els seus serveis inherents 
d’informació i orientació, i d’acreditació.

Aquesta Llei s’estructura en cinc títols. El títol primer 
conté les disposicions generals: objecte del Sistema de 
Formació i Qualificació Professional de Catalunya, fi
nalitat i abast, principis rectors, destinataris i drets.

El títol segon regula l’estructura del Sistema i crea la 
Comissió rectora del Sistema de Formació i Qualifica
ció Professional de Catalunya, integrada per la Gene
ralitat i les organitzacions empresarials i sindicals més 
representatives a Catalunya, com a òrgan rector, de 
planificació estratègica i avaluació de les polítiques del 
Sistema. També crea l’Institut de Formació i Qualifi
cació Professional de Catalunya, com a organisme au
tònom de caràcter administratiu, que constitueix l’òr
gan de direcció i de coordinació dels serveis bàsics del 
Sistema i de gestió dels serveis que li són propis. Com 
a òrgan de participació del Sistema, el Consell de For
mació i Qualificació Professional de Catalunya, abans 
denominat Consell Català de Formació professional, 
resta adscrit a l’Institut. Com a òrgans de participació 
sectorial es creen els consells sectorials, dependents 
del Consell de Formació i Qualificació Professional 
de Catalunya. Aquesta estructura ha de fer possible un 

dels principals objectius d’aquesta Llei, que és el de re
lacionar tota la formació professional i aproparla als 
requeriments de les empreses.

Per tal de millorar els serveis a les persones i l’eficièn
cia del Sistema, cal destacar les competències de l’Ins
titut en l’aplicació dels criteris generals de planifica
ció, coordinació i desenvolupament dels serveis bàsics 
i la xarxa del Sistema, i la gestió integrada de proces
sos clau, com la planificació, les qualificacions i l’ava
luació i acreditació de competències i l’avaluació.

El títol tercer determina els integrants del Sistema, que 
són la xarxa de centres de formació, que impartiran 
formació professional inicial i formació professional 
per a l’ocupació, i els punts d’informació i assessora
ment. Aquesta xarxa ha d’incorporar la connexió i la 
interrelació amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, 
principalment a través de les Oficines de Treball.

La creació d’una xarxa d’informació i orientació pro
fessional integrada, amb protocols comuns per a tot el 
sistema i en la qual participen també tots els centres 
de la xarxa de formació professional, ha de permetre 
implementar un nou model d’orientació al ciutadà més 
ajustat a la diversitat de situacions de cada persona: 
orientació acadèmica i per a la carrera professional, 
informació per a l’acreditació de competències i orien
tació per a la inserció laboral.

Es defineix la categoria de centre de formació pro
fessional integrada, que són els que ofereixen els ser
veis bàsics del Sistema d’una manera integrada, en els 
quals s’han de constituir els consells de formació i em
presa, que són els òrgans de participació i col·laboració 
amb els sectors productius.

En el títol quart es crea el catàleg de serveis del Siste
ma, integrat pels serveis bàsics d’informació i asses
sorament, formació i acreditació professional. La Llei 
defineix com a serveis bàsics de la formació professi
onal la informació i l’orientació, la formació profes
sional del sistema educatiu i la formació professional 
per a l’ocupació de l’àmbit laboral, d’acreditació i faci
litador de competències professionals, d’actualització 
i d’adaptació als canvis permanents dels sectors pro
ductius i econòmics, i l’acreditació de les competènci
es professionals adquirides per les persones en proces
sos no formals al llarg de la vida.

En el mateix títol s’estableix un protocol comú d’orien
tació professional. Es crea el Servei d’assessorament a 
empreses. S’estableix l’informe de necessitats de for
mació i qualificació. S’estableixen els principis de des
envolupament de la planificació i de l’ordenació de 
l’oferta formativa, i de la formació dual. S’estableix el 
model de col·laboració amb els agents socials, les cam
bres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació 
de Catalunya i l’Administració local per a l’alternança 
i la formació dual.
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S’estableix el procediment comú d’avaluació i acredi
tació de competències professionals i la seva corres
pondència i es crea el Registre d’unitats de compe
tències del Sistema. La regulació i coordinació de les 
actuacions en matèria d’acreditació de l’experiència 
professional és un del principals eixos de la Llei per
què respon a una veritable necessitat de les persones, 
si tenim en compte que actualment més del 45% de la 
població activa a Catalunya no té acreditada la seva 
qualificació professional.

En el títol cinquè s’estableix l’aplicació de models de 
gestió de la qualitat als centres de formació i els prin
cipis d’impuls a l’emprenedoria i la innovació a la for
mació professional. S’estableix l’informe d’avaluació 
del sistema.

Finalment, cal posar en relleu que aquest nou marc 
normatiu es planteja des de la perspectiva de la sim
plificació administrativa i la millora dels serveis als 
usuaris.

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte

El Sistema de Formació i Qualificació Professional de 
Catalunya és el marc integrat de relació i coordinació 
de la formació professional, així com dels serveis que 
li són inherents d’informació, orientació i acreditació 
de les competències professionals.

Article 2. Finalitat i abast

1. El Sistema de Formació i Qualificació Professional 
de Catalunya té com a finalitat fer efectiu el dret a la 
formació professional al llarg de la vida.

2. El Sistema abasta i relaciona:

a) La informació i l’orientació professional.

b) La formació professional del sistema educatiu i la 
formació professional per a l’ocupació, en qualsevol de 
les seves modalitats.

c) Les qualificacions professionals.

d) L’avaluació i l’acreditació de les competències pro
fessionals.

Article 3. Principis rectors

1. El Sistema es regeix pels principis rectors següents:

a) La coordinació d’objectius, serveis bàsics i actua
cions.

b) La flexibilitat, per adaptarse i respondre a les ne
cessitats de formació i qualificació de les persones i 
empreses.

c) La simplificació dels procediments d’accés als ser
veis bàsics del sistema per part de persones, empreses 
i entitats.

d) L’eficàcia i l’eficiència en el desplegament dels ser
veis i actuacions.

e) La transparència i la permeabilitat dels serveis.

f) La qualitat, la innovació i l’avaluació permanent 
dels serveis.

g) La participació de les organitzacions empresarials i 
sindicals més representatives de Catalunya respecte a 
la planificació i al desenvolupament de les polítiques 
de formació i de qualificació professional.

h) La col·laboració i la participació de l’Administració 
Local, les cambres oficials de comerç, indústria, ser
veis i navegació de Catalunya, les entitats represen
tatives de les titularitats dels centres docents i altres 
entitats i organitzacions econòmiques i socials i les 
empreses, d’acord amb el que s’estableix en aquesta 
Llei.

i) L’adopció de mesures dirigides a combatre els este
reotips de gènere i la segregació en l’orientació, la for
mació, i la qualificació professional.

j) L’adopció de mesures d’acció positiva a favor de les 
dones per afavorir i facilitar la seva transició entre la 
formació i el mercat de treball.

2. El Sistema es regeix pels principis específics se
güents:

a) L’orientació, la formació i la qualificació professio
nal al llarg de la vida de les persones.

b) La concreció de la formació i les qualificacions pro
fessionals dins el marc estatal i europeu fomentant ai
xí la formació contínua al llarg de la vida laboral, ori
entada a les qualificacions requerides.

c) La detecció i la prospectiva de necessitats i la plani
ficació i la prospectiva de l’oferta de formació.

d) L’atenció a les necessitats sectorials i territorials de 
l’economia catalana.

e) La coordinació i connexió entre els serveis d’infor
mació, l’orientació, la formació i l’acreditació amb els 
serveis d’ocupació.

f) La promoció de la formació en l’empresa, en les 
pràctiques i l’aprenentatge.

g) L’actualització permanent del professorat i dels ex
perts de formació.

h) La promoció de la formació professional.

Article 4. Destinataris

El Sistema s’orienta a les persones facilitant l’accés a 
la formació, l’actualització i l’especialització professi
onal que han de contribuir a afavorir l’ocupació, la mi
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llora de l’ocupabilitat, la mobilitat i el progrés o can
vi de la trajectòria professional al llarg de la vida, i 
a les empreses per atendre les necessitats de recursos 
humans qualificats i de formació contínua, i a afavo
rir el desenvolupament de l’activitat i la competitivitat 
empresarial.

Article 5. Drets

1. Les persones tenen els drets a la formació professio
nal al llarg de la vida i a promoure’s professionalment, 
reconeguts als articles 21.5 i 25.1 de l’Estatut d’auto
nomia de Catalunya, i a més, en els termes i les condi
cions que estableixi la normativa vigent, d’accedir, en 
situació d’equitat i igualtat, nodiscriminació, volunta
rietat i confidencialitat, a:

a) La informació sobre oferta formativa, plans, actua
cions, programes i els seus requisits.

b) L’orientació professional que proposi una trajectò
ria formativa i professional ajustada al propi perfil i 
als requeriments i oportunitats d’ocupació dels sectors 
productius.

c) Els serveis bàsics del Sistema de Formació i Quali
ficació Professional de Catalunya.

d) Els plans i accions formatives conduents a la quali
ficació professional o d’especialització o reciclatge que 
millorin les seves possibilitats d’inserció i promoció 
professional.

e) L’acreditació de les competències professionals ad
quirides per l’experiència o la formació no formal.

f) Una qualificació professional d’acord amb les pròpi
es capacitats, especialment quan es tracti de persones 
en situacions de baixa o insuficient qualificació, amb 
necessitats especials, en perill d’exclusió o en una situ
ació socioeconòmica desfavorida.

g) El sistema públic de beques i a gaudir de les bonifi
cacions i exempcions establertes a les taxes i als preus 
públics.

h) Les dades de què disposi l’Administració pública de 
Catalunya en relació amb la seva pròpia qualificació, 
incloenthi les competències professionals acredita
des, i a obtenir la certificació corresponent.

2. Les empreses i altres entitats amb centres de treball, 
d’acord amb la normativa vigent i en els termes de la 
Llei, poden:

a) Participar i formar part dels òrgans de participació 
del Sistema, bé sigui directament o a través de les or
ganitzacions que les representen, segons es determini 
reglamentàriament.

b) Participar en la prospecció de necessitats de forma
ció i qualificació professional i en la definició de les 
competències i qualificacions professionals.

c) Disposar d’informació i assessorament respecte dels 
serveis i programes en matèria de formació, qualifica
ció i acreditació professional.

d) Participar en el desenvolupament de la formació 
mitjançant la incorporació d’alumnes en pràctiques i 
en aprenentatge.

e) Participar i col·laborar en la formació i actualització 
tècnica dels docents, formadors i experts.

f) Participar, mitjançant convenis de col·laboració, en 
programes de formació i d’ocupació.

g) Participar en els processos d’acreditació de les com
petències professionals.

h) Col·laborar en totes aquelles altres actuacions que 
requereixin la implicació, el compromís i el suport 
dels sectors productius.

3. Els centres de formació de la xarxa del sistema, 
d’acord amb la normativa vigent i en els termes de la 
Llei, poden:

a) Disposar d’informació i assessorament dels òrgans 
competents de l’administració pública respecte de la 
prestació dels serveis bàsics del sistema.

b) Participar en el desenvolupament de la formació in
cloenthi la participació en el seguiment i tutela dels 
seus alumnes en pràctiques i en aprenentatge.

c) Participar en la gestió dels processos d’acreditació 
de les competències professionals, d’acord amb allò 
que tinguin autoritzat.

d) Col·laborar amb l’administració en la identificació 
de necessitats i execució dels processos de formació 
contínua del personal docent.

Article 6. Terminologia

Als efectes d’aquesta llei, es fan les següents defini
cions:

a) Formació professional: conjunt d’accions formatives 
que capaciten pel desenvolupament qualificat de les 
diverses professions, l’accés a l’ocupació, la progres
sió professional i la participació activa a la vida social, 
cultural i econòmica. Inclou la formació professional 
inicial i la formació professional per a l’ocupació.

b) Formació professional inicial: conjunt de progra
mes formatius que es desenvolupen al sistema educa
tiu i que tenen com a finalitat facilitar la qualificació 
professional a les persones. S’organitza en cicles for
matius.

c) Formació professional per a l’ocupació: conjunt 
d’accions formatives que es desenvolupen a l’àmbit la
boral que tenen com a finalitat millorar la qualifica
ció professional i/o la capacitat d’inserció o reinserció 
laboral mitjançant la consecució i el perfeccionament 
de les competències professionals. Inclou la formació 
ocupacional i la formació contínua.
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d) Competències clau: conjunt de característiques, ac
tituds o qualitats que una persona ha de tenir per a la 
realització d’una activitat professional i que comple
menten les habilitats i coneixements de tipus tècnic i 
organitzatiu. Tenen caràcter transversal i són transferi
bles a diferents contextos professionals.

e) Competència professional: conjunt de coneixements 
i capacitats que permeten l’exercici d’una activitat pro
fessional d’acord amb les exigències de la producció i 
l’ocupació.

f) Qualificació professional: conjunt de competènci
es professionals amb significació per a l’ocupació que 
poden ser adquirides mitjançant formació modular o 
altres tipus de formació i mitjançant de l’experiència 
laboral.

g) Unitat de competència: agrupació de competènci
es que té valor i significat en el treball. Constitueix la 
unitat mínima susceptible de reconeixement i acredi
tació mitjançant el procediment de reconeixement de 
les competències professionals adquirides per l’expe
riència laboral.

h) Pràctiques: activitat de formació pràctica que 
l’alumnat de formació professional realitza en empre
ses o altres centres de treball. Aquesta formació pràc
tica està prevista amb un mòdul de caràcter obligato
ri tant als títols de formació professional del sistema 
educatiu, com als certificats de professionalitat de for
mació professional per a l’ocupació.

i) Aprenentatge: activitat pràctica que els i les apre
nents realitzen en empreses o altres centres de tre
ball, quan cursen formació professional inicial o per 
a l’ocupació en modalitat d’alternança o amb formació 
dual. Pot tenir caràcter formatiu i productiu alhora.

j) Centre de formació: entitat pública o privada que 
disposa d’autorització o acreditació per impartir acci
ons de formació professional de l’àmbit educatiu, de 
l’àmbit laboral, o d’ambdós.

k) Formació no formal: acció formativa intencionada 
però no conduent a una certificació amb valor oficial 
reconegut. Pot ser impartida dins o fora d’un centre de 
formació.

l) Formació informal: formació adquirida a través de 
les activitats de la vida quotidiana relacionades amb la 
família, el treball, l’oci, els mitjans de comunicació o 
altres. Se sol generar de forma no intencionada, ni es
tructurada.

Títol II. Sistema de Formació i Qualificació 
Professional de Catalunya

Capítol I. Comissió rectora del Sistema

Article 7. Comissió rectora del Sistema

1. Es crea la comissió rectora del Sistema com a òrgan 
rector, de planificació estratègica i avaluació de les po
lítiques del Sistema de Formació i Qualificació Profes
sional de Catalunya.

2. La comissió rectora del Sistema de Formació i Qua
lificació Professional de Catalunya s’adscriu al Depar
tament de la Presidència.

3. La comissió rectora està presidida per la Presidència 
de la Generalitat o persona en qui delegui i integrada 
pels següents membres:

a) En representació de la Generalitat:

– La persona o persones titulars dels departaments 
amb competències en formació professional del siste
ma educatiu i de formació professional per a l’ocupa
ció, amb la possibilitat de delegació en alts càrrecs de 
llurs departaments.

– Una persona amb rang de secretari/ària general o 
assimilat per cadascun dels departaments amb compe
tències en formació professional del sistema educatiu i 
de formació professional per a l’ocupació, per designa
ció de llurs titulars.

– La presidència executiva de l’Institut de Formació 
i Qualificació Professional de Catalunya, que actuarà 
com a secretaria de la comissió.

b) En representació de les organitzacions empresarials 
i sindicals més representatives a Catalunya:

– La presidència de Foment del Treball Nacional.

– La presidència de PIMEC  Micro, Petita i Mitjana 
Empresa de Catalunya.

– La presidència de FEPIME, Federació de la Petita i 
Mitjana Empresa de Catalunya.

– La secretaria general de la Comissió Obrera Nacio
nal de Catalunya.

– La secretaria general d’Unió General de Treballa
dors de Catalunya.

Les entitats representades designaran una persona su
plent, d’alta representativitat de llurs organitzacions.

4. Els acords de la comissió s’adopten per majoria 
d’acord la següent ponderació:

– 60% per a la representació de la Generalitat de Ca
talunya.

– 20% per a la representació empresarial.

– 20% per a la representació sindical.
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5. Correspon a la comissió rectora el següent:

a) Determinar els objectius prioritaris del Sistema a 
partir de l’informe de prospectiva de necessitats de 
formació i qualificació.

b) Establir els criteris generals de planificació estra
tègica i desenvolupament del Sistema de Formació i 
Qualificació Professional de Catalunya.

c) Establir els criteris generals per al desplegament del 
conjunt de centres de formació professional integrada.

d) Establir els criteris generals del desenvolupament 
de la formació en alternança i dual.

e) Informar la proposta del Pla General de Formació 
Professional de Catalunya, previ a la seva tramitació al 
Govern, i els seus informes de seguiment.

f) Aprovar l’informe d’avaluació del Sistema.

g) Aprovar el programa anual de gestió de l’Institut 
de Formació i Qualificació Professional de Catalunya.

6. Les entitats representades poden presentar a la con
sideració de la comissió rectora, per al seu debat i va
loració, propostes en l’àmbit d’aquesta Llei.

Capítol II. Governança i participació

Article 8. Creació de l’Institut de Formació 
i Qualificació Professional de Catalunya

1. Es crea l’Institut de Formació i Qualificació Pro
fessional de Catalunya com a organisme autònom de 
caràcter administratiu amb personalitat jurídica prò
pia, que ostenta les competències que estableix aques
ta Llei i les que li siguin atribuïdes pel Govern i que 
exercirà, en matèria de formació professional, d’òrgan 
de referència respecte d’altres òrgans similars d’àmbit 
estatal i internacional.

2. L’Institut de Formació i Qualificació Professional 
de Catalunya és l’òrgan de direcció i de coordinació 
dels serveis bàsics del Sistema i de gestió dels serveis 
que li són propis.

3. El Govern ha d’aprovar l’adscripció departamental 
i els estatuts de l’Institut, que han de desenvolupar les 
seves funcions, l’estructura i completarne el règim ju
rídic i de funcionament.

Article 9. Funcions

Són funcions de l’Institut de Formació i Qualificació 
Professional de Catalunya les següents:

a) La direcció i coordinació del Sistema de Formació i 
Qualificació Professional de Catalunya.

b) La direcció i gestió dels serveis que li són propis 
d’acord amb el que s’estableix en aquesta Llei o que li 
siguin atribuïts.

c) L’establiment dels criteris generals de coordinació 
dels centres i entitats que formen part de la Xarxa del 
Sistema.

d) La coordinació de l’aplicació dels criteris generals 
de planificació, desenvolupament i coordinació dels 
centres de formació professional integrada.

e) La coordinació de l’aplicació dels criteris generals 
de desenvolupament de les modalitats de pràctiques i 
aprenentatge de formació professional.

f) La definició i el desenvolupament del procediment 
d’avaluació i acreditació de la competència professio
nal i l’homologació i l’autorització dels centres i enti
tats i persones que hi participen.

g) La gestió del registre d’unitats de competència.

h) La prospectiva i la detecció de necessitats de forma
ció i qualificació professional i l’adequació dels serveis 
bàsics del Sistema.

i) L’elaboració i l’actualització del Catàleg de Qualifi
cacions Professionals del Sistema de Formació i Qua
lificació Professional de Catalunya i les seves corres
pondències.

j) L’elaboració del Pla general de la formació professi
onal de Catalunya, així com el seu seguiment i l’ava
luació.

k) La promoció de la col·laboració de l’Administració 
Local, les Cambres oficials de comerç, indústria, ser
veis i navegació de Catalunya, les entitats represen
tatives de les titularitats dels centres docents i altres 
entitats i organitzacions econòmiques i socials i les 
empreses.

l) La promoció de la qualitat i la innovació a la forma
ció professional.

m) La promoció social de la formació professional.

n) La millora continua del Sistema.

Article 10. Règim jurídic

1. L’Institut actua de conformitat amb el que disposa 
aquesta Llei, les disposicions que la despleguen i la le
gislació que regula el règim jurídic de les administra
cions públiques i el procediment administratiu aplica
ble a l’Administració de la Generalitat.

2. L’Institut es regeix pel règim de contractació que 
s’aplica a l’Administració de la Generalitat i als seus 
organismes autònoms.

3. El règim patrimonial de l’Institut és el que estableix 
la normativa que regula el patrimoni de l’Administra
ció de la Generalitat.

4. Les resolucions de la presidència executiva de l’Ins
titut exhaureixen la via administrativa.
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Article 11. Finançament

El pressupost de l’Institut de Formació i Qualificació 
Professional de Catalunya s’ha d’incloure en els pres
supostos de la Generalitat, d’acord amb les previsions 
generals per als pressupostos dels organismes autò
noms adscrits a un departament. La tresoreria de l’Ins
titut s’ha de sotmetre al règim d’intervenció i compta
bilitat pública propi d’aquests organismes autònoms.

Les diverses actuacions derivades de l’àmbit d’aplica
ció de la Llei que no tinguin caràcter gratuït, es poden 
dur a terme amb la participació en el seu finançament 
total o parcial dels centres i punts de la Xarxa, de l’Ad
ministració local, d’entitats, d’empreses i dels usuaris, 
d’acord amb la normativa aplicable.

Article 12. Recursos

Són recursos de l’Institut:

a) Els recursos consignats com a tals en els pressupos
tos anuals de la Generalitat.

b) Els recursos per desenvolupar les funcions i compe
tències que li hagin estat atribuïdes.

c) Els recursos procedents de la seva activitat.

d) Les subvencions, els llegats i les aportacions volun
tàries que rebi.

e) Els crèdits que eventualment se li transfereixin vin
culats a la prestació de serveis que corresponen a al
tres administracions públiques o entitats.

Article 13. Recursos humans

1. El personal de l’Institut ha d’ésser funcionari o labo
ral en els termes i condicions que s’estableixen per al 
personal de l’Administració de la Generalitat, de con
formitat amb la legislació aplicable.

2. El personal ha de ser l’adequat i el necessari per ga
rantir el compliment de les funcions de l’Institut.

Article 14. Presidència executiva

1. La presidència executiva és l’òrgan de govern i di
recció de l’Institut de Formació i Qualificació Profes
sional de Catalunya i correspon a la persona que no
mena el Govern, a proposta conjunta de les persones 
titulars dels departaments de formació professional 
inicial i formació professional per a l’ocupació, amb el 
rang i l’adscripció que determinarà.

2. Són funcions de la presidència executiva de l’Insti
tut de Formació i Qualificació Professional de Catalu
nya les següents:

a) Fer complir els acords i les directrius de la Comissió 
rectora del Sistema, a la qual en retrà comptes periòdi
cament, i vetllar per la implementació.

b) Elaborar la proposta de línies generals de planifica
ció, desenvolupament i coordinació dels serveis bàsics 

i dels centres de formació professional integrada del 
Sistema.

c) Determinar el programa d’actuació, pressupost i or
ganització de l’Institut.

d) Dirigir l’Institut i les seves actuacions, d’acord les 
funcions atribuïdes, i ferne el seguiment i control de 
la seva execució.

e) Elaborar o promoure les propostes, informes, me
mòries i estudis que preveu aquesta llei, a sol·licitud de 
la Comissió rectora o a iniciativa pròpia, i els corres
ponents a l’activitat ordinària de l’Institut.

f) Representar l’Institut i participar, amb caràcter no 
exclusiu, en les juntes de patronats, fundacions i altres 
òrgans equivalents o similars de formació professio
nal.

g) Vetllar per les bones pràctiques, la qualitat i la in
novació i aplicar programes d’experimentació o de mi
llora del Sistema.

h) Qualssevol altres pròpies de la seva funció i que de
terminin els estatuts.

Article 15. Consell de Formació i Qualificació 
Professional de Catalunya

1. El Consell de Formació I Qualificació Professional 
de Catalunya és l’òrgan de consulta i de participació 
amb caràcter no vinculant del Sistema de Formació i 
Qualificació Professional de Catalunya.

2. El Consell té la composició següent:

a) La presidència, que recau en la presidència executi
va de l’Institut de Formació i Qualificació Professional 
de Catalunya.

b) Les vocalies, que ostenten les persones nomenades 
per la presidència executiva de l’Institut a proposta de 
les respectives organitzacions i que s’han de distribuir 
per sectors d’acord amb els criteris següents:

Els sectors que representen a la Generalitat, organit
zacions empresarials més representatives i organitza
cions sindicals més representatives tindran un nombre 
equivalent de vocals.

Entre la representació de la Generalitat, que inclourà 
en tot cas Departaments de la Generalitat amb interes
sos per raó de la matèria, hi haurà paritat entre qui re
presenta la formació professional del sistema educatiu 
i qui representa la formació professional per a l’ocu
pació.

La representació del conjunt de les organitzacions em
presarials que tenen la condició legal de més represen
tatives es distribuirà proporcionalment a llur represen
tativitat a Catalunya.

La representació de les organitzacions sindicals que 
tenen la condició legal de més representatives es dis
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tribuirà proporcionalment a llur representativitat a Ca
talunya.

També es nomenaran vocals a proposta del Consell 
General de les cambres, de les entitats representatives 
del món local de Catalunya, i en representació de la 
titularitat dels centres de la Xarxa del Sistema de For
mació i Qualificació Professional de Catalunya que no 
tinguin representació en els altres sectors, sense que 
conjuntament les vocalies previstes en aquest apartat 
puguin superar el nombre de vocals establert per a ca
dascun dels tres sectors abans esmentats.

3. La composició del consell s’ha de concretar regla
mentàriament.

4. Els acords del consell s’adopten per majoria dels 
vots dels membres assistents, els quals han d’incloure 
el vot favorable dels representants de la Generalitat. 
En cas d’empat la presidència ostenta el vot de qua
litat.

5. Correspon al Consell de Formació i Qualificació 
Professional de Catalunya:

a) Aprovar les normes de funcionament intern i la me
mòria anual del Consell.

b) Promoure, proposar els criteris, participar en l’ela
boració, emetre’n informe i fer el seguiment del Pla 
General de Formació Professional de Catalunya, que 
ha de contenir les prioritats i els objectius a assolir a 
mitjà termini en matèria de formació professional.

c) Aprovar la creació de consells sectorials, a proposta 
de la comissió rectora del Sistema.

d) Conèixer la creació o modificació de les qualificaci
ons professionals.

e) Col·laborar amb el Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya, amb el Consell Escolar de Ca
talunya i amb altres organismes afins de participació 
d’àmbit sectorial o territorial, i a nivell estatal o inter
nacional.

f) Promoure estudis de prospectiva, de detecció de ne
cessitats o d’adequació o millora de les qualificacions 
professionals i de la formació professional.

g) Elevar a la comissió rectora del Sistema propostes i 
projectes de millora de la formació professional.

h) Qualsevol altra que determinin els estatuts.

6. El Consell de Formació i Qualificació Professional 
de Catalunya s’ha de consultar preceptivament i ha 
d’emetre informe sobre:

a) Els criteris generals de planificació i desenvolupa
ment de les polítiques de formació professional.

b) L’informe de prospecció de necessitats de formació 
i qualificació previst en aquesta Llei.

c) L’informe d’avaluació del Sistema.

d) Els informes que rebi dels consells sectorials o ter
ritorials.

e) Les noves disposicions normatives de caràcter ge
neral en matèria de formació professional i de quali
ficacions.

7. El Consell de Formació i Qualificació Professional 
de Catalunya es reunirà, convocat per la presidència, 
de manera ordinària tres cops l’any i extraordinària
ment a iniciativa de la mateixa presidència o quan ho 
sol·liciti la tercera part dels seus membres.

8. El Consell de Formació i Qualificació Professional 
de Catalunya pot constituir comissions de treball per a 
temes específics.

Article 16. Participació sectorial i territorial

1. El Consell de Formació i Qualificació Professional 
de Catalunya constituirà consells sectorials com a òr
gans de participació dels principals sectors productius, 
dependents del mateix Consell, i n’establirà la com
posició.

2. La presidència del Consell de Formació i Qualifi
cació Professional de Catalunya o persona en qui de
legui, exerceix la presidència dels consells sectorials.

3. Els consells sectorials poden emetre i elevar infor
mes de caràcter no vinculant al Consell de Formació 
i Qualificació Professional de Catalunya respecte a les 
següents matèries dels seus sectors respectius:

a) Qualificacions, perfils professionals i acreditació de 
competències professionals.

b) Participació de les empreses en les pràctiques i en 
aprenentatge, i especialment en la formació dual.

c) Necessitats de formació i qualificació professional.

4. L’Institut de Formació i Qualificació Professional 
de Catalunya ha d’informar al Consell Escolar de Ca
talunya i als seus consells territorials, i al Consell de 
direcció i als consells territorials del Sistema d’Ocu
pació de Catalunya, almenys un cop l’any, en relació 
amb les actuacions del Sistema. També pot informar 
aquells altres òrgans territorials que ho sol·licitin.

5. El Consell de Formació i Qualificació Professional 
de Catalunya pot establir un marc de relació estable 
amb altres consells de participació, d’àmbit sectorial 
o territorial, que tinguin entre les seves competències 
la promoció i la millora de la formació professional.

Títol III. Xarxa del Sistema de Formació 
i Qualificació Professional de Catalunya

Article 17. Integrants

1. Formen part de la Xarxa del Sistema de Formació 
i Qualificació Professional de Catalunya els centres, 
entitats autoritzades o acreditades pels departaments 
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competents per desenvolupar almenys un dels serveis 
bàsics que determina aquesta Llei, i les empreses que 
col·laboren en el desenvolupament de la formació pro
fessional mitjançant l’acolliment d’alumnes en pràcti
ques o en aprenentatge.

2. L’Institut de Formació i Qualificació Professional 
de Catalunya dirigeix la coordinació i estableix els cri
teris dels serveis bàsics determinats en aquesta Llei 
que presten els centres, entitats i empreses de la Xarxa 
del Sistema.

3. Els centres, entitats i empreses que integren la Xar
xa del Sistema han de mantenir la necessària coordi
nació i relació mútua, en l’àmbit dels serveis bàsics, 
per facilitar la informació, orientació, formació, qua
lificació i acreditació professional al llarg de la vida a 
les persones.

4. Els centres, entitats i empreses de la Xarxa han d’in
corporar a la seva identificació la llegenda de «Xarxa 
del Sistema de Formació i Qualificació Professional 
de Catalunya», d’acord amb el que es determini regla
mentàriament.

5. L’Institut de Formació i Qualificació Professional de 
Catalunya ha de promoure els centres de segona opor
tunitat, adreçats a persones amb risc d’exclusió social 
que no superen l’educació obligatòria, i establir els cri
teris per al seu desenvolupament. Aquests centres ofe
riran formació professionalitzadora i en competències 
bàsiques, per facilitar la inserció laboral i social dels 
joves que han abandonat o estan en risc d’abandonar el 
sistema educatiu, per al seu desenvolupament educatiu 
i formatiu.

Article 18. Punts d’informació i orientació

1. Formen part de la Xarxa del Sistema els punts d’in
formació i orientació autoritzats o acreditats per des
envolupar els serveis d’informació i orientació profes
sional.

2. Poden formar part de la Xarxa del Sistema com a 
punts d’informació i orientació, mitjançant convenis 
o acords de col·laboració amb l’Institut de Formació i 
Qualificació Professional de Catalunya, altres centres, 
entitats o serveis dependents d’altres departaments de 
la Generalitat, les Administracions Locals o d’altres 
administracions públiques.

Article 19. Centres de formació

1. Els centres de formació de la Xarxa del Sistema 
s’autoritzen o acrediten d’acord amb les competències 
i normativa dels departaments competents en matèria 
de formació professional i duen a terme els serveis i 
les activitats formatives segons la seva titularitat i au
torització o acreditació específiques.

2. Els centres públics dependents dels departaments 
competents en matèria de formació professional dis
posen d’autonomia organitzativa i de gestió econòmi

ca per tal d’acordar, mitjançant el departament cor
responent, el desenvolupament d’accions de formació 
professional, i establir acords de col·laboració amb 
les organitzacions sindicals i empresarials més repre
sentatives de Catalunya i altres entitats empresarials, 
professionals o centres d’innovació tecnològica i amb 
l’Administració local del seu àmbit.

Article 20. Centres de formació professional 
integrada

1. Els centres de formació professional integrada ofe
reixen els serveis bàsics del Sistema en relació amb 
sectors, famílies professionals, o àmbits determinats 
d’acord amb els criteris establerts per l’Institut de For
mació i Qualificació Professional de Catalunya.

2. L’Institut de Formació i Qualificació Professional 
de Catalunya atorga la condició de centre de formació 
professional integrada, prèvia avaluació de la comissió 
rectora, a partir de criteris de qualitat, capacitat for
mativa i complementarietat i, si escau, d’ubicació ter
ritorial o d’especialització sectorial.

3. Els centres de formació professional integrada han 
de col·laborar amb altres centres de la Xarxa del Siste
ma mitjançant actuacions d’informació o programes i 
projectes de cooperació per contribuir a la incorpora
ció a l’àmbit formatiu de les noves tècniques i proces
sos productius innovadors i a l’actualització de les pro
gramacions i de les competències professionals.

4. Per tal de prestar serveis d’innovació i transferència 
tecnològica a les empreses, els titulars dels centres de 
formació professional integrada poden establir conve
nis de col·laboració amb entitats de recerca i d’innova
ció tecnològica.

5. Cada centre de formació professional integrada ha 
de constituir el seu Consell de Formació i Empresa. 
També podran constituir o participar amb altres cen
tres en consells que agrupin diversos centres, especial
ment atenent criteris territorials o sectorials.

Article 21. Consell de formació i empresa dels 
centres de formació professional integrada

1. Els consells de formació i empresa són els òrgans de 
participació i col·laboració dels sectors productius amb 
els centres de formació professional integrada, especi
alment per afavorir la qualitat, l’ajustament de l’oferta 
formativa i l’impuls de la participació de les empreses 
en les pràctiques i l’aprenentatge.

2. Els consells de formació i empresa han de tenir in
formació i poden emetre informes i propostes, no vin
culants, en relació amb:

a) Qualitat i ajustament de l’oferta de serveis desple
gada pel centre.

b) Nous requeriments de qualificacions.
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c) La planificació, l’organització, el desenvolupament i 
el seguiment de la formació en pràctiques i aprenentat
ge que es desenvolupi en el centre.

d) Actualització del professorat i estades en empreses.

e) Col·laboracions amb empreses per millorar la dispo
nibilitat, amb finalitat formativa, d’equipaments tèc
nics, materials, infraestructures i tecnologies de dar
rera generació.

3. L’Institut de de Formació i Qualificació Professio
nal de Catalunya determinarà la composició dels con
sells de formació i empresa.

4. Els consells de formació i empresa poden col·laborar 
i es poden coordinar amb altres òrgans, consells o àm
bits de participació sectorial o local existents i previs
tos a la normativa vigent.

Títol IV. Serveis bàsics del Sistema de Formació 
i Qualificació Professional de Catalunya

Capítol I. Catàleg de serveis

Article 22. Serveis bàsics del Sistema

1. La xarxa de centres del Sistema, que inclou els cen
tres educatius de formació professional inicial i els 
centres de formació professional per a l’ocupació, ofe
reix els serveis bàsics següents:

a) Informació, orientació per a la trajectòria formativa 
i professional, i assessorament a persones i empreses.

b) Formació professional del sistema educatiu i forma
ció professional per a l’ocupació.

c) Avaluació i acreditació de competències professio
nals.

2. L’Institut de Formació i Qualificació Professional 
de Catalunya ha de promoure i coordinar el desenvo
lupament dels serveis bàsics del Sistema en els punts 
i centres de la Xarxa, d’una manera equilibrada, terri
torialment i sectorial, d’acord amb la seva pròpia or
denació.

3. Els punts i centres de la Xarxa del Sistema presten 
els serveis que tenen directament autoritzats. En cas 
que no prestin serveis d’informació i orientació, po
dran derivar les persones usuàries que ho requereixin 
cap als punts i centres de la Xarxa que prestin aquest 
servei.

Capítol II. Informació, orientació acadèmica 
i professional, i assessorament

Article 23. Finalitats de la informació 
i l’orientació professional

1. El servei d’informació i orientació professional té 
com a finalitats:

a) Facilitar informació actualitzada i integrada sobre 
l’accés, el desplegament, els continguts i les finalitats 
dels serveis bàsics del Sistema, presencialment i per 
mitjans telemàtics.

b) Facilitar una orientació que atengui la diversa tipo
logia i situacions de les persones i que permeti la presa 
de decisions per definir un projecte personal respecte 
de la trajectòria educativa, formativa i professional al 
llarg de la vida.

2. D’acord amb aquestes finalitats, l’Institut de Forma
ció i Qualificació Professional de Catalunya i els de
partaments competents en matèria de formació profes
sional han de vetllar:

a) Perquè tots els punts i centres de la Xarxa del Sis
tema puguin informar amb caràcter gratuït les perso
nes interessades respecte dels centres, serveis bàsics, 
requisits d’accés i els seus ajuts, exempcions i beques, 
i per mantenir un servei telemàtic amb la informació.

b) Perquè les persones que han finalitzat l’ensenya
ment obligatori i deixen el sistema educatiu o que 
s’inscriguin com a demandants d’ocupació o de mi
llora d’ocupació, puguin accedir amb immediatesa als 
serveis d’informació i orientació professional.

d) Perquè els centres docents d’educació secundària 
facilitin als alumnes, i si escau a les famílies, informa
ció sobre les diferents possibilitats de carrera i sortida 
laboral de la formació professional inicial, així com la 
continuïtat en els estudis.

d) Per la implantació del servei d’informació i orienta
ció professional en els centres de la Xarxa del Sistema 
i per facilitar la informació actualitzada i completa de 
les diferents ofertes dels serveis bàsics de la totalitat 
dels centres, així com de la metodologia i els protocols 
adients a la resta de centres, per fer possible la seva 
utilització de manera eficient.

Article 24. Model d’informació i orientació 
acadèmica i professional

1. L’orientació acadèmica o formativa i professional ha 
de proporcionar a les persones usuàries les informa
cions, indicacions i guies necessàries per facilitar la 
presa de decisions dirigides a la construcció o millo
ra d’itineraris de formació i qualificació i de l’exercici 
professional.

2. Els diferents punts i centres de la Xarxa del Sistema 
que presten els serveis d’informació i orientació dis
posaran d’un protocol d’orientació acadèmica o for
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mativa i professional, adaptable a la diversa tipologia 
d’usuaris, que en tot cas inclourà la informació apor
tada pels centres docents de Formació Professional, 
d’acord amb els criteris que estableix l’Institut de For
mació i Qualificació Professional de Catalunya, homo
geni en la metodologia i comprensiu dels estàndards 
bàsics i mínims del servei, de tots els serveis bàsics 
del Sistema, els itineraris i llurs sortides acadèmiques, 
formatives i professionals. Tanmateix podran crearse 
serveis d’orientació especialitzats que atenguin a de
terminats col·lectius o itineraris formatius.

3. El protocol d’orientació acadèmica, formativa i pro
fessional ha de preveure les situacions següents, en 
atenció a la diversitat de les situacions de cada per
sona:

a) L’orientació acadèmica o formativa i per a la carrera 
professional.

b) L’orientació per a la inserció laboral, la recerca de 
feina, la millora professional i la redefinició de la qua
lificació professional.

c) L’orientació per a l’emprenedoria.

Article 25. Assessorament de formació 
professional i qualificació a empreses

1. El servei d’assessorament de formació professional 
i qualificació a empreses té com a finalitat facilitar a 
les empreses informació i propostes a mida per tal de 
millorar la utilització de totes les modalitats, progra
mes, actuacions i mesures de formació i qualificació 
professional com a element de valor dels seus recursos 
humans i de la seva competitivitat empresarial.

2. L’Institut de Formació i Qualificació Professional 
de Catalunya, amb la finalitat de promoure el servei 
d’assessorament a empreses de manera col·laborativa, 
podrà establir convenis amb altres administracions 
públiques i organitzacions o entitats.

Capítol III. Formació professional

Article 26. Finalitats i abast

1. La formació professional té com a finalitats l’ad
quisició, millora i actualització de la competència i la 
qualificació professional de les persones al llarg de la 
vida, i comprèn:

a) La formació professional del sistema educatiu, que 
facilita l’adquisició de competències professionals i 
l’obtenció dels títols corresponents.

b) La formació professional per a l’ocupació, que faci
lita l’adquisició de competències professionals i l’ob
tenció de certificats de professionalitat.

2. Aquesta Llei pot ser també d’aplicació als ensenya
ments de règim especial en funció del grau de vincu
lació amb el Catàleg de Qualificacions Professionals 

del Sistema de formació i qualificació professional de 
Catalunya, d’acord amb la normativa reglamentària 
que s’estableixi.

3. Les activitats formatives i d’aprenentatge no for
mals i informals, que no són objecte d’aquesta Llei, 
però que generen en les persones competències pro
fessionals susceptibles d’acreditació, en el marc del 
Catàleg de Qualificacions Professionals del Sistema 
de formació i qualificació professional de Catalunya, 
poden ser objecte de la seva acreditació oficial mit
jançant el procés d’avaluació i acreditació previst en 
aquesta Llei.

4. L’Institut de Formació i Qualificació Professional 
de Catalunya i els departaments i organismes compe
tents han de promoure la utilització, quan s’escaigui, 
dels mòduls del Catàleg de Qualificacions Professio
nals del Sistema de formació i qualificació professio
nal de Catalunya en el desplegament de les activitats 
formatives no formals.

Article 27. Informe de prospecció de necessitats 
de formació i qualificació professional

1. Correspon a l’Institut de Formació i Qualificació 
Professional de Catalunya l’elaboració de l’informe de 
prospecció de necessitats de formació i qualificació 
professional, amb el suport dels departaments compe
tents en matèria de formació professional i la coordi
nació amb altres departaments i organismes del Go
vern, possibilitant la participació de les organitzacions 
empresarials i sindicals més representatives de Cata
lunya, de les Cambres de Comerç i de les empreses.

2. La finalitat d’aquest informe, en el qual es tindran 
en consideració les polítiques d’ocupació i industrials 
de la Generalitat, és aportar una visió global, sectorial 
i territorial, de les necessitats de qualificacions profes
sionals i en prospectiva a curt termini en relació amb 
el mercat de treball i les necessitats dels sectors pro
ductius. L’informe ha de facilitar la programació de la 
formació professional.

3. L’informe, de caràcter pluriennal, s’ha de presen
tar prèviament al Consell de Formació i Qualificació 
Professional de Catalunya per a la seva avaluació, al 
Consell Escolar de Catalunya per al seu coneixement 
i posteriorment l’ha d’aprovar la Comissió Rectora del 
Sistema de Formació i Qualificació Professional de 
Catalunya.

Article 28. Planificació

L’Institut de Formació i Qualificació Professional de 
Catalunya, en coordinació amb els departaments com
petents de formació professional, estableix criteris de 
planificació de l’oferta dels serveis bàsics del Sistema 
i ha de vetllar perquè l’oferta formativa comprengui 
formació professionalitzadora i en competències clau 
adreçada a col·lectius amb necessitats específiques de 
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qualificació i especialment a aquelles persones que no 
han superat l’ensenyament obligatori.

Article 29. Ordenació

1. El desenvolupament de la formació professional del 
sistema educatiu i de la formació professional per a 
l’ocupació, ha de preveure:

a) Una oferta formativa i d’itineraris diversificada que 
s’adapti als diferents interessos de carrera professional 
i necessitats de qualificació i d’especialització de les 
persones i del teixit productiu.

b) L’organització dels títols i dels certificats de profes
sionalitat en unitats formatives per tal que aquesta for
mació sigui susceptible de certificació.

c) Itineraris formatius horitzontals que combinin ac
cions formatives vinculades a unitats de competència 
del mateix nivell presents en diferents títols i certifi
cats de professionalitat.

d) Itineraris formatius verticals que facilitin la promo
ció entre els nivells de qualificació tant en els títols de 
formació professional inicial com en els certificats de 
professionalitat així com la progressió educativa des 
dels cicles formatius de grau superior als ensenya
ments universitaris de grau, tot facilitant la millora de 
qualificació de les persones.

e) Itineraris formatius que combinin títols o certificats 
de professionalitat amb la formació necessària per a 
l’obtenció de certificats de competències específiques, 
o d’especialització o d’actualització, especialment en 
el camp de les tecnologies de la informació i la comu
nicació.

f) Mesures de flexibilitat que permetin adaptar l’oferta 
a les demandes formatives del teixit productiu.

g) Mesures per afavorir l’execució d’experimentacions 
formatives.

h) Procediments d’accés diversificats que facilitin a les 
persones la incorporació a la formació, ateses les di
verses circumstàncies personals o de situació laboral 
que poden condicionar la seva disponibilitat.

i) Procediments coordinats amb els processos d’avalu
ació i acreditació de competències que preveu aquesta 
Llei que facilitin la convalidació o l’exempció de les 
unitats de competència obtingudes per les persones.

2. El desenvolupament de l’ordenació pròpia de la for
mació professional del sistema educatiu ha de preveu
re:

a) L’assoliment de les competències lingüístiques en 
la llengua o llengües estrangeres, en els termes que es 
determinin reglamentàriament.

b) Un itinerari formatiu horitzontal que combini si
multàniament una titulació de formació professional 
de grau mitjà amb el batxillerat, de manera que pos

sibiliti l’obtenció de la doble titulació, tècnica i de bat
xillerat.

c) Procediments que facilitin a estudiants i titulats uni
versitaris el reconeixement de llurs aprenentatges que 
permetin completar una titulació de formació profes
sional inicial.

3. El desenvolupament de l’oferta pròpia de la forma
ció professional per a l’ocupació ha de preveure:

a) Itineraris de formació i qualificació professional i 
programes específics gratuïts per a persones en situa
ció d’atur, amb l’objectiu de la seva inserció o reinser
ció laboral

b) Itineraris de formació i de qualificació professional 
per a persones ocupades que atenguin els requeriments 
de productivitat i de competitivitat de les empreses i a 
les aspiracions de promoció professional i desenvolu
pament personal de les persones treballadores.

c) L’estructura modular de la formació basada en el 
Catàleg de Qualificacions Professionals del Sistema 
de formació i qualificació professional de Catalunya, 
per tal que aquesta formació sigui susceptible de certi
ficació o d’acreditació.

Article 30. Pràctiques obligatòries 
i en alternança

1. La formació professional conduent a l’obtenció dels 
títols i dels certificats de professionalitat comprèn una 
activitat formativa, impartida íntegrament al centre de 
formació, i unes pràctiques formatives obligatòries en 
centres de treball que constitueixen una part avaluable 
i essencial per acreditar la superació de tots els pro
grames.

2. Els programes de formació professional en alter
nança combinen l’activitat formativa impartida ínte
grament en el centre amb pràctiques addicionals a les 
obligatòries, no necessàriament avaluables, en el cen
tre de treball.

3. Totes les pràctiques, obligatòries i en alternança, 
s’han de desplegar en el marc d’un pla d’activitat prè
viament acordat i mitjançant un conveni entre les parts 
respecte de calendaris, jornades i horaris, amb criteris 
organitzatius flexibles per tal de facilitar el seu segui
ment, d’acord amb la normativa reguladora.

4. En el desenvolupament de les pràctiques obligatòri
es i en alternança, l’Institut de Formació i Qualificació 
Professional de Catalunya ha de vetllar per assegurar 
la coordinació dels mecanismes de col·laboració de les 
empreses, el seu seguiment des dels òrgans de partici
pació existents als centres de formació i, en el cas de 
contractació laboral, de representació legal dels treba
lladors als centres de treball, així com el foment dels 
intercanvis, especialment en l’àmbit internacional.
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Article 31. Formació dual

1. La formació professional dual és la modalitat de for
mació professional conduent a l’obtenció dels títols i 
dels certificats de professionalitat que combina l’acti
vitat formativa impartida al centre de formació amb 
els aprenentatges adquirits en el centre de treball, ava
luables i reconeguts, d’acord amb la corresponent au
torització o acreditació i normativa reguladora.

2. L’Institut de Formació i Qualificació Professional 
de Catalunya ha de vetllar perquè es garanteixi que 
la formació professional dual es desenvolupa d’acord 
amb:

a) L’aplicació de criteris de flexibilització per facili
tar la col·laboració entre els centres de formació i les 
empreses i adaptarse a les necessitats de qualificació 
professional.

b) Un pla d’activitat prèviament consensuat entre el 
centre de formació i l’empresa.

c) Un conveni de col·laboració entre la representació 
del titular del centre de formació i el de l’empresa o 
entitat en el qual s’establiran els compromisos de for
mació i de treball efectiu i s’expressaran els mecanis
mes de coordinació entre tutors d’empresa i el perso
nal docent del centre.

d) La vinculació entre l’aprenent i l’empresa, formalit
zada d’acord amb els criteris que establirà l’Institut de 
Formació i Qualificació Professional de Catalunya i la 
normativa vigent.

e) La supervisió d’un tutor de l’empresa, amb el perfil 
establert reglamentàriament, que ha de fer les funcions 
d’acollida, instrucció, supervisió i coordinació amb el 
centre de formació i, conjuntament amb el personal 
docent del centre, de participació en l’avaluació.

f) El seguiment general del desenvolupament dels pro
grames des dels consells de formació i empresa.

g) En cas de formalització de contractes, amb infor
mació a la representació legal dels treballadors sobre 
les persones contractades, el contingut de l’activitat 
formativa i el lloc de treball a desenvolupar, de confor
mitat amb la normativa vigent.

3. L’Institut de Formació i Qualificació Professional 
de Catalunya ha d’establir estàndards de qualitat i me
canismes d’informació, difusió, detecció de necessi
tats, planificació, seguiment i avaluació que permetin 
adequar l’oferta de formació professional dual a les 
necessitats de formació i qualificació de les persones 
i del teixit empresarial.

4. L’Institut de Formació i Qualificació Professional 
de Catalunya i els departaments competents en matè
ria de formació professional han de mantenir una re
lació regularment actualitzada dels centres, entitats i 
empreses que imparteixen formació professional dual 
i les seves especialitats.

Article 32. Col·laboració en la formació 
en alternança i en la formació dual

1. En el desenvolupament de la formació professional 
en alternança i dual, l’Institut de Formació i Qualifi
cació Professional ha de promoure la col·laboració de 
l’administració local, les organitzacions empresarials i 
sindicals més representatives de Catalunya i les cam
bres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació 
de Catalunya, especialment en:

a) La difusió i la dinamització d’aquestes modalitats 
entre els centres de treball, els centres de formació i 
les persones.

b) La detecció sectorial i territorial d’oportunitats i de 
necessitats d’accions formatives en pràctiques, en al
ternança i dual.

c) La participació de les empreses en els àmbits secto
rial i territorial.

d) Facilitar l’acolliment de les persones en formació en 
alternança i dual.

e) Assegurar la idoneïtat de les empreses participants.

f) Assegurar la formació de les tutories d’empreses i 
centres de treball.

g) Assegurar el seguiment de les accions formatives 
als centres de treball.

2. Amb aquestes finalitats, l’Institut de Formació i 
Qualificació Professional de Catalunya pot establir la 
constitució de comissions específiques, d’àmbit secto
rial i/o territorial, de treball coordinat i conjunt de to
tes les parts.

Capítol IV. Catàleg de Qualificacions 
Professionals del Sistema de formació i 
qualificació professional de Catalunya

Article 33. Catàleg de Qualificacions 
Professionals del Sistema de formació i 
qualificació professional de Catalunya

1. El Catàleg de qualificacions professionals del Sis
tema de formació i qualificació professional de Cata
lunya, d’ara endavant el Catàleg, és el referent de les 
competències professionals a Catalunya i inclou el Ca
tàleg de qualificacions professionals i el Catàleg mo
dular integrat de formació professional.

2. El Catàleg identifica, estandarditza i ordena les 
competències professionals d’activitats amb significa
ció per a l’ocupació, i inclou qualificacions d’àmbit ca
talà, responent a necessitats territorials i sectorials del 
sistema productiu.

3. El Catàleg s’estructura atenent el Catàleg Nacional 
de Qualificacions Professionals i el Marc Europeu de les 
Qualificacions.
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4. El Catàleg s’organitza en famílies professionals i ni
vells i conté les qualificacions professionals i la forma
ció associada.

5. El Catàleg està subjecte a actualitzacions i noves in
corporacions de competències tenint en compte la nor
mativa, la realitat socioeconòmica i els avanços tec
nològics.

Article 34. Finalitat del Catàleg

1. El Catàleg és el referent a Catalunya:

a) Per a la formació professional i altres ensenyaments 
professionalitzadors.

b) Per a la certificació de competències assolides per la 
superació total o parcial dels títols de formació profes
sional o dels certificats de professionalitat.

c) Per als processos d’acreditació de competències 
professionals adquirides per l’experiència laboral o per 
vies no formals de formació.

d) Per establir les correspondències entre les formaci
ons del Sistema.

e) Per afavorir la mobilitat i transparència de les qua
lificacions.

2. El Catàleg permet l’orientació en el procés de for
mació al llarg de la vida.

3. Les organitzacions tenen en el Catàleg una eina que 
facilita la gestió dels recursos humans i els processos 
de negociació col·lectiva.

Capítol V. Acreditació i correspondències

Article 35. Títols i certificats 
de professionalitat

1. Els títols de formació professional del sistema edu
catiu i els certificats de professionalitat de l’àmbit la
boral acrediten oficialment la competència professio
nal de les persones. Els dos tipus d’acreditació oficial 
tenen com a referent les qualificacions professionals i 
les unitats de competència del Catàleg de Qualifica
cions Professionals del Sistema de formació i qualifi
cació professional de Catalunya, si bé els títols poden 
incloure i als certificats de professionalitat s’hi poden 
afegir, continguts formatius no associats a unitats de 
competència del Catàleg.

2. L’oferta de formació professional del sistema educa
tiu es compon dels títols homologats, dels títols propis 
establerts pel Govern i de les adaptacions curriculars 
en relació amb determinats perfils professionals i re
queriments sectorials.

3. L’oferta de formació professional per a l’ocupació 
es compon del fitxer català d’especialitats formati
ves del Servei d’Ocupació de Catalunya, que inclou 
el repertori de certificats de professionalitat i els seus 

corresponents mòduls i unitats formatives, així com 
 altres accions formatives no associades als certificats 
de professionalitat; i el repertori d’accions formatives de 
 formació contínua.

Article 36. Acreditació de competències 
professionals

1. El procés d’avaluació i acreditació de competències 
professionals permet a les persones acreditar les com
petències professionals adquirides mitjançant l’expe
riència laboral, en activitats socials o per vies no for
mals o informals de formació, prenent com a referent 
les unitats de competències del Catàleg de Qualificaci
ons Professionals del Sistema de formació i qualifica
ció professional de Catalunya.

2. En relació amb l’acreditació de competències pro
fessionals, correspon a l’Institut de Formació i Quali
ficació Professional:

a) Establir el procediment integrat, tant per a l’àmbit 
educatiu com per al laboral, d’avaluació i acreditació 
de competències professionals i que tindrà efectes de 
convalidació, en relació amb els mòduls professionals 
corresponents als respectius títols de la formació pro
fessional del sistema educatiu, i d’exempció, en relació 
amb els mòduls formatius corresponents als certificats 
de professionalitat de l’àmbit laboral, d’acord amb les 
respectives normatives.

b) Establir un servei permanent d’avaluació i acredita
ció, els centres, entitats o empreses que l’han de dur a 
terme, i els processos, requeriments, règim d’avalua
ció i garanties de qualitat.

c) Autoritzar, els centres de formació per gestionar 
processos d’acreditació, en determinades qualificaci
ons, àmbits o famílies professionals, mitjançant la col
laboració amb les organitzacions empresarials i sindi
cals més representatives a Catalunya.

3. En finalitzar el procés d’avaluació i acreditació, les 
persones avaluades han de rebre un informe de reco
manacions d’itinerari formatiu i professional, i un cer
tificat respecte a les unitats de competències acredi
tades.

4. Els processos d’avaluació i acreditació es poden 
desenvolupar en col·laboració amb les organitzacions 
empresarials i sindicals més representatives a Catalu
nya, l’administració local, les Cambres de Comerç i 
també amb altres entitats representatives d’interessos 
econòmics o professionals.

Article 37. Correspondències de la formació 
professional al llarg de la vida

1. En relació amb les correspondències de la formació 
professional al llarg de la vida, correspon a l’Institut 
de Formació i Qualificació Professional de Catalunya:
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a) Impulsar, d’acord amb la normativa vigent, l’aplica
ció de les correspondències o convalidacions i exemp
cions entre la formació professional del sistema edu
catiu i els certificats de professionalitat de la formació 
per a l’ocupació.

b) Establir els criteris dels procediments per facilitar 
i promoure la utilització de les correspondències, i els 
criteris del sistema d’informació i de consulta de les 
correspondències i les taules de relació entre els dife
rents subsistemes de la formació professional.

c) Promoure la possibilitat de correspondència amb el 
Catàleg de Qualificacions Professionals del Sistema de 
formació i qualificació professional de Catalunya dels 
aprenentatges adquirits fora del Sistema. Així mateix 
ha d’establir criteris i mecanismes per assegurar que 
aquesta correspondència impliqui nivells d’aprenentat
ge i competència equivalents.

2. Els processos d’avaluació i acreditació de compe
tències, que es presten en el marc del Sistema de la 
Formació Professional i Qualificació Professional de 
Catalunya, i els processos de reconeixement acadè
mic, propis dels sistema educatiu, han de garantir, en 
cas d’afinitat suficient, que l’assessorament rebut per 
les persones en qualsevol dels dos processos tingui 
efectes en l’altre.

Article 38. Registre

1. Es crea el registre d’unitats de competència, que ha 
de recollir les unitats de competència acreditades in
dividualment per cada persona mitjançant la formació 
professional del sistema educatiu, la formació profes
sional per a l’ocupació i pels processos d’avaluació i 
acreditació.

2. L’Institut de Formació i Qualificació Professional 
de Catalunya ha de gestionar el registre d’unitats de 
competència, amb garantia de protecció de les dades 
personals.

Article 39. Finalitats del registre

1. El registre d’unitats de competència permet:

a) Les accions d’orientació i d’assessorament en el 
marc del Sistema.

b) La consulta, per part de les persones interessades, 
de les unitats de competència acreditades.

c) La certificació de les unitats de competència profes
sionals demostrades o assolides.

2. L’Institut de Formació i Qualificació Professional 
de Catalunya i els departaments i organismes compe
tents han d’informar al registre les unitats de compe
tència acreditades per les persones.

Capítol VI. Transferència tecnològica

Article 40. Transferència tecnològica

1. Els centres de formació de la Xarxa del Sistema, 
d’acord amb la seva titularitat i la normativa correspo
nent, poden prestar serveis de transferència tecnològi
ca a empreses.

2. Els centres públics dependents dels departaments 
competents en matèria de formació professional dis
posen d’autonomia organitzativa i econòmica i d’es
tabliment de col·laboracions amb empreses i centres 
d’innovació tecnològica per prestar serveis de trans
ferència tecnològica o per concórrer a convocatòries 
nacionals i internacionals de projectes d’I+D.

Article 41. Col·laboració amb centres 
tecnològics

L’Institut de Formació i Qualificació Professional de 
Catalunya ha de facilitar que els centres de formació 
professional integrada prestin serveis de transferència 
tecnològica a les empreses, especialment les petites i 
mitjanes empreses, i promoure la seva relació i, si es
cau, el suport i col·laboració amb els centres tecnolò
gics existents a Catalunya.

Títol V. Qualitat del Sistema

Article 42. Model de gestió de la qualitat

1. Els centres de formació professional integrada del 
Sistema han de disposar, d’acord amb la seva titulari
tat, d’un model i un sistema de gestió de la qualitat, la 
millora continuada i la innovació.

2. L’Institut de Formació i Qualificació Professional 
de Catalunya ha d’establir els criteris que s’han de se
guir en l’adopció d’un model de gestió de la qualitat. 
Aquests criteris s’han d’aplicar als centres de formació 
professional integrada del conjunt del Sistema.

Article 43. Emprenedoria

1. En relació amb l’emprenedoria, correspon a l’Ins
titut de Formació i Qualificació Professional de Ca
talunya:

a) Promoure que la formació inclogui en determinats 
programes una formació bàsica respecte a l’aptitud per 
a la iniciativa emprenedora, els mecanismes de crea
ció d’empresa, l’economia social i l’autoocupació, i els 
diferents programes i ajuts existents amb aquest ob
jectiu.

b) Vetllar pel desenvolupament de programes i accions 
específics d’inserció laboral, amb un èmfasi especial 
en les competències professionals clau de la iniciati
va emprenedora i aquells que millorin les possibilitats 
d’èxit en l’autoocupació.
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c) Vetllar perquè aquells centres de formació que de
senvolupin projectes de foment de la creació d’empre
ses puguin rebre suport del departament competent en 
matèria d’empresa i ocupació.

2. Els centres de la Xarxa del Sistema han d’afavorir 
que les programacions incloguin visites a empreses de 
diferents sectors d’activitat i han de procurar fomentar 
l’execució de treballs o projectes orientats a incentivar 
la creativitat i la iniciativa personal relacionades amb 
la cerca d’ocupació, l’emprenedoria, la creació d’em
presa, les cooperatives i l’autoocupació.

Article 44. Innovació

1. L’Institut de Formació i Qualificació Professional de 
Catalunya ha de proposar mesures per tal de facilitar i 
fomentar la innovació en la formació professional, es
pecialment pel que fa als continguts, itineraris forma
tius, metodologies i materials.

2. Els centres de formació professional integrada han 
d’establir col·laboracions amb empreses, centres o en
titats per adquirir perspectiva sobre els processos de 
gestió de la innovació i poder aplicar les metodologi
es i tècniques de gestió de la innovació a la formació 
professional per la qual cosa l’Administració promourà 
accions per la seva concreció.

Article 45. Avaluació del Sistema

1. Amb la finalitat de garantir el compliment de les fi
nalitats del Sistema, en el si de l’Institut de Formació 
i Qualificació Professional de Catalunya s’ha de dur a 
terme periòdicament l’informe d’avaluació del Siste
ma, en el qual s’han d’incloure, entre altres, les dades 
agregades de rendiment acadèmic i formatiu i d’inser
ció laboral.

2. L’Institut ha de fer públics els aspectes d’interès ge
neral dels resultats d’aquestes avaluacions.

3. El contingut de l’informe d’avaluació del Sistema 
s’ha de tenir en compte per dur a terme les oportunes 
actuacions de coordinació i de millora dels serveis bà
sics.

Disposicions addicionals

Primera. Calendari d’aplicació

El Govern, sens perjudici de l’entrada en vigor d’aques
ta Llei, ha d’aprovar un calendari per aplicarla, que 
abasti un període de cinc anys.

Segona. Aprovació dels estatuts

L’Institut de Formació i Qualificació Professional en
trarà en funcionament en el moment en què el Govern 
aprovi els seus Estatuts.

Tercera. Institut Català de les Qualificacions 
Professionals

L’Institut de Formació i Qualificació Professional de 
Ca talunya assumeix les competències i funcions 
de l’Institut Català de les Qualificacions Professionals, 
el qual restarà suprimit amb l’entrada en funcionament 
de l’Institut. Totes les referències que la normativa vi
gent faci a l’Institut Català de les Qualificacions Pro
fessionals s’han d’entendre fetes a l’Institut de Forma
ció i Qualificació Professional de Catalunya.

Quarta. Personal de l’Institut Català 
de les Qualificacions Professionals

El personal funcionari que presti serveis a l’Insti
tut Català de Qualificacions Professionals s’integra a 
l’Institut de Formació i Qualificació Professional de 
Catalunya d’acord amb la relació de llocs de treball 
que s’aprovi.

Cinquena. Consell Català de Formació 
Professional

En el moment d’entrada en funcionament de l’Insti
tut de Formació i Qualificació Professional, el Con
sell Català de Formació Professional passa a denomi
narse Consell de Formació i Qualificació Professional 
de Catalunya, i resta adscrit a l’Institut de Formació i 
Qualificació Professional de Catalunya. El Consell ha 
d’elaborar i aprovar el seu Reglament de funcionament 
intern.

Sisena. Habilitació per al desenvolupament 
curricular

Sens perjudici de les competències que corresponen al 
Govern per determinar el currículum d’acord amb l’ar
ticle 53.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educa
ció, en virtut de les quals el Govern aprova l’ordenació 
general de la formació professional, s’habilita el con
seller o consellera competent en matèria de formació 
professional inicial per establir, per Ordre, el currícu
lum dels títols de formació professional.

Setena. Centres específics

El departament competent en matèria educativa, en 
funció de les necessitats de programació, les disponi
bilitats pressupostàries i el criteri d’eficiència en l’ús 
dels recursos, prioritzarà la creació, o singularització 
d’entre els existents, de centres específics de formació 
professional o bé especialitzats en etapes formatives 
postobligatòries.

Vuitena. Simplificació administrativa

Els centres que tinguin autoritzades en el subsistema 
de la formació professional inicial, o homologades en 
el de la formació professional per a l’ocupació, ofertes 
de formació professional, gaudiran d’una tramitació 
simplificada quan vulguin obtenir en l’altre subsiste
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ma l’autorització o l’homologació de formacions con
duents a unitats de competència coincidents amb les 
que ja disposen.

Novena. Carta de Serveis

Els centres de la xarxa del sistema integrat disposa
ran de la seva Carta de Serveis de Formació i Qua
lificació Professional, que expressarà la configuració 
dels serveis que el centre ofereix a persones, empreses 
i entitats, en relació amb la formació i la qualificació 
professional. La Carta cataloga els serveis bàsics des
crits en aquesta Llei que ofereix el centre, així com els 
serveis específics que proveeix el centre d’acord la se
va titularitat.

Desena. Protecció de dades de caràcter 
personal

En el tractament de dades, en l’àmbit del Sistema és 
aplicable la normativa de protecció de dades de caràc
ter personal. Cal adoptar les mesures necessàries per 
garantirne la seguretat i la confidencialitat.

Onzena. Dietes per assistència

Les persones que representin a la Generalitat no tenen 
dret a percebre dietes per assistència a cap dels òrgans 
o comissions previstes en aquesta llei.

Disposicions finals

Primera. Desplegament reglamentari

S’autoritza el Govern perquè dicti les disposicions ne
cessàries per desplegar i executar aquesta Llei, sens 
perjudici de les habilitacions expresses de desplega
ment i execució que aquesta Llei estableix a favor dels 
departaments competents en matèria de formació pro
fessional.

Segona. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la seva publica
ció en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Antecedents del Projecte de llei

1. Acord de Govern 30/4/13 pel qual s’aprova la me
mòria preliminar.

2. Tramesa de la versió inicial, la memòria general i la 
memòria d’avaluació dels impactes.

3. Certificat de la Direcció de Serveis.

4. Test de PIMES.

5. Sol·licitud d’informe ICD.

6. Sol·licitud d’informe al Departament d’Economia i 
Coneixement i informes:

– DG Pressupostos. Informe de 4 de juliol de 2014

– DG Patrimoni. Informe de 7 de juliol de 2014

7. Sol·licitud d’informe Departament de Governació i 
Relacions Institucionals més nota del 10 de juliol de 
2014.

8. Informe jurídic preliminar (Departament d’Ense
nyament).

9. Informe jurídic preliminar complementari (Depar
tament d’Empresa i Ocupació) i observacions del De
partament d’Empresa i Ocupació.

10. Certificat del Consell Català de Formació Profes
sional.

11. Observacions de l’Oficina de Govern en tràmit CT 
II SIGOV.

12. Valoració de les observacions de l’Oficina de Go
vern per l’òrgan directiu proposant.

13. Valoració de l’informe jurídic preliminar per l’òr
gan directiu proposant.

14. Nova versió de l’Avantprojecte arran de les obser
vacions de l’Oficina de Govern i de l’informe jurídic 
preliminar.

15. Certificat del Consell Tècnic II, de 8 de juliol de 
2014.

16. Sol·licitud de dictamen del Consell Escolar de Ca
talunya.

17. Sol·licitud d’informe a l’Autoritat Catalana de Pro
tecció de Dades.

18. Tramesa a l’IDESCAT (art. 14 de la Llei 13/2010, 
del 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011
2014).

19. Edicte d’informació pública (DOGC 6661 de 
10.7.14), certificats del tràmit, al·legacions presentades 
i respostes tramitades.

20. Tramesa electrònica a la Comissió del Sector Pú
blic (art. 5.4 del Decret 309/2011, de 12 d’abril, pel 
qual es regula el Consell per a l’Impuls i l’Ordenació 
de la Reforma de l’Administració).

21. Certificat del tràmit a la Comissió Mixta constituï
da per representants de les entitats municipalistes i del 
Departament d’Ensenyament.

22. Tramesa electrònica a les organitzacions sindicals.

23. Dictamen del Consell Escolar de Catalunya de 28 
de juliol de 2014.

24. Memòria de valoració de les aportacions a l’Avant
projecte de Llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya.

25. Informe jurídic preliminar actualitzat.
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26. Certificat del Consell Tècnic, apartat IIIA, del 29 
de juliol de 2014, i versió dictaminada.

27. Tramesa al Consell de Treball Econòmic i Social.

28. Tramesa a la Comissió de Govern Local.

29. Informe de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades.

30. Informe de l’Institut Català de les Dones.

31. Informe de l’Àrea d’Organització de l’Administra
ció i del Sector Públic d’1 d’agost de 2014.

32. Memòria complementària de valoració de les apor
tacions a l’Avantprojecte de Llei.

33. Dictamen 26/2014, de 29 d’agost de 2014, del 
CTESC.

34. Memòria de valoració del Dictamen del CTESC.

35. Certificat de la Comissió de Govern Local d’1 de 
setembre de 2014.

36. Versió d’1 de setembre de 2014 de l’Avantprojecte 
de Llei.

37. Informe Jurídic Final (Departament d’Ensenya
ment).

38. Informe Jurídic Final (Departament d’Empresa i 
Ocupació).

39. Informe del Departament d’Economia i Coneixe
ment.

40. Informe de la Directora de Serveis del Departa
ment d’Ensenyament en relació amb l’informe del De
partament d’Economia i Coneixement.

41. Certificat del Consell Tècnic, apartat IV, del 2 de 
setembre.

42. Informe de la secretària general del Departament 
d’Ensenyament en relació amb les modificacions in
troduïdes en l’Avantprojecte de la llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya.

43. Versió de l’Avantprojecte que se sotmet a l’aprova
ció del Govern.

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden 
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.
  

Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 200-00028/10

Text presentat
Reg. 77852 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2014

A la Mesa del Parlament

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

Certifico:

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

«A proposta del conseller d’Interior, s’aprova l’Avant
projecte de llei d’ordenació de les activitats d’especta
cles públics i recreatives, i s’autoritza l’esmentat con
seller perquè el presenti al Parlament.»

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

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya
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d’espectacles públics i recreatives

Preàmbul

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte

Article 2. Finalitats

Article 3. Àmbit d’aplicació

Article 4. Definicions

Títol II. De l’organització i realització de les activitats d’espec-
tacles públics i recreatives i del funcionament dels es-
tabliments oberts al públic

Capítol 1. Drets i obligacions de les persones

Article 5. Drets i obligacions dels titulars dels establiments, dels 
explotadors i dels organitzadors de les activitats regu-
lades per aquesta llei

Article 6. Drets i obligacions dels espectadors i els participants 
de les activitats i dels clients dels establiments regulats 
per aquesta llei

Article 7. Drets i obligacions dels artistes, intèrprets o executants 
i de la resta del personal al servei de les activitats i els 
establiments regulats per aquesta llei

Article 8. Drets de les persones interessades

Article 9. Protecció de les persones menors d’edat

Capítol 2. Condicions i requisits generals de les activitats i els es-
tabliments

Article 10. Ubicació i construcció

Article 11. Prevenció i seguretat en matèria d’incendis i de pro-
tecció civil

Article 12. Higiene, salubritat pública, assistència sanitària i com-
patibilitat acústica

Article 13. Assegurances

Article 14. Horaris

Article 15. Venda d’entrades

Article 16. Publicitat



22 de setembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 391

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 33

Article 17. Personal de control d’accés i sistemes de control d’afo-
raments

Article 18. Personal de seguretat privada

Capítol 3. Qualitat de les activitats d’espectacles públics i recrea-
tives i dels establiments oberts al públic

Article 19. Foment públic de la qualitat de les activitats i els esta-
bliments

Article 20. Qualificació de les activitats i establiments

Article 21. Cartes de qualitat

Títol III. De les competències de les Administracions públiques 
i de les relacions interadministratives en matèria d’esta-
bliments i d’activitats d’espectacles públics i recreatives

Capítol 1. Competències de les Administracions públiques

Article 22. Competències administratives d’intervenció

Article 23. Competències administratives sancionadores

Capítol 2. Relacions interadministratives

Article 24. El Consell Assessor d’Activitats d’Espectacles Públics i 
Recreatives

Article 25. Relacions de col·laboració i cooperació

Article 26. Registre d’establiments d’activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives i de persones organitzadores

Títol IV. Dels règims d’intervenció

Capítol 1. Disposicions comunes als règims d’intervenció

Article 27. Règim general

Article 28. Establiments de titularitat pública i activitats d’espec-
tacles públics i recreatives organitzades per l’Admi-
nistració

Article 29. Activitats sotmeses al règim d’intervenció

Article 30. Finestreta única empresarial i tramitació electrònica

Article 31. Controls

Article 32. Mesures sense caràcter sancionador

Article 33. Entitats col·laboradores de l’Administració

Capítol 2. Règim de comunicació prèvia

Article 34. Activitats i establiments sotmesos a comunica-
ció prèvia

Article 35. Presentació de la comunicació prèvia i obertura de l’es-
tabliment i inici de l’activitat

Article 36. Formalització de la comunicació prèvia dels establi-
ments oberts al públic no fixos en estructures desmun-
tables i itinerants i inici de l’activitat

Article 37. Formalització de la comunicació prèvia de les fires 
d’atraccions i inici de l’activitat

Article 38. Inexactitud, falsedat o omissió en les dades aportades 
en la comunicació prèvia

Capítol 3. Règim de llicència i d’autorització

Secció 1ª. Activitats i establiments sotmesos a llicència o au-
torització

Article 39. Llicència municipal per a establiments oberts al pú-
blic fixos

Article 40. Llicència municipal per a establiments oberts al públic 
no fixos en estructures desmuntables i itinerants

Article 41. Llicència municipal o autorització de la Generalitat per 
a activitats d’espectacles públics i recreatives de ca-
ràcter extraordinari

Article 42. Llicència municipal o autorització de la Generalitat 
per als establiments oberts al públic de règim d’horari 
especial

Article 43. Modificacions substancials de les llicències o auto-
ritzacions

Secció 2ª. Disposicions comunes a les llicències i a les auto-
ritzacions

Article 44. Contingut i condicions tècniques

Article 45. Informes tècnics i certificacions

Article 46. Termini per a resoldre i silenci administratiu

Article 47. Concurrència de llicències i autoritzacions

Capítol 4. Vigència, transmissió i extinció de les comunicacions 
prèvies, les llicències i les autoritzacions

Article 48. Vigència

Article 49. Transmissió

Article 50. Extinció

Títol V.  Dels règims d’inspecció i sancionador

Capítol 1. Règim d’inspecció

Article 51. Inspeccions

Article 52. Coordinació de les inspeccions

Capítol 2. Règim sancionador

Article 53. Infraccions i sancions

Article 54. Faltes molt greus

Article 55. Faltes greus

Article 56. Faltes lleus

Article 57. Sancions per la comissió de faltes molt greus

Article 58. Sancions per la comissió de faltes greus

Article 59. Sancions per la comissió de faltes lleus

Article 60. Multes coercitives

Article 61. Publicitat de la conducta infractora

Article 62. Graduació de les sancions

Article 63. Persones responsables

Article 64. Prescripció i caducitat

Article 65. Registre d’infraccions i sancions

Capítol 3. Disposicions específiques del procediment san-
cionador

Article 66. Òrgans sancionadors

Article 67. Obertura del procediment sancionador

Article 68. Mesures provisionals

Capítol 4. Mesures provisionals prèvies

Article 69. Mesures provisionals prèvies a l’obertura de l’expedient

Article 70. Tipus de mesures provisionals prèvies

Article 71. Procediment i resolució

Article 72. Mesures provisionals immediates

Disposicions addicionals

Primera. Règim especial del municipi de Barcelona

Segona. Activitats d’espectacles públics i recreatives en recin-
tes de locals d’entitats associatives d’interès social

Disposicions transitòries

Primera. Règim transitori dels expedients sancionadors

Segona. Règim transitori de les normes reglamentàries

Tercera. Règim transitori de les llicències i de les autoritzacions

Quarta. Règim transitori de les assumpcions de competènci-
es vigents

Cinquena. Règim transitori per a les proves d’habilitació del perso-
nal de control d’accés

Disposició derogatòria única

Disposicions finals

Primera. Modificació de la Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de re-
gulació de les festes tradicionals amb bous

Segona. Desenvolupament reglamentari

Tercera. Entrada en vigor

Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives

Preàmbul

I. Els títols competencials estatutaris permeten l’afir
mació, en mans del legislador català, d’un ampli ven
tall de possibilitats d’ordenació del sector de les ac
tivitats d’espectacles i recreatives i dels establiments 
oberts al públic. Amb caràcter general, i segons esta
bleix l’article 141.3 de l’Estatut d’Autonomia de Cata
lunya, correspon a la Generalitat la competència ex
clusiva en matèria d’espectacles i activitats recreatives, 
que inclou, en tot cas, l’ordenació del sector, el règim 
d’intervenció administrativa i el control de tota mena 
d’espectacles en espais i locals públics.
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Al costat d’aquest títol competencial genèric, des
taquen altres previsions estatutàries que hi estan di
rectament vinculades, també de caràcter exclusiu, en 
matèria de cultura (article 127 EAC), de prevenció i 
extinció d’incendis i de protecció civil (article 132.1 
EAC), lleure (article 134.3 EAC), salut pública (article 
162 EAC), seguretat pública (article 164) i seguretat 
privada (article 163 EAC). I tot això sense oblidar, a 
més, l’existència de títols competencials diversos so
bre un ampli conjunt de matèries relacionades amb les 
activitats d’espectacles i recreatives, com són el con
sum (article 123 EAC), la joventut (article 142 EAC), 
el medi ambient (article 144), l’urbanisme i l’ordenació 
del territori (article 149 EAC) i la protecció de menors 
(article 166.3 EAC), entre altres.

Pel que fa a les competències dels governs locals de 
Catalunya, l’article 84.2 de l’Estatut d’Autonomia es 
refereix a les matèries sobre les quals disposaran de 
competències pròpies, sempre en els termes que deter
minin les lleis. Entre altres, destaquen l’urbanisme i la 
conservació dels béns de domini públic local (lletra a), 
les condicions de seguretat en les activitats organitza
des en espais i en locals de concurrència pública (lle
tra e), la protecció civil i la prevenció d’incendis (lletra 
f) i l’establiment d’autoritzacions de tot tipus d’activi
tats econòmiques (lletra i).

Segons l’article 160.1 de l’Estatut, i respectant el prin
cipi d’autonomia local, correspon a la Generalitat la 
competència exclusiva en matèria de règim local, que 
inclou la determinació de les competències i de les po
testats pròpies dels municipis i dels altres ens locals, 
en els àmbits especificats per l’article 84 EAC.

II. Fent ara referència als antecedents normatius, en 
la regulació autonòmica de la matèria destaca la Llei 
10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, 
les activitats recreatives i els establiments públics, en 
exercici dels títols competencials previstos per l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya de 1979. Ja aleshores, el le
gislador català va voler respondre a la necessitat de ga
rantir la seguretat del públic i dels participants en les ac
tivitats i dels usuaris dels establiments regulats, d’evitar 
molèsties a tercers, de protegir els menors i d’utilitzar 
els cossos policials per a preservar l’ordre públic.

La Llei 4/2003, de 7 d’abril, del sistema de seguretat 
pública de Catalunya, també s’inspira en uns princi
pis generals, com són els de la prevenció dels riscos, 
proximitat amb el ciutadans, coordinació i cooperació 
entre autoritats, administracions i serveis que concor
ren en l’àmbit de la seguretat, amb el benentès d’asse
gurar l’eficàcia i l’eficiència de l’acció pública en inte
rès dels ciutadans, fet que dóna lloc a què, en l’àmbit 
dels espectacles públics i les activitats recreatives, les 
diferents administracions cooperin per ajustar conjun
tament la seva acció a l’interés públic.

Més recentment, la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de 
regulació administrativa dels espectacles públics i 

les activitats recreatives, pretén afrontar la profunda 
transformació del sector de les activitats d’espectacles 
i recreatives i dels establiments on hi tenen lloc. Així, 
amb un intent especialment manifestat de conciliar les 
activitats de lleure amb el descans, incorpora una re
gulació exhaustiva dels drets i deures de les principals 
persones concurrents a les activitats i establiments, 
atribueix àmplies potestats d’intervenció i de control 
als municipis i estableix un règim d’inspecció i sancio
nador detallat i exhaustiu.

La Llei actual recull i integra els dos antecedents nor
matius referits. Malgrat l’alteració del règim d’inter
venció que ara s’efectua, i que tot seguit es motivarà, 
la Llei evidencia la preocupació del legislador català 
per a seguir garantint la seguretat i la salut dels espec
tadors, participants i usuaris, la convivència pacífica 
entre els drets d’aquestes persones concurrents a les 
activitats i els de la resta de la ciutadania, així com al
tres finalitats habituals en l’ordenació del sector, com 
ara la protecció dels menors.

III. Aquesta llei vol ordenar el sector d’acord amb les 
exigències provinents dels principis de mínima inter
venció i de simplificació administrativa presents en el 
marc normatiu dels nostres dies, d’una manera plena i 
satisfactòria.

En el plànol europeu, convé destacar que la implanta
ció d’un mercat únic de serveis es configura com un 
dels pilars bàsics de la construcció europea. És per ai
xò que els tractats fundacionals de la Comunitat Eco
nòmica Europea ja preveien de manera decidida el re
coneixement de la llibertat d’establiment i de la lliure 
prestació de serveis.

En els darrers anys, aquests principis enunciats genè
ricament s’han traslladat a una norma de gran relle
vància, la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del 
Consell Europeu, del 12 de desembre de 2006, relativa 
als serveis en el mercat interior, bo i recollint la juris
prudència del Tribunal de Justícia de la Unió. Per tal 
de fomentar un mercat competitiu de serveis en l’àm
bit europeu, aquesta Directiva fixa uns objectius de 
simplificació administrativa procedimental i per via 
electrònica (finestreta única), determina un règim co
mú de mínima intervenció per a l’exercici de la lliber
tat d’establiment i la lliure prestació dels serveis, i vet
lla per la promoció de llur qualitat.

Les afirmacions al voltant de la simplificació admi
nistrativa i de la intervenció mínima certament no són 
noves i han estat presents en la nostra legislació admi
nistrativa. Les comunicacions prèvies o les declaraci
ons responsables no són alienes al dret administratiu 
tradicional, per bé que és igualment cert que cobren 
una transcendència extraordinària amb l’impuls de
cidit de la Directiva de Serveis. La postergació a un 
segon plànol dels règims d’autorització administrati
va, només admissibles si són proporcionals i necessa
ris, i no discriminatoris, és a dir, justificats en raons 
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imperio ses d’interès general, situa els instruments del 
règim de comunicació com a mecanismes primaris de 
l’ordenació administrativa de les activitats econòmi
ques.

La legislació administrativa aprovada en els darrers 
temps respon a l’afirmació decidida d’aquests princi
pis, en el marc estatutari del reconeixement a la ciu
tadania de drets d’accés als serveis públics i a una bo
na administració (article 30 EAC). En aquest sentit, la 
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de pro
cediment de les administracions públiques de Catalu
nya, assenyala clarament la submissió de l’Administra
ció pública al principi d’intervenció mínima (article 
31), obligantla a escollir la mesura menys restrictiva 
a l’activitat dels particulars i a motivarne la seva ne
cessitat per a la protecció de l’interès general. De la 
mateixa manera (article 32), la simplificació adminis
trativa es considera essencial per a assolir un funcio
nament adequat d’una bona administració pública.

IV. L’assoliment d’una intervenció administrativa mí
nima i proporcional amb les finalitats d’interès públic 
que es persegueixen i la simplificació administrativa 
es consideren essencials per a afavorir el creixement 
econòmic, l’ocupació, la innovació, la competitivitat, 
l’increment de la llibertat d’elecció dels consumidors 
i usuaris i l’obtenció de noves oportunitats de negoci 
per a les empreses.

Pel que fa a les activitats d’espectacles i de caràcter 
recreatiu ens trobem, sense cap mena de dubte, davant 
d’un sector de gran importància econòmica i social. 
Per tal d’incentivar el seu creixement cal procedir a 
una ordenació moderna del sector, la qual promogui la 
iniciativa particular, fentla en tot cas compatible amb 
les exigències de l’interès general, representat essenci
alment pel principi de seguretat, al costat de la resta de 
béns jurídics especialment protegits, com ara la con
vivència entre els subjectes concurrents i la resta de la 
ciutadania i la qualitat dels serveis.

En altres paraules, i sempre d’acord amb el marc nor
matiu actual, aquesta llei pretén fer compatible el prin
cipi de llibertat amb les necessàries condicions de 
seguretat que han d’observar els establiments i les ac
tivitats regulats, i compatibilitzar els drets de les per
sones concurrents a les activitats i als establiments 
amb els de les terceres persones.

Aquesta finalitat requereix l’acomodació i l’ajust de 
mentalitats, tant des de l’Administració pública com 
des de les persones privades implicades. Des de la 
perspectiva de l’Administració, l’accent s’haurà de po
sar en molts casos no en la fase de control previ de 
les activitats, sinó més aviat en les fases posteriors de 
control, la qual cosa exigeix una revisió d’objectius, 
així com la implantació d’una externalització parcial 
de l’activitat administrativa. Des de la perspectiva de 
l’operador econòmic, caldrà assumir les conseqüènci
es jurídiques de les noves formes de comportament, 

amb l’assumpció de les responsabilitats que dimanen 
de l’exercici de les activitats.

V. En definitiva, aquesta Llei pretén aplicar al sector 
de l’oci, els canvis obrats en el dret europeu i en el dret 
intern, al voltant dels principis d’intervenció mínima i 
de simplificació administrativa. Canvis tendens a què 
les administracions públiques, adoptin, amb caràcter 
general, un sistema de controls a posteriori, orientat 
a la preservació dels interessos públics, que fins ara 
s’efectuava mitjançant el control preventiu

En el cas de les activitats d’espectacles i recreatives, 
la presència de raons imperioses d’interès general per
met el manteniment de supòsits de llicència i d’autorit
zació administrativa, d’acord amb la Directiva de Ser
veis, que recull principalment, sense exhaurirles, les 
raons reconegudes en la jurisprudència del Tribunal 
de Justícia dels articles 43 i 49 del Tractat de Roma. 
En el nostre cas, estaríem en presència d’un conjunt 
d’àmbits principalment prescrits per la Directiva, com 
ara la seguretat i la salut pública, l’ordre públic, la pro
tecció de l’entorn urbà i, en alguns casos d’una manera 
especial, la protecció dels menors d’edat.

Malgrat el manteniment d’algunes llicències i auto
ritzacions, aquesta llei estableix, per primer cop, un 
règim de comunicació prèvia amb caràcter general, a 
diferència de la llei que deroga, que simplement el per
metia per via reglamentària o per ordenança. D’acord 
amb la normativa de prevenció i extinció d’incendis, 
s’estableixen diferents gradacions d’intervenció admi
nistrativa, en funció del risc important de les activi
tats, molt lligat amb l’aforament de les activitats i dels 
establiments públics.

També es pretén amb aquesta regulació incrementar 
la seguretat jurídica de la normativa sectorial, mitjan
çant un règim legal de caràcter general, per a l’àmbit 
territorial català, en matèria d’establiments i activitats 
d’espectacles i recreatives, en relació al principi de re
serva de llei, de transparència i de predictibilitat de les 
normes.

Pel que fa en concret a la reserva de llei, l’article 53.1 
de la Constitució espanyola la preveu respecte a la lli
bertat d’empresa (article 38 CE). Això significa que les 
limitacions a l’activitat econòmica de les persones han 
de tenir el suport legal necessari, de manera que la llei 
assenyali els supòsits d’intervenció sobre aquesta ac
tivitat dels particulars i fixi els objectius de l’actuació 
administrativa, mentre que la resta és funció dels re
glaments.

Quant als principis de transparència i predictibilitat, 
propis de la idea de seguretat jurídica, el coneixement 
de les normes ha de permetre al ciutadà –i als poders 
públics– la previsió de les conseqüències jurídiques 
dels seus actes o dels actes de tercers, així com la con
fiança en la permanència i estabilitat de normes i de 
les situacions creades a l’empara de l’ordenament ju
rídic. Mitjançant una regulació per a tot l’àmbit terri
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torial català, aquesta llei pretén afavorir la lliure com
petència, en la mesura que els operadors econòmics no 
estaran sotmesos a la incertesa respecte la seva possi
ble implantació i actuació econòmica en els diversos 
municipis.

VI. El Títol I recull les disposicions generals d’aquesta 
llei. Tot i partir del mateix objecte que la llei anterior, 
a les finalitats de seguretat, convivència, qualitat i al
tres, s’afegeix la de facilitar l’exercici de la llibertat de 
prestació en el sector de les activitats i els establiments 
que es regulen, donant compliment a la normativa eu
ropea.

La llei es declara únicament supletòria per a les activi
tats de restauració, a diferència de les normes anteri
ors que l’establien també per a les activitats esportives 
i les relacionades amb els jocs i apostes. El desenvo
lupament normatiu d’aquests sectors fa recomanable 
evitar una supletorietat excessiva d’aquesta llei, a fi 
i efecte de no dificultar l’aplicació de les respectives 
normes.

Quant a les definicions recollides en aquesta llei, s’in
corporen novetats importants que defineixen concep
tes que faciliten la seva interpretació.

VII. El Títol II es refereix a l’organització i realitza
ció de les activitats regulades en aquesta llei, així com 
al funcionament dels establiments oberts al públic. Es 
tracta d’una regulació unitària, entre les activitats i els 
establiments on aquestes es duen a terme, amb dife
rències segons llur caràcter fix o eventual, ordinari o 
extraordinari.

L’ordenació efectuada es refereix inicialment als drets 
i obligacions de les persones que intervenen en els es
tabliments i les activitats d’espectacles i recreatives 
que es regulen. L’ordenació actual dota de rang legal 
a determinades prohibicions d’accés per a les persones 
menors, en un sentit protector de la seva integritat fí
sica i moral.

Pel que fa a les condicions i requisits generals de les 
activitats i els establiments, la llei segueix la pauta 
marcada per la legislació anterior, si bé incorpora a la 
legalitat algunes previsions, fins al moment contingu
des en la normativa reglamentària.

Aquesta llei dedica un capítol sencer al foment de la 
qualitat de les activitats i establiments objecte d’orde
nació, promou l’adopció de cartes de qualitat i recull 
la denominació de qualitat Q10, anteriorment creada 
en l’àmbit reglamentari. Com s’ha dit anteriorment, 
estem en presència d’una idea especialment moderna, 
emparada per diverses normes, sobretot en l’àmbit eu
ropeu. En aquest sentit, la llei considera la promoció 
de la qualitat una de les principals línies de futur del 
sector de les activitats d’espectacles i recreatives, ple
nament d’acord amb la normativa de serveis europea 
i interna.

S’ha d’assenyalar que la nova llei modifica un dels su
pòsits que, amb l’entrada en vigor de la Llei 10/2011, 
del 29 de desembre, havia estat incorporat a la Llei 
11/2009, del 6 de juliol, i que feia referència a què les 
proves de selecció per aconseguir

l’habilitació com a personal de control d’accés, es du
rien a terme pels propis centres que impartien els cur
sos de formació.

L’experiència constatada en el decurs d’aquests anys 
ha demostrat unes grans diferències entre els diversos 
centres de formació alhora d’impartir els cursos for
matius, fet que ha suposat una dinàmica divergent de 
funcionament, tant en la mateixa formació com en les 
proves de selecció que realitzen els aspirants per acon
seguir l’habilitació com a personal de control d’accés 
i, sobretot, pel que fa referència a l’àmbit del coneixe
ment tant teòric com pràctic.

Per una major paritat i qualitat, i atenent als principis 
de responsabilitat administrativa envers als aspirants 
a controladors d’accés i, al mateix temps, vetllar per a 
què els alumnes hagin obtingut la formació necessà
ria per poder desenvolupar les funcions que estableix 
la legislació vigent, és convenient procedir a una ho
mogeneïtzació de les proves de selecció i revertir en 
l’Administració de la Generalitat la responsabilitat de 
realitzar aquestes proves de selecció per tal de garan
tir que dit personal disposa de la formació requerida.

VIII. Quant a les competències de les Administraci
ons públiques i a llurs relacions interadministratives, 
el Títol III de la llei estableix les competències pròpies 
de cada administració així com a les delegades en ma
tèria sancionadora.

En l’àmbit municipal, els ajuntaments segueixen dis
posant d’un paper essencial en relació al règim d’inter
venció, en l’atorgament de llicències administratives 
i en els nous àmbits oberts a la comunicació prèvia. 
Normativament, els ajuntaments podran dictar orde
nances, les quals no podran contradir, en cap cas, el 
règim d’intervenció previst per la nova llei i pel seu 
desenvolupament reglamentari, i urbanísticament po
dran determinar les mesures adients per a l’emplaça
ment adequat dels establiments i llur accessibilitat, 
sempre d’acord amb la normativa de serveis.

És justament per mitjà del planejament urbanístic que 
cada municipi pot constituir el seu propi model de ciu
tat i no establint requisits o limitacions addicionals, els 
quals fàcilment podrien esdevenir restrictius i injusti
ficats per a la llibertat d’establiment i de prestació de 
serveis.

Aquesta llei atribueix de manera flexible les compe
tències de control, i deixa, en mans de cada ajunta
ment, la decisió de que li sigui delegada la competèn
cia de la potestat sancionadora.

IX. El Títol IV fa referència al règim d’intervenció ad
ministrativa sobre les activitats regulades per aquesta 
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llei. Com s’ha dit abans de manera general, estem da
vant d’una de les seves principals novetats i, d’un nou 
repte per a les administracions públiques i els opera
dors implicats, en la mesura que s’hauran d’adaptar als 
canvis que comporta aquesta nova ordenació.

Amb caràcter de novetat, la llei determina que els es
tabliments oberts al públic i les activitats d’espectacles 
públics i recreatives resten subjectes al règim general 
de comunicació prèvia, segons les modalitats previs
tes. Per tant, i a l’inrevés del sistema vigent fins ara, 
el règim de llicència o autorització no té un caràcter 
general, sinó que només es podrà aplicar als supòsits 
previstos especialment per aquesta llei.

Com requereix la normativa europea i interna, la llei 
efectua una diversa consideració dels supòsits, atenent 
a la presència de raons imperioses d’interès general 
com ara la seguretat pública, l’ordre públic, la salut pú
blica, la protecció del medi ambient i de l’entorn urbà, 
la protecció dels menors i la conservació del patrimoni 
històric artístic.

És en aquest sentit que s’estableix un règim de comu
nicació prèvia general, que abasta sobretot els establi
ments regulats per aquesta, sempre que no es tracti 
de locals o parts d’un edifici de risc important segons 
la normativa tècnica existent. En aquest àmbit seran 
principalment rellevants els requisits que exigeix l’Ad
ministració per a poder realitzar l’activitat, la qual co
sa s’haurà de plantejar de manera objectiva, transpa
rent i no discriminatòria. Per tant, no es pot parlar en 
aquest context de discrecionalitat administrativa quant 
a la conveniència o no de l’exercici d’una activitat.

El règim de comunicació prèvia s’estableix per als es
tabliments teatrals, cinematogràfics, d’activitats recre
atives, que no requereixen d’un règim de control previ, 
i no estiguin considerades de risc important, d’acord 
amb la definició establerta.

La llei determina els efectes jurídics de la presentació 
o formalització de la comunicació prèvia, per tal d’en
fortir la consideració d’un règim d’intervenció trans
parent i previsible, que eviti els inconvenients d’un 
control previ generalitzat i el limiti per alguns establi
ments no fixos destinats a determinades activitats. En 
conseqüència, les llicències i les autoritzacions admi
nistratives ocupen els espais no coberts pel règim de 
comunicació.

Es produeix un canvi remarcable amb relació als efec
tes jurídics de la manca d’activitat de l’administració. 
A diferència de la legislació fins ara vigent, aquesta 
llei opta, per una mesura menys restrictiva, i consi
dera, en general, el silenci positiu, motivant els casos 
concrets en què pugui ser necessari i proporcionat es
tablir un silenci negatiu. Això succeeix clarament en 
els supòsits dels establiments que estiguin sotmesos al 
règim de llicències, als de règim d’horari especial i 
en les activitats de caràcter extraordinari, atès el seu 
impacte potencial sobre l’entorn urbà i la convivèn

cia ciutadana, sobre la seguretat, la salut i la integritat 
de les persones, especialment si es tracta de menors 
d’edat, on excepcionalment s’afirma el seu caràcter ne
gatiu.

X. Finalment, el Títol V de la llei es dedica als règims 
d’inspecció i de sanció. S’efectuen precisions relle
vants pel que fa a la tipificació de les infraccions i les 
sancions, així com en relació amb les mesures provisi
onals. Cal destacar la incorporació de les infraccions i 
les sancions relatives a les comunicacions prèvies pre
vistes, i també la possibilitat que els òrgans compe
tents en matèria sancionadora puguin imposar multes 
coercitives, amb el previ requeriment d’execució dels 
actes i de les resolucions de caràcter administratiu, 
destinades al compliment d’allò que determini aquesta 
Llei i les altres disposicions relatives al sector d’activi
tats d’espectacles públics i recreatives.

El règim inspector i sancionador és de gran importàn
cia si tenim en compte la gran transcendència dels va
lors i dels interessos que es poden veure afectats pel 
desenvolupament de les matèries regulades. És per 
això que es mantenen algunes institucions jurídiques 
especialment rellevants, amb la voluntat de garantir 
eficaçment el compliment efectiu de la normativa apli
cable, com ara el comís d’instruments i aparells o, en
tre altres, les mesures provisionals, incloses les de ca
ràcter previ a l’obertura de l’expedient sancionador o 
les de caràcter immediat.

La importància d’un règim de control i de sanció es
pecialment elaborats no fa sinó veure’s reforçada per 
l’ampliació del règim de comunicació que s’efectua en 
aquesta llei. Com s’ha afirmat anteriorment, la substi
tució del règim de llicència o d’autorització pel de co
municació prèvia operada per la normativa de serveis 
ha traslladat en bona part l’actuació administrativa a 
un moment posterior, on ocupen un lloc primordial les 
funcions de verificació, control, inspecció i sanció.

XI. En les disposicions transitòries, destaquen, d’una 
banda, en la quarta el règim transitori de l’assump
ció de les competències per part dels ajuntaments, que 
amb l’entrada en vigor d’aquesta llei, disposaran d’un 
termini per sol·licitar la delegació de la competència 
assumida en base a l’anterior legislació. D’altra banda, 
en la cinquena disposició s’estableix el règim transitori 
per la realització de les proves d’habilitació del perso
nal de control d’accés, que recuperarà l’òrgan compe
tent en la matèria que regula aquesta llei.

Pel que fa a la disposició derogatòria, es deroga, espe
cíficament, la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regula
ció administrativa dels espectacles públics i les activi
tats recreatives.

Quant a les disposicions finals, la primera modifica 
l’article 19 de la Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de re
gulació de les festes tradicionals amb bous, la segona 
fa referència al desenvolupament reglamentari i la ter
cera a l’entrada en vigor.
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Títol I. Disposicions Generals

Article 1. Objecte

Aquesta llei estableix, en el marc de les competènci
es de la Generalitat, el règim jurídic i la intervenció 
administrativa aplicable a les activitats d’espectacles 
públics i recreatives, incloses en el Catàleg establert 
per reglament, així com als establiments i als espais 
oberts al públic on aquestes activitats es duen a terme.

Article 2. Finalitats

Les finalitats d’aquesta llei són:

a) Facilitar l’exercici de la llibertat de prestació i d’es
tabliment de serveis, en el sector de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives, d’acord amb els 
principis de mínima intervenció i de simplificació ad
ministrativa.

b) Garantir la seguretat i la salut dels espectadors, usu
aris i participants de les activitats i dels establiments 
regulats per aquesta llei, i també la indemnitat dels 
béns públics i privats afectats.

c) Procurar la convivència pacífica entre els concur
rents a les activitats i als establiments i la resta de la 
ciutadania, especialment les persones que viuen a l’en
torn dels llocs on es duen a terme o s’ubiquen.

d) Promoure la qualitat, la comoditat i la sostenibilitat 
ambiental de les activitats i els establiments regulats 
per aquesta llei.

e) Protegir la integritat física, psíquica i moral de les 
persones menors d’edat.

f) Evitar qualsevol mena de discriminació per raó de 
naixement, sexe, raça, discapacitat, religió, opinió o 
qualsevol altra condició o circumstància personal o so
cial.

Article 3. Àmbit d’aplicació

1. Aquesta llei s’aplica a les activitats d’espectacles 
públics i recreatives i als establiments i espais oberts 
al públic on aquestes es duen a terme, incloses en el 
Catàleg establert per reglament, independentment del 
caràcter públic o privat de les persones titulars, ex
plotadores o organitzadores, de la finalitat lucrativa o 
gratuïta i, amb independència també de la titularitat 
pública o privada de l’establiment o de l’espai obert al 
públic on es duen a terme les activitats, i de llur caràc
ter ordinari o extraordinari.

2. Aquesta llei és aplicable supletòriament a les activi
tats de restauració, que es regeixen per llur normativa 
específica.

3. Aquesta llei és d’aplicació a les activitats d’especta
cles públics en què s’utilitzin animals.

4. S’exclouen de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei:

a) Els actes i celebracions de caràcter privat sense 
ànim de lucre, o familiar, que no es duen a terme en 
establiments oberts al públic inclosos en el Catàleg es
tablert per reglament, i que, per llurs característiques, 
no comporten cap risc per a la seguretat de les perso
nes, per a la integritat dels espais públics, per a la con
vivència entre els ciutadans.

b) Els actes i celebracions de caràcter veïnal o associ
atiu, amb un aforament mitjà, que no es duen a terme 
en establiments oberts al públic inclosos en el Catàleg 
establert per reglament, sempre que no comportin cap 
risc per a la seguretat de les persones, per als drets de 
tercers o per a la integritat dels espais públics, sens 
perjudici del que estableixin les ordenances munici
pals.

c) Totes aquelles manifestacions festives que consten 
en el Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya, sens 
perjudici del que estableixin les ordenances munici
pals.

d) Les activitats que constitueixen exercici dels drets 
fonamentals de reunió i de manifestació.

e) Les activitats esportives, i les del joc i apostes, que 
seran regulades per llur normativa específica.

f) Qualsevol altre acte o celebració que no es trobi in
clòs en el Catàleg establert per reglament.

5. En cas de conflicte, les lleis sectorials aplicables 
prevalen sobre aquesta llei.

Article 4. Definicions

1. Als efectes d’aquesta llei s’entén per:

Activitats d’espectacles públics: activitats adreçades 
al lleure o l’entreteniment, consistents en representaci
ons, actuacions, projeccions, o altres similars, que són 
ofertes per un titular, explotador o organitzador i rea
litzades per actors, artistes o altres executants, i que 
congreguen a un públic que acudeix amb l’objecte de 
contemplarles.

Activitats recreatives: activitats musicals que con
greguen a un públic amb l’objectiu principal de ferlo 
participar en l’activitat o d’oferirli el consum de pro
ductes o serveis amb finalitats d’oci, entreteniment o 
diversió.

Aquestes dues activitats poden ser:

a) Ordinàries: activitats que es desenvolupen habitual
ment en establiments oberts al públic, fixos o no per
manents desmuntables, que disposen d’autorització, 
llicència o comunicació prèvia per les activitats que es 
volen realitzar.

b) Extraordinàries: activitats que es desenvolupen es
poràdicament en establiments oberts al públic que dis
posen d’autorització, llicència o comunicació prèvia 
per a una activitat diferent de la que es vol realitzar o 
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en espais oberts al públic o en altres establiments no 
regulats per aquesta llei.

Activitats de risc important: activitats que, atenent a 
les condicions de l’espai on es desenvolupa i de l’ocu
pació prevista, comporta un perill per les persones 
presents i precisa d’un control preventiu per part de 
l’Administració de la Generalitat, respecte de les seves 
condicions de prevenció i seguretat en matèria d’in
cendis, conforme a la normativa específica en aquest 
àmbit. En concret, esdevenen activitats de risc impor
tant les següents:

a) Activitats recreatives fixes amb una superfície igual 
o superior a 501 m2 o amb un aforament igual o supe
rior a 501 persones.

b) Activitats de restauració fixes amb una superfície 
igual o superior a 501 m2 o amb un aforament igual o 
superior a 501 persones.

c) Activitats d’espectacles públics i recreatives no fixos 
que es duguin a terme en estructures desmuntables i 
itinerants, com ara carpes, envelats o tendals, i circs, 
amb un aforament igual o superior a 1001 persones.

d) Activitats d’espectacles públics i recreatives de ca
ràcter extraordinari que es duguin a terme en establi
ments oberts al públic, o en edificis o locals o en es
pais oberts al públic.

Aforament: Nombre màxim de persones autoritzades 
a romandre dins d’un establiment, recinte o espai du
rant el desenvolupament de l’activitat autoritzada en la 
seva llicència o document administratiu equivalent, no 
superant en cap cas l’ocupació, per la qual s’han de
terminat les condicions d’evacuació necessàries, que 
s’han de mantenir

Classificació d’aforament:

a) D’aforament baix, quan aquest no supera les 150 
persones.

b) D’aforament mitjà, quan aquest és de 151 a 500 per
sones.

c) D’aforament alt, quan aquest és de 501 a 1.000 per
sones.

d) D’aforament molt alt, quan aquest supera les 1.000 
persones.

Catàleg: classificació i definició dels diversos tipus 
d’activitats d’espectacles i recreatives i dels establi
ments on aquestes es duen a terme, sotmesos a aquesta 
llei i establert per reglament.

Comunicació prèvia: document subscrit per la perso
na interessada en què posa en coneixement de l’Admi
nistració pública competent fets o elements relatius a 
l’inici de les activitats, a l’obertura dels establiments 
o llurs modificacions, d’acord amb les previsions 
d’aquesta llei o reglamentàries, i, si escau, que s’acom
panya de la documentació necessària per al seu com

pliment, de conformitat amb el règim d’intervenció 
que s’estableixi reglamentàriament.

Entitats associatives d’interès sociocultural: entitats 
legalment constituïdes sense finalitat de lucre, que te
nen com a objecte primordial la realització d’activitats 
culturals i artístiques.

Entrades: localitats, tiquets, abonaments i d’altres, ex
pedits pels titulars, explotadors o organitzadors de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives, que per
meten l’accés del públic espectador, usuari i partici
pant. Aquestes entrades poden ser amb suport físic o 
amb dispositius tecnològics.

Espais oberts al públic: els llocs de domini públic, in
closa la via pública, o de propietat privada on es  duen 
a terme activitats d’espectacles públics o recreatives, 
i que no disposen d’infraestructures estables per a 
ferho.

Establiments oberts al públic: qualsevol infraestructu
ra estable on es du a terme una activitat d’espectacle o 
recreativa. Poden ser:

a) Establiments oberts al públic fixos o permanents: 
els edificis i els locals o recintes no desmuntables, tan
cats i coberts totalment o parcialment.

b) Establiments oberts al públic no fixos o no perma
nents: les instal·lacions i estructures desmuntables o 
portàtils, amb independència que estiguin cobertes o 
tancades.

c) Complexos d’establiments oberts al públic: Agrupa
cions d’establiments diversos, tant fixos com no.

Explotadors: les persones, físiques o jurídiques, de ca
ràcter públic o privat, responsables legals de gestionar, 
en benefici propi, les activitats d’espectacles públics 
i recreatives que es duen a terme en els establiments 
oberts al públic. Poden ser, al mateix temps, titulars 
d’establiments, de llicències, de comunicacions prèvi
es o d’autoritzacions.

Modificacions substancials: qualsevol alteració signi
ficativa de les característiques o del funcionament de 
les activitats d’espectacles públics i recreatives, o dels 
establiments i espais públics, que pugui afectar als 
béns jurídics, especialment protegits per aquesta llei 
i per la normativa tècnica aplicable, com l’ordre pú
blic, la seguretat de les persones i dels béns, la protec
ció dels menors, la salut pública, la protecció del medi 
ambient i de l’entorn urbà i la conservació del patrimo
ni històric artístic.

Sens perjudici del que s’estableixi per reglament, en 
tot cas es considera modificació substancial de l’activi
tat la modificació de les vies d’evacuació i l’ampliació 
o la reducció de la superfície destinada al públic.

Ocupació: capacitat total de cabuda de persones d’un 
establiment, recinte o espai destinat a les activitats re
gulades per aquesta llei, mesurada en general d’acord 
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amb les densitats d’ocupació que s’indiquen en el Codi 
Tècnic de l’Edificació, o altra normativa que ho reguli 
expressament, amb la finalitat de determinar les con
dicions d’evacuació.

Organitzadors: les persones, físiques o jurídiques, de 
caràcter públic o privat, responsables legals de pro
moure, preparar, ordenar, coordinar i desenvolupar 
les activitats d’espectacles públics i recreatives. Poden 
ser, al mateix temps, titulars o explotadors.

Policia de Catalunya: la policia de la Generalitat  
Mossos d’Esquadra i les policies dels ajuntaments, 
amb la denominació de policia local, policia munici
pal, guàrdia urbana o altres de tradicionals, constituei
xen la policia de les institucions pròpies de Catalunya, 
d’acord amb la normativa d’ordenació del sistema de 
seguretat pública de Catalunya.

Raons imperioses d’interès general: raons reconegu
des com a tals per la jurisprudència del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea, i recollides per la norma
tiva comunitària i per l’ordenament jurídic, que per
meten el manteniment de règims d’intervenció parti
cularment intensos sobre les activitats econòmiques 
dels ciutadans, especialment els consistents en règims 
de llicència, d’autorització.

Recinte: espai d’un edifici, d’un local o un espai obert 
al públic delimitat per tancaments, particions o qual
sevol altre element separador.

Règim d’intervenció administrativa: qualsevol proce
diment en virtut del qual les persones responsables es
tan obligades a efectuar un tràmit davant de l’admi
nistració competent per obtenir un document oficial o 
una decisió implícita sobre l’exercici d’una activitat re
gulada per aquesta llei. Aquest inclou els procediment 
de llicència municipal, d’autorització de la Generalitat 
i de comunicació prèvia.

Responsables: les persones físiques o jurídiques, de 
caràcter públic o privat, amb ànim de lucre o sense, 
que tenen la condició de titulars, explotadors o d’orga
nitzadors, el personal al seu càrrec i els espectadors i 
usuaris.

Titulars: les persones físiques o jurídiques, de caràc
ter públic o privat, responsables legals dels establi
ments públics on es duen a terme les activitats d’espec
tacles públics i recreatives. Ostenten també la condició 
d’explotadors, tret que expressament consti una altra 
persona.

Aquests titulars poden ser:

a) Dels establiments públics, en qualitat de propieta
ris, arrendataris o qualsevol altre títol que li atribueixi 
aquesta condició.

b) De les llicències, comunicacions prèvies o autorit
zacions, atorgades per desenvolupar les activitats in
closes en el Catàleg establert per reglament.

Títol II. De l’organització i realització de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives 
i del funcionament dels establiments oberts 
al públic

Capítol 1. Drets i obligacions de les persones

Article 5. Drets i obligacions dels titulars 
dels establiments, dels explotadors i dels 
organitzadors de les activitats regulades per 
aquesta llei

1. En el marc de la llibertat d’empresa, els titulars, 
els explotadors i els organitzadors tenen els drets se
güents:

a) Dur a terme l’activitat, sense altres limitacions que 
les derivades del règim d’intervenció administrativa 
que correspongui.

b) Fixar els preus que considerin pertinents i que esti
guin exposats o publicitats.

c) Rebre el suport de la Policia de Catalunya per a 
garantir l’ordre a l’exterior de l’establiment o l’espai 
obert al públic i, en el cas que es produeixin incidents 
que puguin posar en perill la seguretat de les persones 
i dels béns, també a l’interior de l’establiment.

d) Exercir el dret d’admissió als establiments o als es
pais oberts al públic, d’acord amb el que s’estableixi 
per reglament, sense comportar cap mena de discri
minació de les

persones per raó de naixement, sexe, raça, discapa
citat, religió, opinió o qualsevol altra condició o cir
cumstància personal o social.

e) Participar en la planificació, la programació i l’adop
ció de les decisions de les administracions públiques, 
per mitjà de les associacions o de les organitzacions en 
que s’integrin.

2. Els titulars, els explotadors i els organitzadors tenen 
les obligacions següents:

a) Complir els requisits i les condicions de les activi
tats d’espectacles públics i recreatives i dels establi
ments i espais oberts al públic, segons les disposicions 
previstes per aquesta llei i per la resta de la normativa 
aplicable.

b) Haver presentat la comunicació prèvia o disposar 
de la llicència o autorització que sigui necessària per 
a l’inici, el desenvolupament o la modificació de l’acti
vitat o de les instal·lacions dels establiments, i comuni
car a l’administració competent els canvis que es pro
dueixin en les dades facilitades.

c) Realitzar l’activitat d’espectacle públic o recreati
va d’acord amb les condicions que s’hagin anunciat i 
ofert al públic, tret que ho impedeixin causes de força 
major.
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d) Que la publicitat efectuada no sigui discriminatòria, 
que no inciti als menors a l’adquisició d’un bé o ser
vei aprofitant la seva condició de menor i que no sigui 
subliminal ni enganyosa, d’acord amb la legislació en 
matèria publicitària.

e) Informar justificadament, amb una antelació sufici
ent, de les variacions que afectin la data o el contingut 
de l’activitat, en els llocs on habitualment s’efectua la 
publicitat i on es venen les entrades.

f) Retornar els imports abonats als espectadors o par
ticipants de les activitats que se suspenguin, es mo
difiquin de manera essencial, o hagin estat anuncia
des incorrectament provocant confusió, tret dels casos 
en que s’hagi anunciat de manera expressa i clara, que 
els organitzadors, titulars o explotadors es reserven el 
dret de modificar la programació, o dels casos en què 
la suspensió o la modificació essencial es produeixin 
un cop iniciada l’activitat i siguin degudes a causes de 
força major.

g) Permetre l’entrada al públic, tret dels supòsits esta
blerts per llei o per reglament.

h) Garantir l’accessibilitat als establiments i activitats 
a les persones amb discapacitat, d’acord amb la nor
mativa vigent, de promoció de l’accessibilitat i de su
pressió de barreres i d’accés a l’entorn de les persones 
acompanyades de gossos d’assistència.

i) Tenir a disposició del públic els fulls oficials de 
queixa/reclamació/denúncia així com disposar del rè
tol corresponent en què s’informi de la disponibilitat 
d’aquests fulls.

j) Disposar en un lloc accessible la informació i els 
rètols que s’estableixi per reglament, tant a l’exterior 
com a l’interior del local o recinte.

k) No cobrar pels serveis, per les entrades o els abo
naments, un preu superior al que s’hagi anunciat en la 
publicitat corresponent i comunicarne o denunciarne 
la venda o revenda en llocs o plataformes tecnològi
ques no autoritzades.

l) Respectar l’aforament màxim permès per als esta
bliments oberts al públic i abstenirse de vendre entra
des i abonaments en un nombre que l’excedeixi.

m) Complir els horaris d’inici i acabament de les acti
vitats i d’obertura i tancament dels establiments.

n) Disposar d’uns serveis de vigilància i de personal 
de control d’accés, d’acord amb la normativa aplicable.

o) Vetllar perquè els espais urbans i rurals que poden 
ser afectats per les activitats d’espectacles públics i re
creatives es conservin d’acord amb la normativa de 
protecció del medi ambient.

p) Respondre dels danys i perjudicis que es puguin 
produir com a conseqüència de l’organització i la re
alització de l’activitat o del funcionament dels establi
ments oberts al públic.

q) Constituir les garanties i concertar i mantenir vi
gents els contractes d’assegurança corresponents, de
terminats per reglament.

r) Comunicar a les administracions competents la 
identitat i el domicili dels titulars, dels explotadors, 
dels organitzadors, de llurs representants legals i dels 
responsables de dirigir els establiments oberts al pú
blic i les activitats, i de les modificacions i els canvis 
que es produeixin.

s) Facilitar que les comunicacions i les notificacions es 
facin amb mitjans informàtics i telemàtics accessibles.

t) Facilitar l’accés a l’autoritat i els seus agents, als 
serveis de protecció civil, de prevenció i d’extinció 
d’incendis i de sanitat, als funcionaris i a les entitats 
col·laboradores de l’Administració que exerceixen fun
cions de control, de vigilància, d’observació o d’ins
pecció, en els termes establerts per aquesta llei, i el 
reglament que la desenvolupi, així com col·laborar en 
l’exercici d’aquestes funcions i tenir a la seva dispo
sició tota la documentació que s’estableixi per regla
ment.

u) Adoptar les mesures de seguretat, higiene, salubri
tat, primers auxilis i assistència sanitària establertes 
amb caràcter general i, si és el cas, pel règim d’inter
venció corresponent, de manera que els establiments 
oberts al públic funcionin en tot moment de manera 
adequada.

v) Efectuar els controls tècnics periòdics de caràcter 
obligatori, segons la normativa vigent.

w) Complir les disposicions relatives al règim general 
dels artistes, intèrprets o executants i la resta de nor
mativa aplicable.

x) Adoptar les mesures necessàries per evitar el con
sum il·legal o el tràfic de drogues tòxiques o de subs
tàncies estupefaents o psicotròpiques en els establi
ments i espais oberts al públic, durant la realització de 
les activitats d’espectacles públics i recreatives.

y) Impedir que el públic i altres persones usuàries sur
tin amb begudes dels establiments, de les activitats 
recreatives o dels espectacles respectius i informar la 
policia de Catalunya competent de qualsevol indici de 
conducta incívica a l’exterior i en la proximitat dels 
seus establiments i dels espais on se celebren els es
pectacles públics o les activitats recreatives.

z) Adoptar les mesures adequades per a garantir la 
qualitat de l’activitat i de l’establiment.

Article 6. Drets i obligacions dels espectadors 
i els participants de les activitats i dels usuaris 
dels establiments regulats per aquesta llei

1. A més dels que tinguin reconeguts per la normativa 
sobre defensa de consumidors i usuaris, els especta
dors, els participants i els usuaris tenen els drets se
güents:
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a) Contemplar les activitats d’espectacles o participar 
en les recreatives, d’acord amb les condicions anunci
ades i ofertes al públic.

b) Que es respectin els termes contractuals establerts a 
les entrades corresponents.

c) Rebre la devolució total o parcial de l’import abo
nat, en el cas de suspensió, de modificació essencial de 
l’activitat o de publicitat que contravingui la normativa 
vigent, tret dels supòsits de força major, i sens perju
dici de les reclamacions que puguin correspondre se
gons la legislació aplicable.

d) Ésser admesos als establiments o als espais oberts 
al públic en les mateixes condicions objectives per a 
tots els assistents, sempre que ho permeti la capacitat 
d’aforament i que no es doni cap de les causes d’exclu
sió establertes per reglament, per raons d’ordre públic, 
de seguretat o en aplicació del dret d’admissió.

e) Rebre un tracte respectuós i no discriminatori dels 
titulars, dels explotadors, dels organitzadors i del per
sonal al servei dels establiments i les activitats.

f) Tenir a llur disposició els fulls oficials de queixa/re
clamació/denúncia, pertinents, i formular les que con
siderin pertinents, d’acord amb el que s’estableixi per 
reglament.

g) Que la publicitat de les activitats i dels establiments 
sigui objectiva, veraç i suficient i no contingui infor
macions que els puguin induir a error ni que puguin 
generar frau, que no sigui discriminatòria o que sigui 
contrària a les prohibicions establertes per aquesta llei 
i la resta de la normativa aplicable.

h) Les persones amb discapacitats tenen el dret d’ac
cedir als establiments i a les activitats i el dret a parti
ciparhi en igualtat de condicions a les altres, d’acord, 
amb la normativa vigent de promoció de l’accessibili
tat i de supressió de barreres.

2. Els espectadors, els participants i els usuaris tenen 
les obligacions següents:

a) Ocupar llurs localitats o romandre en les zones as
senyalades per al públic, sense envair l’espai destinat a 
altres finalitats, llevat que estigui previst especialment 
i formi part de l’activitat d’espectacle.

b) Complir les condicions i els requisits de seguretat 
que estableixin els titulars, els explotadors o els orga
nitzadors i seguir les indicacions del personal de vigi
lància i de seguretat.

c) Comportarse cívicament i evitar accions que pu
guin crear situacions de perill o incomoditat per a la 
resta de persones concurrents, o que puguin impedir o 
dificultar la realització normal de l’activitat.

d) Ésser respectuosos amb els artistes, intèrprets o 
executants i amb la resta de persones concurrents a 
l’activitat o a l’establiment.

e) No dur armes de cap naturalesa ni altres instru
ments perillosos per a la integritat de les persones o 
dels béns.

f) Complir els requisits d’accés i d’admissió disposats 
amb caràcter general pels titulars, els explotadors i els 
organitzadors, d’acord amb els criteris establerts per 
reglament.

g) Respectar els horaris d’inici i acabament de les acti
vitats i d’obertura i tancament dels establiments.

h) Adoptar una conducta, a l’entrada i a la sortida de 
l’establiment, que garanteixi la convivència entre els 
ciutadans i no destorbi els descans dels veïns. No sor
tir amb begudes dels establiments d’activitats d’espec
tacles públics i recreatives.

i) No malmetre el mobiliari urbà que es trobi a l’entorn 
de l’establiment o de l’activitat.

j) Respectar les normes reguladores del subministra
ment i el consum de tabac i de begudes alcohòliques.

k) Respectar les normes que estableixen l’edat mínima 
per a poder accedir als establiments i espais oberts al 
públic.

l) Abstenirse de dur i exhibir públicament, tant a dins 
com a fora de l’establiment símbols, indumentària o 
objectes i d’adoptar conductes que incitin a la violèn
cia o a qualsevol mena de discriminació personal, que 
puguin ésser constitutives d’algun dels delictes d’apo
logia establerts pel Codi Penal, o siguin contràries als 
drets fonamentals i a les llibertats públiques recone
guts per la Constitució.

m) Respectar el medi ambient, l’espai públic, els béns 
culturals i el patrimoni de les administracions públi
ques.

Article 7. Drets i obligacions dels artistes, 
intèrprets o executants i de la resta del 
personal al servei dels establiments i de les 
activitats regulats per aquesta llei

1. Els artistes, intèrprets o executants i la resta del per
sonal tenen els drets següents:

a) Dur a terme l’actuació contractada, d’acord amb les 
normes que la regulen i amb el programa o el guió 
pactat amb els responsables de l’activitat. Només es 
poden negar a efectuar l’actuació o a modificarla per 
raons de força major o per una causa legítima, entesa 
com la manca o insuficiència de les mesures de segu
retat, d’higiene i de salubritat, primers auxilis i assis
tència sanitària requerides.

b) Ésser tractats amb respecte pels titulars, els explota
dors i els organitzadors, el públic i els usuaris de l’es
tabliment o de l’activitat.

c) Rebre la protecció necessària per a executar l’acti
vitat i per a accedir a l’establiment o a l’espai obert al 
públic i per a abandonarlo.
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d) Els drets reconeguts per la legislació d’ordre soci
al i, en particular, per la legislació de riscos laborals 
i per la normativa en matèria d’artistes, intèrprets o 
executants.

2. Els artistes, intèrprets o executants i la resta de per
sonal tenen les obligacions següents:

a) Ésser respectuosos amb el públic.

b) Complir les condicions i els requisits de seguretat 
que estableixin els titulars, els explotadors i els orga
nitzadors.

c) Dur a terme l’actuació contractada, en els termes es
tablerts per la lletra a de l’apartat 1.

Article 8. Drets de les persones interessades

1. Tenen la condició d’interessades en els procedi
ments administratius regulats per aquesta llei, tret dels 
de caràcter sancionador i dels de mesures provisionals, 
les persones físiques o jurídiques, públiques o priva
des i les entitats representatives d’interessos veïnals, 
econòmics i socials amb algun dret o interès legítim 
que pugui ésser afectat per la realització de les activi
tats o el funcionament dels establiments regulats per 
aquesta llei, en els termes que estableix la legislació 
administrativa.

2. Les persones i les entitats interessades tenen el dret 
a rebre, en els termes establerts per les lleis i per re
glament, informació general sobre les comunicacions 
presentades i les llicències i autoritzacions atorgades o 
en tramitació en un municipi determinat, incloenthi 
les actuacions efectuades per l’Administració davant 
les queixes o reclamacions presentades.

3. Les administracions competents han d’oferir actua
cions i serveis de mediació entre els consumidors d’oci 
i els titulars, els explotadors o els organitzadors de les 
activitats i les persones que hi viuen a prop, a fi d’evi
tar conflictes veïnals i de convivència.

4. Les administracions competents han d’atendre les 
queixes i reclamacions de les persones i entitats inte
ressades sobre les molèsties ocasionades pels establi
ments oberts al públic, pels usuaris i participants i so
bre les actuacions i la inactivitat administrativa amb 
relació amb aquestes molèsties.

5. Les persones interessades que denunciïn molèsties 
que afectin la convivència i el descans dels veïns pro
vocades pels establiments o els espais oberts al públic, 
pels usuaris i participants, tenen dret que l’Adminis
tració competent efectuï proves per tal d’acreditarles 
i que actuï d’acord amb els resultats obtinguts, per tal 
d’impedirles.

6. Si les denúncies a què fa referència l’apartat 5 són 
relatives a molèsties per soroll a l’interior del domici
li, els denunciants han de permetre que els inspectors 
i els tècnics de l’Administració competent en matèria 
de contaminació acústica, hi accedeixin per efectuar 

la mesura sonomètrica, en el cas que sigui necessària 
per a obrir l’expedient. En el cas que no se’ls permeti 
l’accés, s’han d’arxivar les actuacions.

Article 9. Protecció de les persones menors 
d’edat

1. Sens perjudici de les limitacions establertes per la 
legislació sobre protecció de menors, es prohibeix 
l’accés:

a) De les persones menors de 18 anys als establiments 
de règim d’horari especial i als establiments on s’exer
ceixen activitats de naturalesa sexual.

b) De les persones menors de 16 anys a les activitats 
recreatives musicals llevat dels casos en què es realit
zin actuacions en directe i vagin acompanyades dels 
progenitors, tutors o guardadors En aquest cas, en aca
bar l’actuació les persones menors de 16 anys no po
den romandre a l’establiment.

c) De les persones menors de 14 anys i de les majors de 
18 anys a les discoteques de joventut.

2. Es prohibeix qualsevol publicitat o promoció d’ac
tivitats d’espectacles públics o recreatives que atempti 
contra la integritat psíquica i moral dels menors.

3. Els establiments i els espais oberts al públic d’es
pectacles i activitats recreatives, on estigui permesa 
l’entrada de menors d’edat, han de complir la norma
tiva relativa a la protecció de la infància i la joventut, 
de la salut, i les limitacions d’horaris que afecten les 
persones menors d’edat.

4. En els supòsits d’activitats d’espectacles públics o 
recreatives de caràcter extraordinari, l’òrgan compe
tent per a autoritzarlos pot prohibirhi l’assistència als 
menors d’edat.

5. La intervenció dels artistes, intèrprets o executants 
menors d’edat es regeix per la normativa de protecció 
de menors.

Capítol 2. Condicions i requisits generals 
de les activitats i els establiments

Article 10. Ubicació i construcció

1. Els establiments i espais oberts al públic han de ser 
plenament compatibles amb l’ordenament urbanístic 
del lloc on s’ubiquen.

2. Els establiments oberts al públic han de complir 
les prescripcions establertes per la normativa tècnica 
de l’edificació, per l’específica en matèria d’activitats 
d’espectacles públics i recreatives i per les normes so
bre accessibilitat i supressió de barreres.

3. Els establiments oberts al públic no permanents 
consistents en estructures desmuntables, s’han d’ade
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quar a les normes tècniques que especialment s’esta
bleixin per reglament.

Article 11. Prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis i de protecció civil

1. Els establiments oberts al públic i les activitats d’es
pectacles i recreatives han de complir les condicions 
de prevenció i seguretat en cas d’incendi que estableix 
la normativa tècnica d’aplicació, i en el reglament de 
desenvolupament d’aquesta llei.

2. Les activitats i els establiments regulats per aquesta 
llei han de disposar dels instruments d’autoprotecció 
establerts per la normativa sobre protecció civil i, si 
escau, de les mesures i dels instruments de prevenció 
de riscos laborals establerts per la normativa corres
ponent.

Article 12. Higiene i salut pública, assistència 
sanitària i compatibilitat acústica

1. La realització de les activitats d’espectacles públics 
i recreatives i el funcionament dels establiments i els 
espais oberts al públic han de complir les condicions 
i requisits mediambientals i d’higiene i salubritat pú
blica necessàries, establertes per reglament o pel que 
determinin les pròpies ordenances.

2. Els establiments i els espais oberts al públic regu
lats per aquesta llei han de tenir els dispositius d’assis
tència sanitària que s’estableixin per reglament, per tal 
de facilitar els primers auxilis en cas d’accident, ma
laltia o crisi sobtada.

3. Les activitats i els establiments regulats per aquesta 
llei han de ser compatibles amb els requisits i les con
dicions que estableixen les normes de medi ambient i 
els programes vigents per a evitar o reduir la contami
nació acústica.

Article 13. Assegurances

1. Els titulars o explotadors de les llicències dels es
tabliments i els organitzadors de les activitats, han de 
subscriure un contracte d’assegurança que, d’acord 
amb el principi de proporcionalitat, cobreixi la res
ponsabilitat civil en que puguin incórrer, amb l’abast 
i els requisits establerts per reglament.

2. La subscripció d’aquests contractes d’assegurança 
és condició necessària per a l’atorgament de les lli
cències i de les autoritzacions i per al desplegament 
dels efectes de les comunicacions prèvies previstes per 
aquesta llei.

3. Les assegurances han de mantenir la seva vigència 
mentre estigui en funcionament l’establiment obert al 
públic o es dugui a terme l’activitat d’espectacle públic 
o recreativa.

Article 14. Horaris

1. Mitjançant ordre de la persona titular del departa
ment competent en matèria d’activitats d’espectacles 
públics i recreatives, un cop escoltat el Consell As
sessor d’Activitats d’Espectacles Públics i Recreatives, 
s’ha de determinar l’horari general dels establiments i 
activitats regulades per aquesta llei.

2. L’ordre a què fa referència l’apartat 1 ha d’establir 
els criteris, els supòsits i les circumstàncies en què els 
òrgans competents de la Generalitat o dels municipis 
poden acordar, respectivament, ampliacions o reduc
cions de l’horari general, sempre de manera motivada.

Article 15. Venda d’entrades

1. En les activitats d’espectacles públics o recreatives, 
en què es requereixi la venda d’entrades o abonaments, 
els titulars, explotadors i organitzadors han d’habilitar 
les expenedories necessàries per a llur despatx presen
cial i directe al públic. A més podran establir platafor
mes tecnològiques accessibles per a la seva venda. Per 
reglament s’establiran les condicions i requisits i pro
hibicions de la citada venda.

2. Està prohibida la venda i revenda d’entrades per 
persones, llocs o plataformes tecnològiques constituï
des legalment, que no hagi estat autoritzada pels titu
lars, explotadors i organitzadors de les activitats. En 
aquests supòsits es procedirà, com a mesura cautelar, a 
la retirada immediata i al comís de les entrades i dels 
diners objecte de la transacció, sens perjudici de la 
iniciació d’un procediment sancionador.

3. La venda i revenda telemàtica d’entrades es regeix 
per la normativa en matèria de comerç electrònic.

4. En els casos que l’activitat d’espectacle públic o re
creativa se suspengui o es modifiqui de manera injus
tificada, els espectadors o participants i, si escau, l’Ad
ministració poden exigir als titulars, explotadors o als 
organitzadors la devolució de l’import de les entrades 
o dels abonaments.

Article 16. Publicitat

1. La publicitat dels establiments i les activitats regu
lades per aquesta llei ha de ser objectiva, veraç i sufici
ent i no pot contenir afirmacions que:

a) Puguin induir a error o generar frau o sigui sublimi
nal o enganyosa.

b) Puguin produir problemes de seguretat i convivèn
cia com a conseqüència de la frustració d’expectatives 
generades pels anuncis.

2. D’acord amb la normativa específica, es prohibeix 
qualsevol forma de promoció o de publicitat il·lícites, 
especialment quan:

a) Inciti, de manera directa o indirecta, a la violència, 
al sexisme, al racisme, a la xenofòbia i l’homofòbia, si
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gui vexatòria o faci apologia d’activitats contràries als 
drets fonamentals i les llibertats públiques.

b) Inciti, de manera directa o indirecta, al consum de 
begudes alcohòliques, especialment si són dispensa
des d’una manera il·limitada o incontrolada, o al con
sum de tabac o de qualsevol altra droga o substància 
estupefaent, d’acord amb la normativa d’aplicació a 
aquests supòsits.

c) Atempti contra la integritat psíquica i moral dels 
menors.

Article 17. Personal de control d’accés 
i sistemes de control d’aforaments

1. Per reglament es determinaran els establiments i les 
activitats regulades per aquesta llei que, en funció de 
l’aforament, han de disposar de personal de control 
d’accés, de sistemes de verificació i control d’afora
ment, i els requisits i les condicions d’aquests sistemes.

2. El personal de control d’accés ha de complir els re
quisits professionals i d’idoneïtat establerts reglamen
tàriament. Aquest personal ha de realitzar els cursos 
de formació impartits per un centre degudament ha
bilitat i superar les proves de selecció, realitzades per 
l’administració competent, en els termes i condicions 
que s’estableixin per reglament. Es garantirà que en 
aquest procés d’habilitació no es produeixin situacions 
contràries al principi d’igualtat de les persones aspi
rants.

Article 18. Personal de seguretat privada

1. S’ha de determinar, per reglament, els establiments 
públics i les activitats d’espectacles i recreatives en 
què, en funció de l’aforament, hi ha d’haver personal 
de seguretat privada.

2. Aquest personal ha d’estar degudament habilitat 
per al desenvolupament de les seves funcions, i actuar 
d’acord amb la normativa de seguretat privada.

Capítol 3. Qualitat de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives i dels 
establiments oberts al públic.

Article 19. Foment públic de la qualitat de les 
activitats i els establiments

En col·laboració amb els organismes competents de 
la Unió Europea i de qualsevol altra Administració, 
la Generalitat podrà fomentar la qualitat en matèria 
d’activitats d’espectacles públics i recreatives, especi
alment per a la creació o reconeixement d’etiquetes i 
altres distincions de qualitat.

Article 20. Qualificació de les activitats 
i establiments

1. Aquesta llei estableix la denominació de qualitat 
Q10, que es pot concedir a qualsevol establiment d’es
pectacles públics o activitats recreatives.

2. Els titulars, explotadors o els organitzadors que ob
tinguin la denominació Q10 podran ferho constar en 
la seva identificació i denominació.

3. Les persones titulars dels establiments oberts al 
públic, les persones explotadores i les organitzadores 
d’activitats d’espectacles públics i recreatives interes
sades a obtenir la denominació de qualitat Q10 han 
d’acreditar que compleixen els requisits especials de 
seguretat, valors de convivència, qualitat i accessibi
litat de les instal·lacions, valor artístic, patrimonial o 
cultural, l’adhesió de l’establiment al sistema arbitral 
de consum, o d’altres, que s’han de determinar per re
glament.

4. L’atorgament de la denominació de qualitat Q10 
s’ha de formalitzar per resolució de la persona titu
lar del departament competent en matèria d’activitats 
d’espectacles públics i recreatives, escoltats els ajun
taments i d’acord amb les previsions que s’establiran 
reglamentàriament.

Article 21. Cartes de qualitat

1. Els titulars, explotadors i els organitzadors podran 
elaborar una Carta de qualitat per al seu establiment o 
activitat, per tal de recollir les condicions i les garan
ties que es comprometen a complir, d’acord amb els 
drets dels espectadors, participants o clients recollits 
per aquesta llei i la normativa sobre defensa de consu
midors i usuaris.

2. La Carta de qualitat serà exposada en un lloc de 
l’establiment perfectament llegible.

3. Els titulars, explotadors i organitzadors també po
dran participar en cartes i etiquetes de qualitat elabora
des per entitats empresarials o professionals, si escau.

Títol III. De les competències de les 
Administracions públiques i de les relacions 
interadministratives en matèria d’establiments 
i d’activitats d’espectacles públics i recreatives

Capítol 1. Competències de les Administracions 
públiques

Article 22. Competències administratives 
d’intervenció

1. La Generalitat de Catalunya, a través dels òrgans 
competents en matèria d’activitats d’espectacles pú
blics i recreatives que s’estableixin per reglament, té 
atribuïdes les competències següents:
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a) Dictar les normes que siguin necessàries per al des
envolupament reglamentari d’aquesta llei.

b) En els termes de la legislació urbanística i d’ordena
ció del territori, planificar territorialment, si escau, els 
establiments oberts al públic.

c) Autoritzar les activitats d’espectacles i recreatives 
de caràcter extraordinari previstes per l’article 41 que 
no siguin de competència municipal.

d) Autoritzar els establiments de règim d’horari espe
cial previstos per l’article 42 que no siguin de compe
tència municipal.

e) Ésser titulars d’establiments oberts al públic, explo
tadors o organitzadors d’activitats d’espectacles pú
blics i recreatives.

f) Inspeccionar els establiments oberts al públic i les 
activitats dels espectacles públics i recreatives

2. Els municipis tenen atribuïdes les competències se
güents:

a) Aprovar ordenances, en el marc establert per aques
ta llei i la normativa de desenvolupament. Les orde
nances municipals no poden modificar els règims d’in
tervenció de l’administració regulats per aquesta llei.

b) Adoptar mesures de planificació urbanística que 
seran vinculants per a la ubicació dels establiments 
oberts al públic regulats per aquesta llei. Aquestes me
sures si escau, poden establir previsions i prescripci
ons per a què els establiments tinguin la localització 
més adequada possible, tenint en compte especialment 
criteris com l’adequació a l’entorn urbà i les relacions 
de convivència ciutadana, al medi ambient, a la pro
tecció del patrimoni històric i artístic, a la protecció 
dels menors, a l’ordre públic i a la seguretat de les per
sones i els béns.

c) Rebre i verificar les comunicacions prèvies previs
tes per l’article 34.

d) Atorgar les llicències previstes pels articles 39, 40, 
41 i 42 que no siguin de competència de la Generalitat.

e) Ésser titulars d’establiments oberts al públic, explo
tadors o organitzadors d’activitats d’espectacles pú
blics i recreatives.

f) Inspeccionar i sancionar els establiments oberts al 
públic i les activitats dels espectacles públics i recre
atives, sotmesos a llicència municipal, en els supò
sits que, per mitjà d’un acord del ple municipal s’hagi 
acordat d’assumir conjuntament l’exercici d’aquestes 
competències amb la Generalitat de Catalunya.

g) Exercir, en llur àmbit territorial, totes les potestats i 
facultats de naturalesa administrativa relatives als es
tabliments oberts al públic i a les activitats d’especta
cles públics i recreatives que aquesta llei o altres no 
atribueixen expressament a altres administracions pú
bliques.

3. Els ajuntaments poden delegar en la Generalitat 
l’exercici de les competències que els atribueix aquesta 
llei, o encarregarli’n la gestió. Aquestes delegacions i 
aquests encàrrecs de gestió s’han de basar en l’acord 
mutu de les administracions implicades i s’han de for
malitzar per mitjà d’un conveni, d’acord amb el que es
tableix la legislació administrativa i la de règim local.

Article 23. Competències administratives 
sancionadores

1. La Generalitat de Catalunya té atribuïdes les com
petències següents:

a) Sancionar els establiments oberts al públic i les ac
tivitats d’espectacles públics i recreatives sotmeses a 
llur autorització.

b) Sancionar els establiments oberts al públic i les ac
tivitats d’espectacles públics i recreatives sotmeses a 
llicència municipal o a comunicació prèvia.

2. Els ajuntaments poden sancionar els establiments 
oberts al públic i les activitats d’espectacles públics i 
recreatives sotmeses a llicència municipal o a comuni
cació prèvia, quan aquesta competència els hi hagi es
tat delegada pels òrgans competents de la Generalitat. 
En tot cas, la delegació de la competència sancionado
ra s’ajustarà a les previsions que estableixi la norma
tiva de règim local i de conformitat amb els apartats 
següents:

a) Els òrgans de la Generalitat que tinguin atribuïda la 
competència sancionadora en matèria d’activitats d’es
pectacles públics i recreatives, establerta al punt b) de 
l’apart 1 d’aquest article, si s’escau, mitjançant resolu
ció i amb la signatura del conveni corresponent, poden 
delegar aquesta competència als alcaldes dels ajunta
ments que ho sol·licitin i sempre que els municipis tin
guin més de 20.000 habitants. El conveni ha d’estar 
aprovat pel Ple municipal.

Aquestes sol·licituds han d’anar acompanyades d’una 
memòria on s’acrediti que es disposa d’una capacitat 
de gestió tècnica suficient, d’acord amb el procedi
ment i en els termes que s’estableixi per reglament.

b) La delegació de la competència sancionadora serà 
efectiva a partir de l’endemà de la publicació de la cor
responent resolució en el Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya.

c) Quan un ajuntament que tingui delegada la compe
tència sancionadora no l’exerceixi, s’excedeixi en el 
seu exercici, o com a conseqüència de l’exercici es po
sin en risc la seguretat, la salut o la convivència dels 
ciutadans, l’òrgan delegant pot revocarla específica
ment per casos en concret o en la seva totalitat, així 
mateix la podrà avocar quan les circumstàncies ho 
aconsellin, d’acord amb el procediment i els requisits 
establerts reglamentàriament.
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d) Quan un ajuntament tingui delegada la competència 
sancionadora i vulgui renunciar al seu exercici, ho ha 
de fer per mitjà d’un acord del ple municipal en què 
s’acordi el retorn de l’exercici d’aquesta competència 
a l’òrgan que la té originàriament atribuïda. Aquest 
acord s’ha de comunicar als òrgans delegants per tal 
que es resolgui deixar sense efecte la delegació.

e) La revocació o l’avocació de la competència delega
da serà efectiva a partir de l’endemà de la publicació 
de la corresponent resolució en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.

f) Un cop revocada la delegació de la competència 
sancionadora, aquesta no es podrà tornar a sol·licitar 
de nou, fins que hagin transcorregut dos anys des que 
la revocació sigui efectiva, llevat de causes excepci
onals degudament acreditades, mitjançant l’acord del 
Ple municipal.

Capítol 2. Relacions interadministratives

Article 24. El Consell Assessor d’Activitats 
d’Espectacles Públics i Recreatives

1. El Consell Assessor d’Activitats d’Espectacles Pú
blics i Recreatives és un òrgan de l’Administració de 
la Generalitat amb funcions de deliberació, consulta i 
assessorament, per tal de facilitar la participació dels 
departaments de la Generalitat, de les administracions 
locals, dels col·legis professionals relacionats per raó 
de la matèria i dels ciutadans i dels sectors directa
ment interessats en les matèries objecte

d’aquesta llei. La seva composició, organització, règim 
de funcionament i ubicació orgànica s’han d’establir 
per reglament.

2. En tot cas, el Consell Assessor d’Activitats d’Espec
tacles Públics i Recreatives ha de realitzar les funcions 
següents:

a) Informar, amb caràcter preceptiu, sobre els projec
tes de reglament que ha de aprovar la Generalitat en 
desenvolupament i aplicació d’aquesta llei, i també so
bre els que els ajuntaments acordin voluntàriament de 
sotmetre a la seva consideració.

b) Elaborar recomanacions per a millorar l’actuació de 
l’Administració pública en la matèria objecte d’aques
ta llei.

c) Impulsar la qualificació de les activitats i els establi
ments regulats per aquesta llei. A tal fi ha de designar 
una Comissió qualificadora que proposi les mesures 
de foment i avaluació de la qualitat que siguin perti
nents i l’atorgament de la denominació de qualitat Q10.

Article 25. Relacions de col·laboració 
i cooperació

1. L’Administració de la Generalitat i els ajuntaments 
han d’exercir les competències que els atribueix aques
ta llei d’acord amb el principi de lleialtat institucional, 
en els termes establerts per la legislació administrativa 
i la de règim local.

2. Les administracions que exerceixen les competèn
cies que els atribueix aquesta llei s’han de facilitar re
cíprocament informació, col·laboració, cooperació i 
suport, per a garantir l’exercici eficaç i eficient de les 
competències respectives.

3. Amb aquesta finalitat, les administracions interes
sades poden formalitzar convenis o altres acords de 
col·laboració i cooperació basats en l’acord mutu, així 
mateix, s’utilitzaran les eines informàtiques existents 
plenament actualitzades.

4. La direcció general competent en les matèries re
gulades per aquesta llei ha de prestar assessorament i 
suport als municipis, als ens locals supramunicipals i a 
les diputacions que ho sol·licitin.

Article 26. Registre d’establiments d’activitats 
d’espectacles públics i recreatives i de persones 
organitzadores

1. El Departament competent en matèria d’activitats 
d’espectacles públics i recreatives ha de disposar d’in
formació en relació amb els establiments i amb les 
persones organitzadores d’aquestes activitats. Per ai
xò, i mitjançant la finestreta única empresarial, s’han 
d’establir els mecanismes de coordinació entre les ad
ministracions públiques catalanes per facilitar que les 
dades relatives a les llicències, a les autoritzacions i a 
les comunicacions prèvies dels establiments i de les 
activitats ubicats en el territori, estiguin en disposició 
tant del municipi en el qual s’instal·la l’activitat com 
del Departament competent en la seva regulació. La 
tipologia d’aquestes dades es determinarà per Regla
ment, d’acord amb la normativa sobre protecció de da
des de caràcter personal.

2. Les persones inscrites tenen dret a conèixer les da
des que les afecten i a promoure’n llur modificació per 
adequarles a la realitat, si escau.

3. Qualsevol persona interessada pot accedir a aquesta 
informació, tret de les dades que s’han de reservar en 
aplicació de la normativa sobre protecció de dades de 
caràcter personal.
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Títol IV. Dels règims d’intervenció

Capítol 1. Disposicions comunes als règims 
d’intervenció

Article 27. Règim general

1. Els establiments oberts al públic i les activitats d’es
pectacles públics i recreatives incloses en el Catàleg 
establert per reglament resten subjectes al règim gene
ral de comunicació prèvia, segons les modalitats esta
blertes per aquesta llei.

2. Els règims de llicència o d’autorització s’apliquen 
als supòsits previstos especialment per aquesta llei, 
atesa la presència de raons imperioses d’interès gene
ral com ara l’ordre públic, la seguretat pública, la salut 
pública, la protecció del medi

ambient i de l’entorn urbà, la protecció dels menors i la 
conservació del patrimoni històric artístic, totes elles 
prou rellevants per a justificar el manteniment d’un rè
gim d’intervenció previ a l’inici de l’activitat.

Article 28. Establiments de titularitat pública 
i activitats d’espectacles públics i recreatives 
organitzades per l’Administració

Els establiments de titularitat pública i les activitats 
d’espectacles públics i recreatives organitzades per 
l’administració han de comptar amb les mesures ne
cessàries per garantir la protecció de la seguretat i 
la salut de les persones, així com els drets dels ter
cers que puguin resultar afectats per la seva realitza
ció. L’adopció d’aquestes mesures és responsabilitat de 
l’administració titular dels establiments o organitza
dora de les activitats.

Sens perjudici del preceptiu compliment de la norma
tiva vigent aplicable i d’acord amb el contingut exposat 
en el paràgraf anterior, resten exempts dels règims de 
comunicació prèvia, de llicència i d’autorització pre
vistos per aquesta llei:

a) Els establiments oberts al públic de titularitat pú
blica, sempre que documentalment quedi acreditat 
el compliment de la normativa i el tipus d’activitat o 
activitats que poden desenvolupar en aquests establi
ments, d’acord amb el que s’estableixi per reglament.

b) Les activitats d’espectacles públics i recreatives or
ganitzades per l’administració, independentment de la 
titularitat de l’establiment o de l’espai obert al públic 
on es duen a terme, sempre que documentalment que
di acreditat el compliment de la normativa i el tipus 
d’activitat o activitats que es realitzaran, d’acord amb 
el que s’estableixi per reglament.

Article 29. Activitats sotmeses al règim 
d’intervenció

1. L’obertura d’establiments oberts al públic per a dur
hi a terme activitats d’espectacles públics i recreatives, 

i també l’organització d’aquestes activitats, requerei
xen la presentació de les comunicacions prèvies o l’ob
tenció de les llicències o les autoritzacions previstes 
per aquesta llei. Aquestes comunicacions, llicències o 
autoritzacions només són efectives en les condicions 
establertes i per a les activitats atorgades.

2. Cada establiment obert al públic ha de tenir una 
única comunicació, llicència o autorització entre les 
regulades per aquesta llei per desenvolupar llur acti
vitat principal, que pot donar cobertura a diverses ac
tivitats d’espectacles públics o recreatives, sempre que 
siguin compatibles i en els termes que es fixin per re
glament.

3. Les activitats d’espectacles públics i recreatives de 
caràcter extraordinari són les que es poden dur a ter
me esporàdicament, en els termes d’aquesta llei, en els 
establiments i espais oberts al públic que disposen de 
comunicació, llicència o autorització per a una activi
tat diferent de la que es pretén realitzar. També es po
den dur a terme esporàdicament en els espais oberts al 
públic o altres establiments destinats a activitats dife
rents de les regulades en aquesta llei.

4. Les activitats d’espectacles públics en què de for
ma principal s’utilitzin animals requeriran d’un infor
me previ vinculant de l’òrgan competent en matèria de 
protecció dels animals. El règim d’intervenció admi
nistrativa d’aquestes activitats s’establirà per Regla
ment.

Article 30. Finestreta única empresarial 
i tramitació electrònica

1. Els empresaris i els professionals poden realitzar 
els tràmits davant de les administracions públiques 
competents per qualsevol canal de prestació disponi
ble mitjançant la finestreta única empresarial o punt 
de referència de les persones empresàries o professio
nals en la seva relació amb l’Administració. De forma 
que des d’un únic punt puguin realitzar tots els tràmits 
necessaris per desenvolupar l’activitat objecte d’aques
ta llei.

2. Les Administracions públiques catalanes han d’a
doptar les mesures necessàries per tal que els procedi
ments per a l’accés i l’exercici de les activitats regula
des per aquesta llei puguin iniciarse, i a ser possible 
finalitzarse, de forma multicanal mitjançant la fines
treta única empresarial.

3. La finestreta única empresarial actua com a xarxa 
interadministrativa amb la finalitat de facilitar l’accés 
als tràmits que són competència de les diferents admi
nistracions públiques, de forma que tots els ens locals 
podran se finestreta única.

4. Els serveis que ofereix la finestreta única empresari
al comprèn la informació, l’assessorament, la tramita
ció unificada, la resolució o la finalització del tràmit 
en els casos que així ho prevegin les normes aplica
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bles, en tot allò que pot afectar l’empresa en la seva 
relació amb les administracions públiques.

5. Per fer efectiu l’exercici d’aquesta funció i prestar de 
forma eficient aquests serveis, les administracions pú
bliques catalanes han d’impulsar les infraestructures 
d’informació i comunicació i els dispositius tecnolò
gics que siguin necessaris.

Article 31. Controls

1. Els establiments oberts al públic han d’ésser objec
te de controls periòdics de funcionament per part dels 
serveis tècnics de les administracions públiques com
petents en la matèria o per les entitats col·laboradores 
legalment habilitades per l’Administració, amb la peri
odicitat, el procediment i el contingut determinats per 
reglament, d’acord amb els criteris i les finalitats esta
blerts per aquesta llei.

2. Els establiments oberts al públic poden ser objecte 
de controls de verificació per part dels serveis tècnics 
de les administracions públiques competents en la ma
tèria o per les entitats col·laboradores legalment habili
tades per l’Administració, que tenen per objecte verifi
car, per mitjà de certificacions, que aquestes activitats 
compleixen totes i cadascuna de les prescripcions i re
quisits establerts per aquesta llei i el reglament que la 
desenvolupi i, específicament, les assenyalades en la 
autorització, llicència o comunicació prèvia.

3. Els circs, les carpes, envelats o tendals que no si
guin considerats de risc important, estan sotmesos 
al règim de comunicació prèvia amb control inicial. 
Amb caràcter previ a l’inici de l’activitat, s’ha d’ob
tenir el control inicial favorable per part dels serveis 
tècnics municipals o per les entitats col·laboradores le
galment habilitades per l’Administració, els quals han 
de comprovar que les certificacions i la documentació 
aportada juntament amb la comunicació prèvia, com
pleixen totes i cadascuna de les prescripcions i requi
sits establerts per la legislació sectorial aplicable cor
responent.

4. Les fires d’atraccions estan sotmeses al règim de 
comunicació prèvia amb control inicial. Amb caràc
ter previ a l’inici de l’activitat, s’ha d’obtenir el control 
inicial favorable per part dels serveis tècnics munici
pals o per les entitats col·laboradores legalment habili
tades per l’Administració, per tal que verifiquin la se
guretat de les zones comunes i la global de les fires.

5. L’òrgan competent per a rebre la comunicació prè
via o per a atorgar la llicència o l’autorització, pot mo
dificar llurs condicions específiques o afegirne de 
noves, quan siguin necessari i de conformitat amb la 
normativa vigent d’aplicació, si així ha estat proposat 
a les actes de control. Aquestes modificacions no ge
neren dret a indemnització per als titulars si les noves 
condicions tenen per objecte el compliment de l’article 
44.2, o bé si són necessàries per raó de l’impacte que 
l’activitat pugui tenir en la seguretat de les persones i 

els béns, la convivència entre els ciutadans i el medi 
ambient.

6. Les actes de control periòdic de funcionament i les 
de control inicial s’han d’incorporar a la documenta
ció de la comunicació, la llicència o l’autorització.

Article 32. Mesures sense caràcter sancionador

No tenen caràcter sancionador:

a) El tancament d’un establiment obert al públic o la 
prohibició o suspensió d’una

activitat d’espectacle públic o recreativa, en el cas que, 
no es disposi de la llicència o de l’autorització corres
ponents, no s’hagi formalitzat la comunicació prèvia, 
o no s’hagi contractat la preceptiva pòlissa de respon
sabilitat civil, fins que no es restableixi la legalitat. 
Aquestes mesures poden ésser adoptades per l’admi
nistració competent per

a atorgar la llicència o l’autorització o per a rebre la 
comunicació prèvia i també, de forma subsidiària, per 
l’administració competent en matèria sancionadora.

b) La declaració d’extinció i la declaració de caducitat 
dels efectes de les comunicacions prèvies, d’acord amb 
l’article 50.1.

c) La revocació i la declaració de caducitat de les lli
cències o autoritzacions, d’acord amb l’article 50.2.

Article 33.  Entitats col·laboradores 
de l’Administració

1. El departament de la Generalitat competent en ma
tèria d’activitats d’espectacles i recreatives pot acredi
tar i habilitar entitats col·laboradores de l’Administra
ció per a què emetin informes tècnics, certificacions i 
actes de verificació o control en el marc dels procedi
ments previstos per aquesta llei i per reglament, i sem
pre d’acord amb la normativa d’aquestes entitats.

2. Aquestes entitats col·laboradores de l’Administració 
hauran de realitzar els actes de control i elaborar els 
informes i les certificacions exigibles dins dels termi
nis i amb el contingut, el format i el suport que s’hagi 
determinat per reglament.

3. Les funcions encomanades a les entitats de control 
d’establiments i espectacles poden ser verificades en 
tot moment per l’òrgan de gestió de les habilitacions. 
Tanmateix, aquestes entitats són responsables per si 
mateixes de les seves actuacions.

4. Les acreditacions i les habilitacions a què es refe
reix l’apartat 1 s’han d’atorgar de conformitat amb el 
que s’estableixi reglamentàriament.
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Capítol 2. Règim de comunicació prèvia

Article 34. Activitats i establiments sotmesos 
a comunicació prèvia

1. Resten sotmesos al règim general de comunicació 
prèvia els supòsits següents:

a) Els establiments oberts al públic fixos destinats a 
espectacles públics cinematogràfics, teatrals i musi
cals en el benentès que el control preventiu en matè
ria d’incendis que hi correspongui, s’ha d’haver efec
tuat en el tràmit d’intervenció en matèria d’obres per 
la construcció reforma o rehabilitació de l’edifici per 
destinarhi aquest ús.

b) Els establiments oberts al públic fixos destinats a 
activitats recreatives musicals que no siguin conside
rats de risc important.

c) Els establiments oberts al públic d’activitats de res
tauració que no estiguin considerats de risc important.

d) Les actuacions musicals en directe mitjançant la 
veu humana o amb instruments musicals amb altaveus 
i amplificadors de baixa intensitat, que tenen la consi
deració d’activitat complementària mentre s’està duent 
a terme l’activitat principal, en locals comercials o en 
d’altres que no tenen la condició d’establiments oberts 
al públic amb comunicació, llicència o autorització re
gulada per aquesta llei, sempre que l’activitat comple
mentària es desenvolupi en horari diürn autoritzat i no 
suposi un increment de l’ocupació prevista a l’activitat 
principal.

e) Les modificacions no substancials, i no significati
ves en matèria d’incendis conforme la reglamentació 
específica en la matèria, dels establiments oberts al 
públic que comptin amb la respectiva llicència muni
cipal o l’autorització de la Generalitat.

f) Tota modificació dels establiments oberts al públic 
que comptin amb una comunicació prèvia anterior, 
sempre que no comportin l’aplicació d’un règim de lli
cència o d’autorització.

2. Resten sotmesos al règim de comunicació prèvia 
amb control inicial les carpes, envelats o tendals, i els 
circs, considerats establiments oberts al públic no fi
xos destinats a activitats d’espectacles públics i recre
atives de caràcter ordinari que es duguin a terme en 
estructures desmuntables i itinerants, en espais oberts 
al públic que no estiguin protegits especialment per la 
legislació ambiental i que no siguin considerats de risc 
important.

3. Resten sotmeses al règim de comunicació prèvia 
amb control inicial les fires d’atraccions considerades 
establiments oberts al públic no fixos destinats a acti
vitats d’espectacles públics i recreatives de caràcter or
dinari, sempre que es duguin a terme en espais oberts 
al públic.

Article 35. Presentació de la comunicació 
prèvia i obertura de l’establiment i inici 
de l’activitat

1. En tots els supòsits previstos per l’article 34.1, l’in
teressat ha de presentar una comunicació prèvia, en la 
qual posa en coneixement de l’ajuntament correspo
nent les seves dades identificatives i les de l’activitat 
que pretén iniciar o de l’establiment que pretén obrir, 
amb les condicions i els requisits generals que esta
bleix aquesta llei, així com les que es fixin per regla
ment.

2. Si és el cas, la comunicació prèvia s’ha de presentar 
un cop acabades les obres i les instal·lacions necessà
ries, les quals han d’estar emparades per la llicència 
urbanística o per la comunicació prèvia d’obres, en els 
termes que s’estableixin per la normativa urbanística.

Si es volen utilitzar per a un ús concret edificacions 
existents i construïdes sense ús específic, cal ferho 
constar expressament en la comunicació prèvia i haver 
obtingut, prèviament, l’informe favorable de compati
bilitat urbanística.

3. En tot cas, la comunicació prèvia haurà de ser pre
sentada abans d’iniciar l’activitat o d’obrir l’establi
ment.

4. Un cop presentada la comunicació, l’exercici de l’ac
tivitat o l’obertura de l’establiment es pot iniciar sota 
la responsabilitat exclusiva dels titulars, organitzadors 
o explotadors.

Article 36. Formalització de la comunicació 
prèvia dels establiments oberts al públic no 
fixos en estructures desmuntables i itinerants 
i inici de l’activitat

1. Per formalitzar la comunicació prèvia dels establi
ments oberts al públic no fixos destinats a activitats 
d’espectacles públics i recreatives de caràcter ordinari 
que es duguin a terme en estructures desmuntables i 
itinerants de carpes, envelats o tendals, i circs, no con
siderats de risc important, la persona interessada ha 
de presentar un escrit, en el qual posa en coneixement 
de l’ajuntament corresponent les seves dades identifi
catives i les de l’activitat que pretén iniciar o de l’esta
bliment que pretén instal·lar, en els termes que es fixin 
per reglament.

2. La comunicació ha d’anar acompanyada, en tot cas, 
com a mínim, de la documentació següent:

a) Les certificacions tècniques específiques correspo
nents als muntatges i a les instal·lacions un cop mun
tades en el lloc de l’emplaçament, pel personal tècnic 
contractat pels titulars d’aquestes instal·lacions, en les 
quals s’ha de fer constar la seva seguretat i solidesa.

b) Justificant de la contracció d’una pòlissa d’assegu
rança de responsabilitat civil de les instal·lacions i l’ac
tivitat.
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c) Documentació tècnica justificativa del compliment 
de les mesures de prevenció i seguretat aplicables en 
matèria d’incendis i en la normativa de baixa tensió.

d) Certificació de la revisió i manteniment de les instal
lacions de protecció contra incendis que correspongui, 
i de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió.

3. Amb caràcter previ a l’inici de l’activitat, s’ha d’ob
tenir el control inicial favorable per part dels serveis 
tècnics municipals o per les entitats col·laboradores le
galment habilitades per l’Administració, els quals han 
de comprovar que les certificacions i la documentació 
aportada juntament amb la comunicació prèvia com
pleixen totes i cadascuna de les prescripcions i requi
sits establerts per la legislació sectorial aplicable cor
responent.

Article 37. Formalització de la comunicació 
prèvia de les fires d’atraccions i inici de 
l’activitat

1. Per formalitzar la comunicació prèvia de les fires 
d’atraccions, la persona interessada ha de presentar 
un escrit, per mitjà del qual posa en coneixement de 
l’ajuntament corresponent les seves dades identificati
ves i les de l’activitat que pretén iniciar o de les instal
lacions que pretén muntar, en els termes que es fixin 
per reglament.

2. La comunicació prèvia s’ha de presentar abans que 
s’hagin muntat les atraccions i abans d’iniciar l’activi
tat i, al mateix temps, ha de servir de sol·licitud d’auto
rització d’ocupació de l’espai obert al públic on aques
tes s’han d’instal·lar, l’escrit ha d’anar acompanyat, en 
tot cas, de la documentació següent:

a) El manual d’instruccions que contingui les dades 
mínimes de l’activitat, del muntatge i funcionament de 
l’atracció.

b) El justificant de la contracció d’una pòlissa d’asse
gurança de responsabilitat civil de les atraccions.

c) La certificació de la revisió i manteniment de les 
instal·lacions de protecció contra incendis que corres
pongui, i de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió.

d) L’acreditació d’haver efectuat la formació sobre la 
manipulació d’aliments, si s’escau.

3. Un cop muntades les atraccions en el lloc autorit
zat d’emplaçament, s’han de presentar, davant l’ajun
tament, les certificacions tècniques específiques de so
lidesa i de correcte funcionament de les instal·lacions, 
emeses pel personal tècnic contractat pels interessats.

4. Amb caràcter previ a l’inici de l’activitat, s’ha d’ob
tenir el control inicial favorable per part dels serveis 
tècnics municipals o per les entitats col·laboradores le
galment habilitades per l’Administració, per tal que, 
havent estat ja comprovades les certificacions i la do
cumentació aportada juntament amb la comunicació 

prèvia, es verifiqui la seguretat de les zones comunes i 
la global de les fires.

5. L’aforament d’un fira d’atraccions es mesura per la 
suma total dels aforaments de cada instal·lació.

Article 38. Inexactitud, falsedat o omissió en 
les dades aportades en la comunicació prèvia

1. La inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter 
essencial, en qualsevol dada o document que acompa
nya o consta en una comunicació prèvia comporten, 
amb l’audiència prèvia a la persona interessada, dei
xar sense efecte el tràmit corresponent i impedeixen 
l’exercici de l’activitat afectada des del moment en què 
es coneixen.

2. Per reglament s’establiran els supòsits en què la ine
xactitud, la falsedat o l’omissió és de caràcter essenci
al, la qual cosa succeirà, en tot cas:

a) Quan l’activitat comunicada no estigui permesa 
pel planejament urbanístic vigent, tant pel que fa a la 
construcció com als usos admesos.

b) Quan el projecte i la resta de documentació no 
s’adeqüen a l’objecte de l’establiment o l’activitat co
municats.

c) Quan s’ometin les certificacions tècniques requeri
des.

3. La resolució administrativa que constata les cir
cumstàncies a què fa referència l’apartat 1 pot compor
tar també les mesures següents:

a) La restitució de la situació jurídica al moment ante
rior a la comunicació.

b) La impossibilitat d’instar un nou procediment amb 
el mateix objecte per un període entre tres mesos i dos 
anys, segons l’afectació que s’hagi produït dels béns 
jurídics protegits per aquesta llei i la resta de la nor
mativa aplicable.

c) L’inici d’un expedient sancionador i l’adopció de 
mesures cautelars, si escau.

Capítol 3. Règim de llicència i d’autorització

Secció 1a. Activitats i establiments sotmesos a 
llicència o autorització

Article 39. Llicència municipal per 
a establiments oberts al públic fixos

Resten sotmesos a llicència municipal, d’acord amb els 
requisits i condicions que s’estableixin per reglament, 
els establiments oberts al públic fixos destinats a:

a) Activitats recreatives musicals ordinàries conside
rades de risc important.
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b) Activitats de restauració considerades de risc im
portant.

c) Activitats de naturalesa sexual en reservats annexos 
dels establiments inclosos en el Catàleg establert per 
reglament.

d) Activitats d’espectacles públics i recreatives de ca
ràcter extraordinari, de conformitat amb el que preveu 
l’article 41.

e) Establiments oberts al públic de règim d’horari es
pecial, de conformitat amb el que preveu l’article 42.

Article 40. Llicència municipal per 
a establiments oberts al públic no fixos, 
en estructures desmuntables i itinerants

Resten sotmesos a llicència municipal, d’acord amb 
els requisits i condicions que s’estableixin per regla
ment, els establiments oberts al públic no fixos desti
nats a activitats d’espectacles públics i recreatives de 
caràcter ordinari que es duguin a terme en estructures 
desmuntables i itinerants de carpes, envelats o tendals 
i circs, les quals es considerin de risc important.

Quan es duguin a terme en espais oberts al públic pro
tegits especialment per la legislació ambiental, sempre 
estaran sotmesos a llicència municipal.

Article 41. Llicència municipal o autorització 
de la Generalitat per a activitats d’espectacles 
públics i recreatives de caràcter extraordinari

1. En aquells municipis de més de 20.000 habitants, 
resten sotmeses a llicència municipal, d’acord amb els 
requisits i condicions que s’estableixin per reglament, 
les activitats d’espectacles públics i recreatives de 
caràcter extraordinari en els supòsits següents:

a) Que es duguin a terme en establiments oberts al pú
blic amb comunicació presentada o llicència o auto
rització atorgada per a altres activitats diferents de les 
que es volen realitzar.

b) Que es duguin a terme en edificis o locals que no 
tenen la consideració d’establiments oberts al públic, 
però que compleixin les condicions exigides per a dur
hi a terme aquestes activitats.

2. En aquells municipis de menys de 20.000 habi
tants, resten sotmeses a autorització de la Generalitat, 
les activitats d’espectacles públics i recreatives de ca
ràcter extraordinari incloses en els supòsits del punt 1 
d’aquest article.

3. Resten sotmeses a llicència municipal les activitats 
d’espectacles públics i recreatives de caràcter extra
ordinari que es duguin a terme en espais oberts, així 
com les que es celebrin amb motiu de les festes i re
vetlles populars.

4. En el supòsit del punt 3 caldrà que els organitzadors 
obtinguin la conformitat del titular de l’espai obert, en 
els termes que s’estableixi per reglament.

Article 42. Llicència municipal o autorització 
de la Generalitat per als establiments oberts 
al públic de règim d’horari especial

1. Són establiments oberts al públic de règim d’horari 
especial aquells on es realitzen activitats recreatives 
musicals que estan subjectes a un horari especial, que 
es caracteritzen pel fet de poder romandre obertes al 
llarg del dia, tenint en compte les tres hores de tanca
ment obligatori de cada 24 hores, per tal de realitzar 
les tasques de neteja i ventilació, d’acord amb les con
dicions que s’estableixin per reglament.

2. Per reglament o per mitjà dels instruments de pla
nificació de la Generalitat, es poden establir altres 
condicions singulars, com ara criteris de localització, 
distàncies mínimes, serveis de mobilitat o mesures es
pecials de prevenció de la seguretat, de la salut o de la 
contaminació acústica, que han de complir els establi
ments oberts al públic de règim d’horari especial, amb 
la finalitat de minimitzar l’impacte que poden tenir en 
les zones residencials i en les activitats socials i cultu
rals i de prevenir l’ordre públic i la seguretat i la salut 
de les persones afectades.

3. L’obertura dels establiments de règim d’horari espe
cial resta sotmesa a:

a) Llicència municipal, amb l’informe vinculant previ 
de la Generalitat, per als municipis amb una població 
igual o superior als 50.000 habitants.

b) Autorització de la Generalitat, amb l’informe vin
culant previ de l’ajuntament afectat, per als municipis 
amb una població inferior als 50.000 habitants.

4. Reglamentàriament es determinaran els òrgans mu
nicipals i de la Generalitat competents per emetre els 
citats informes.

Article 43. Modificacions substancials 
de les llicències i autoritzacions

1. Resten sotmeses a llicència municipal o a autorit
zació de la Generalitat les modificacions substancials 
dels establiments oberts al públic que comptin amb la 
respectiva llicència municipal o autorització de la Ge
neralitat.

2. Sens perjudici de les determinacions efectuades per 
reglament i per la normativa tècnica aplicable, s’entén 
per modificació substancial o significativa qualsevol 
alteració de les característiques o del funcionament de 
les activitats o establiments regulades per aquesta llei 
que pugui afectar als béns jurídics especialment pro
tegits, com ara l’ordre públic, la seguretat de les perso
nes i dels béns, la salut pública, la protecció del medi 
ambient i de l’entorn urbà, la protecció dels menors i la 
conservació del patrimoni històric artístic.
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Secció 2a. Disposicions comunes a les llicències 
i a les autoritzacions

Article 44. Contingut i condicions tècniques

1. Les llicències i les autoritzacions han de fer cons
tar amb exactitud el nom, la raó social, les persones 
titulars i llurs identificacions fiscals i domicili, la data 
d’atorgament, el tipus d’establiments oberts al públic, 
d’activitats d’espectacles públics o recreatives autorit
zats, l’aforament màxim permès, la resta de dades que 
s’estableixin per reglament i, si escau, les condicions 
singulars a què resten sotmeses.

2. Només es poden autoritzar les activitats i els esta
bliments que compleixen les condicions de seguretat, 
accessibilitat, qualitat, comoditat, salubritat i higiene 
adequades per tal de garantir els drets del públic assis
tent i de tercers afectats, la convivència veïnal i la inte
gritat dels espais públics, segons els requisits previstos 
per aquesta llei i per la resta de normativa aplicable.

3. Es poden atorgar llicències o autoritzacions provisi
onals d’establiments oberts al públic, d’activitats d’es
pectacles públics i recreatives en els casos que l’infor
me de l’òrgan competent per a atorgar la llicència o 
l’autorització corresponent, tot i que sigui desfavora
ble, indiqui expressament que les deficiències detec
tades no comporten cap risc per a la seguretat de les 
persones, ni dels béns i no produeixen afectacions me
diambiental greus, sorolls i vibracions inclosos, i així 
s’acrediti a l’expedient. Les llicències o les autoritza
cions provisionals tenen una vigència màxima de nou 
mesos. Els reglaments de la Generalitat i les ordenan
ces municipals poden sotmetre a fiança l’atorgament 
de llicències o autoritzacions provisionals.

4. Si concorren motius d’interès públic acreditats a 
l’expedient, i sempre que no existeixi risc per a la se
guretat de les persones i els béns, es poden atorgar 
llicències o autoritzacions d’establiments oberts al 
públic en immobles catalogats o declarats d’interès 
cultural en què tradicionalment s’han desenvolupat ac
tivitats recreatives o d’espectacles públics, malgrat que 
llurs característiques arquitectòniques no compleixin 
plenament les condicions tècniques establertes amb 
caràcter general.

En aquests casos, cal complir els requisits específics 
següents:

a) Obtenir l’informe favorable de l’òrgan de la Genera
litat competent en matèria de patrimoni cultural.

b) Acreditar que resten garantides la seguretat, la sa
lubritat, la higiene de l’edifici, la qualitat dels establi
ments, l’accessibilitat, la comoditat i la protecció de 
les persones i la insonorització o altres mesures per 
evitar molèsties a terceres persones.

Article 45. Informes tècnics i certificacions

1. Durant la tramitació de llicències, comunicacions 
prèvies i autoritzacions es poden sol·licitar l’emissió 
d’informes, certificacions, actes de verificació i actes 
de control, amb la finalitat d’acreditar la veracitat i la 
idoneïtat tècnica de les sol·licituds, dels projectes i de 
les construccions i els equipaments.

2. Els informes, les certificacions, els actes de veri
ficació i els actes de control previstos per reglament, 
a què fa referència l’apartat 1, poden ésser elaborats 
pels mateixos serveis administratius o per entitats col
laboradores de l’Administració legalment habilitades 
pels departaments competents en l’àmbit corresponent 
en cadascuna de les matèries i, si s’escau, també per 
persones titulades competents per raó de la matèria.

3. Els informes, les certificacions i els actes de verifi
cació requerits per la normativa de prevenció d’incen
dis han d’ésser emesos pels serveis competents en la 
matèria o per entitats col·laboradores legalment habi
litades pel departament competent en matèria de pre
venció i extinció d’incendis.

4. El cost dels informes, les certificacions, els actes de 
verificació i els actes de control periòdic de funciona
ment van a càrrec dels sol·licitants o subjectes sotme
sos a control.

Article 46. Termini per a resoldre i silenci 
administratiu

1. Els terminis per a resoldre han d’ésser establerts per 
reglament i s’han de fer coincidir, sempre que sigui 
possible, amb els establerts per les altres normes que 
afectin als mateixos establiments oberts al públic, ac
tivitats d’espectacles públics o recreatives.

2. La manca de resolució expressa dins els terminis es
tablerts té l’efecte següent:

a) Estimatoris de la sol·licitud presentada amb caràcter 
general.

b) Denegatori de la sol·licitud presentada en els casos 
següents:

b.1 Les llicències.

b.2 Els establiments de règim d’horari especial.

b.3 Les activitats d’espectacles públics i recreatives de 
caràcter extraordinari.

Article 47. Concurrència de llicències 
i autoritzacions

1. En els establiments oberts al públic es poden realit
zar diferents activitats d’espectacles públics i recrea
tives, sempre que aquestes activitats siguin compati
bles entre si, es compleixin els requisits de cadascuna 
d’elles i en la comunicació prèvia, llicència o autorit
zació de l’activitat principal es doni cobertura legal 
per al desenvolupament de totes elles.

Fascicle segon
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2. Les llicències o autoritzacions que concorrin en un 
mateix establiment, es poden sol·licitar simultània
ment i, si és possible, s’han de tramitar conjuntament.

3. Aquells establiments oberts al públic amb llicència 
o autorització per una activitat d’espectacle públic i re
creativa, en els que es vulgui realitzar una activitat or
dinària concurrent a la que té atorgada, hauran de dis
posar de la corresponent llicència o autorització.

4. Els procediments de tramitació de concurrència de 
llicències i autoritzacions s’establiran reglamentària
ment.

Capítol 4. Vigència, transmissió i extinció 
de les comunicacions prèvies, les llicències 
i les autoritzacions

Article 48. Vigència

1. Les comunicacions prèvies, les llicències i les auto
ritzacions tenen una vigència indefinida, tret que una 
llei o les mateixes llicències o autoritzacions establei
xin expressament el contrari, per causa de llur natu
ralesa o perquè existeixi una raó imperiosa d’interès 
general.

2. Els titulars de les comunicacions, de les llicències i 
de les autoritzacions estan obligats a garantir que llur 
establiment mantindrà les condicions establertes per la 
normativa vigent en el moment de la presentació de la 
comunicació, en el de l’atorgament de la llicència o de 
l’autorització

3. Els titulars de les comunicacions presentades, de 
les llicències i de les autoritzacions han d’adaptar les 
instal·lacions i les activitats a les noves condicions 
quan així ho estableixin les disposicions normatives 
posteriors a la seva presentació o al seu atorgament. 
En cas de modificació o reforma substancial del local, 
s’han d’adaptar a les noves condicions que estableixin 
les disposicions normatives vigents del moment en què 
es realitzi la modificació o reforma substancial.

4. Els titulars de les comunicacions, de les llicències i 
de les autoritzacions estan obligats a informar a l’òr
gan competent de qualsevol canvi relatiu a les condi
cions de les activitats comunicades o autoritzades per 
llicència o autorització, o a les característiques o al 
funcionament dels establiments.

5. En el cas de les llicències o autoritzacions les per
sones titulars estan obligades a demanarne la revisió 
quan correspongui en atenció als terminis establerts i 
a sol·licitar l’ampliació o la modificació de les llicènci
es o les autoritzacions si els canvis previstos ho justi
fiquen.

Article 49. Transmissió

1. Els drets i les obligacions derivats de les comuni
cacions prèvies, així com de les llicències i de les au

toritzacions són transmissibles, llevat que s’hagin for
mulat tenint en compte les característiques particulars 
dels subjectes.

2. No es poden transmetre les comunicacions prèvi
es ni les llicències ni les autoritzacions ni l’explota
ció de les activitats d’espectacles públics i recreatives, 
quan llur titular, explotador o organitzador sigui ob
jecte d’un expedient sancionador, d’un procediment de 
mesures provisionals o de qualsevol altre procediment 
d’exigència de responsabilitats administratives, men
tre no s’hagi complert la sanció imposada, no s’hagi 
aixecat la mesura provisional o no s’hagi resolt l’arxiu 
de l’expedient per manca de responsabilitats o s’hagi 
acreditat suficientment que la responsabilitat en la co
missió de la infracció no afecta al propietari de l’esta
bliment o al titular de la llicència o comunicació prè
via. Tampoc es poden transmetre les comunicacions ni 
les llicències ni les autoritzacions subjectes a un expe
dient d’extinció d’efectes, de revocació o caducitat fins 
que no hi hagi una resolució ferma que confirmi la co
municació, la llicència o l’autorització.

3. Els canvis de titularitat de la comunicació prèvia, de 
la llicència, i de l’autorització dels establiments oberts 
al públic d’activitats d’espectacles públics i recreatives 
només requereixen una comunicació a l’òrgan com
petent que ha rebut la comunicació, ha atorgat la lli
cència o l’autorització, on s’acrediti la subrogació dels 
adquirents en els drets i les obligacions derivats de la 
comunicació prèvia, de la llicència o de l’autorització.

4. La comunicació a què fa referència l’apartat 3 ha de 
ser efectuada per la persona transmitent o la persona 
adquirent, en un mateix document signat per ambdues 
parts, en el termini d’un mes des de la formalització 
del canvi de titulars.

5. En el supòsit que es produeixi un canvi d’organit
zador o d’explotador d’activitats d’espectacles públics 
i recreatives caldrà comunicarho en els mateixos ter
mes que els establerts a l’apartat 3.

6. En defecte de la comunicació prevista en els apar
tats anteriors, els antics i els nous titulars, explotadors 
o organitzadors respondran solidàriament de la res
ponsabilitat que es pugui derivar dels establiments o 
de les activitats d’espectacles públics i recreatives.

7. Un cop sigui efectiva la comunicació, en els termes 
establerts, les responsabilitats i les obligacions dels 
antics titulars, explotadors o organitzadors derivades 
de les comunicacions, de les llicències o de les autorit
zacions són assumides pels nous adquirents.

8. La invalidesa de la comunicació la deixa sense efec
tes.

Article 50. Extinció

1. Els efectes derivats de les comunicacions prèvies, 
de les llicències i de les autoritzacions s’extingeixen 
pels motius següents:
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a) Perquè l’activitat d’espectacle públic o recreativa 
s’han dut a terme o perquè s’ha complert el termini a 
què estaven sotmeses, si escau.

b) Per renúncia de llurs titulars.

c) Per caducitat, en els termes establerts per reglament.

d) Si se’n declara l’extinció.

2. Es pot declarar l’extinció dels efectes de les comuni
cacions prèvies i la revocació de les llicències o de les 
autoritzacions en els supòsits següents:

a) Si els titulars de les comunicacions prèvies, de les 
llicències o de les autoritzacions incompleixen els re
quisits o les condicions de les activitats i dels establi
ments en virtut de les quals els van ésser supervisades 
i atorgades.

b) Si canvien o desapareixen les circumstàncies que 
van permetre la presentació de la comunicació prèvia, 
l’atorgament de la llicència o de l’autorització, o si en 
sobrevenen altres de noves que, en el cas d’haver exis
tit, haurien impedit la presentació o haurien comportat 
la denegació de la llicència o autorització.

c) Si els establiments oberts al públic no s’han adap
tat a les noves normes que els afectin, dins el termini 
que s’hagi atorgat reglamentàriament amb aquesta fi
nalitat.

d) Les llicències i les autoritzacions poden ser revoca
des com a sanció, d’acord amb el que estableix l’arti
cle 57.d.

3. L’Administració pot declarar la caducitat de les lli
cències i de les autoritzacions en el cas que, al cap d’un 
any d’haverles atorgat, l’establiment obert al públic, 
sense causa justificada, no hagi iniciat les activitats o 
en el cas que, en qualsevol moment de llur vigència, 
aturi l’activitat durant més de dos anys ininterromputs.

4. La declaració d’extinció, la revocació i la caducitat 
s’han de tramitar d’ofici, donant audiència als interes
sats i, si s’acorden, s’ha de fer dins el termini de sis 
mesos d’haverlos notificat l’obertura de l’expedient.

Títol V. Dels règims d’inspecció i sancionador

Capítol 1. Règim d’inspecció

Article 51. Inspeccions

1. Els titulars, els explotadors i els organitzadors han 
de permetre i facilitar les inspeccions que acordi l’au
toritat competent. El personal d’inspecció pot accedir 
a qualsevol lloc, instal·lació o dependència, de titulari
tat pública o privada, amb les garanties constitucionals 
de l’entrada domiciliària, i sol·licitar la documentació 
que sigui pertinent, sempre que estigui degudament 
acreditat.

2. Poden fer inspeccions els membres de la Policia de 
Catalunya o altres serveis d’inspecció, els quals, en 
l’exercici de llurs funcions, tenen el caràcter d’agents 
de l’autoritat, en els termes i amb les conseqüènci
es que estableix la legislació administrativa. Tam
bé poden col·laborar en la inspecció les entitats col
laboradores legalment habilitades per l’Administració.

3. Un cop finalitzada la inspecció, els agents actuants, 
han d’estendre una acta, en la qual els interessats po
den fer constar les observacions que considerin opor
tunes. Acte seguit s’ha de lliurar còpia de l’acta a les 
persones interessades i s’ha de trametre l’original a 
l’òrgan administratiu competent en matèria d’especta
cles públics i activitats recreatives.

4. Si com a resultat de la inspecció es constaten ir
regularitats, l’òrgan competent, després de valorar la 
incidència que tenen en la seguretat de les persones 
o els béns o en la convivència entre els ciutadans, pot 
optar entre:

a) Requerir la documentació preceptiva per poder des
envolupar l’espectacle públic o activitat recreativa, fi
xar un termini per aportarla, en el cas de no acredi
tarse dins del termini establert, obrir un expedient 
sancionador.

Si la documentació que no s’aporta, dins del termini 
establert, correspon a la comunicació prèvia, llicència, 
autorització o la contractació de la preceptiva pòlissa 
de responsabilitat civil, i no queda acreditada la seva 
disposició s’ha d’adoptar la mesura cautelar prevista 
per l’article 32.1.a.

b) Requerir les modificacions o millores necessàries 
per a reparar les irregularitats, fixar un termini per a 
efectuarles i obrir un expedient sancionador si no són 
fetes dins el termini establert.

c) Acordar directament l’obertura de l’expedient san
cionador corresponent, amb l’adopció, si escau, de 
les mesures provisionals establertes per aquesta llei, 
sens perjudici de les mesures prèvies previstes per l’ar
ticle 70.

Article 52. Coordinació de les inspeccions

El departament competent en matèria d’establiments 
d’activitats d’espectacles públics i recreatives ha 
d’aprovar els objectius i les prioritats de les inspec
cions que han d’efectuar els seus serveis d’inspecció 
i els serveis d’inspecció municipals en tot el territo
ri, i ha de promoure l’existència de plans i programes 
d’inspecció compartits entre la Generalitat i els ajunta
ments, amb la finalitat de coordinar les actuacions res
pectives i d’aplicar criteris i metodologies d’inspecció 
similars, i a aquests efectes es podrà convocar, com a 
mínim un cop a l’any, als òrgans de representació per 
determinar els citats plans i programes.
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Capítol 2. Règim sancionador

Article 53. Infraccions i sancions

1. Les infraccions en matèria d’establiments d’activi
tats d’espectacles públics i recreatives es classifiquen 
en faltes molt greus, faltes greus i faltes lleus. Aques
tes infraccions han d’ésser objecte de les sancions es
tablertes per aquesta llei.

2. En tot allò que no estableix expressament aquest ca
pítol, s’ha d’aplicar la normativa de règim jurídic i de 
procediment administratiu i sancionador de la Gene
ralitat de Catalunya, així com la normativa bàsica vi
gent.

3. A les infraccions per contaminació acústica o per 
incompliment dels plans d’autoprotecció els és aplica
ble la normativa específica corresponent.

Article 54. Faltes molt greus

Als efectes del que estableix aquesta llei, són faltes 
molt greus:

a) Obrir un establiment o dur a terme activitats d’es
pectacles públics o recreatives, o fer modificacions 
sense tenir les llicències o les autoritzacions perti
nents, o sense

haver presentat o formalitzat la comunicació prè
via corresponent, o incórrer en inexactitud, falsedat 
o omissió de caràcter essencial de les dades o docu
ments que les acompanyen, o incomplir les condicions 
o les normes de seguretat o d’accessibilitat, si compor
ta un perill efectiu per a les persones o els béns.

b) Tolerar, els titulars, els explotadors o els organitza
dors de les activitats d’espectacles públics i recreati
ves, el consum il·legal o el tràfic de drogues tòxiques, 
estupefaents o substàncies psicotròpiques o la manca 
de diligència en ordre a impedirho, sens perjudici de 
les responsabilitats que es puguin derivar. S’entén que 
tenen aquesta manca de diligència si no fan adverti
ments o, en el cas que els facin i no els atenguin, si no 
ho comuniquen a les autoritats competents o no col
laboren per a evitar que es torni a produir.

c) Excedir l’aforament permès, si comporta un perill 
efectiu per a la seguretat de les persones.

d) No atendre persones que necessiten assistència mè
dica immediata, amb relació a les prescripcions esta
blertes per la normativa aplicable.

e) No permetre l’accés als agents de l’autoritat en 
l’exercici de llurs funcions o resistirse per qualsevol 
mitjà a l’exercici de llur funció inspectora.

f) No permetre l’accés al personal de les entitats col
laboradores de l’Administració en l’exercici de llurs 
funcions de verificació i control o impedir aquest exer
cici.

g) Admetre menors, de manera reiterada, com a mí
nim tres vegades en un període de sis mesos, en esta
bliments oberts al públic i en activitats d’espectacles o 
recreatives on els menors tinguin prohibida l’entrada.

h) Trencar els precintes o incomplir les prohibicions 
fixades per una mesura provisional, mentre en duri la 
vigència, o per les resolucions sancionadores.

i) Incomplir la prohibició de discriminació per part 
dels titulars, dels explotadors, dels organitzadors i del 
personal al servei dels establiments i de les activitats, 
si no constitueix una infracció penal.

j) Qualsevol incompliment de les obligacions legals i 
reglamentàries que comporti un perjudici molt greu 
per la seguretat de les persones o els béns.

Article 55. Faltes greus

Als efectes del que estableix aquesta llei, són faltes 
greus:

a) Obrir un establiment o dur a terme activitats d’es
pectacles públics o recreatives, o fer modificacions, 
sense tenir les llicències o les autoritzacions perti
nents, o sense haver formalitzat la comunicació prè
via corresponent, o incórrer en inexactitud, falsedat 
o omissió de caràcter essencial de les dades o docu
ments que les acompanyen, o incomplir les condicions 
o les normes de seguretat o d’accessibilitat, si no com
porta un perill efectiu per a les persones o els béns.

b) Incomplir els requeriments o les resolucions de les 
autoritats competents en matèria d’establiments oberts 
al públic i d’activitats d’espectacles públics i recreatives.

c) Dur a terme una activitat d’espectacle públic o re
creativa diferent de les comunicades o autoritzades 
mitjançant llicència o qualsevol altra autorització, o 
suspendreles sense una causa de força major.

d) Presentar documents o dades que no s’ajustin a la 
realitat en els procediments relatius a les activitats 
d’espectacles públics i recreatives.

e) No fer els controls de funcionament establerts per 
aquesta llei.

f) No col·laborar en l’exercici de les funcions d’ins
pecció, així com dispensar un tracte irrespectuós als 
agents de l’autoritat.

g) Excedir l’aforament permès, si no comporta un pe
rill efectiu per a la seguretat de les persones.

h) Modificar, sense una causa justificada, els progra
mes als quals s’ha donat publicitat.

i) Fer publicitat enganyosa o que generi confusió, o 
qualsevol altra modificació, que pugui alterar l’ordre 
públic amb risc per a les persones i els béns.

j) Permetre l’accés a establiments oberts al públic i a 
activitats d’espectacles públics o recreatives de perso
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nes que exhibeixin símbols, indumentària o objectes 
que incitin a la violència, al racisme o a la xenofòbia.

k) Incomplir els horaris d’inici o acabament d’una ac
tivitat d’espectacle públic o recreativa, o bé els hora
ris d’obertura o tancament dels establiments oberts al 
públic.

l) Incomplir les normes específiques sobre serveis de 
vigilància.

m) Incomplir la normativa sobre el personal de con
trol d’accés o sobre els centres de formació d’aquest 
personal.

n) Incomplir la normativa sobre els sistemes de control 
d’accés o de verificació de control d’aforament.

o) Admetre menors en establiments oberts al públic i 
en activitats d’espectacles públics o recreatives on tin
guin prohibida l’entrada.

p) Incomplir la normativa sobre els contractes d’asse
gurances de responsabilitat civil o altres exigibles, si 
no constitueix una infracció penal.

q) Adoptar comportaments, les persones incloses en 
els articles 5, 6 i 7 d’aquesta llei, que puguin crear si
tuacions de perill o alterar el normal desenvolupament 
de l’activitat, ja sigui envers els espectadors o usuaris, 
envers el personal al servei dels establiments o les ac
tivitats, envers els titulars o els organitzadors, o envers 
les forces i els cossos de seguretat o els bombers, o 
qualsevol altre agent inspector, sens perjudici de llur 
responsabilitat penal.

r) Assistir a activitats d’espectacles públics i recreati
ves amb armes o amb instruments perillosos per a la 
integritat de les persones o els béns.

s) Incomplir la normativa sobre els dispositius d’assis
tència sanitària o sobre les condicions d’higiene i sa
lubritat.

t) Exercir el dret d’admissió sense haverho comunicat 
a l’òrgan competent o incomplir les condicions d’accés.

u) Incomplir la normativa sobre la prevenció de con
ductes incíviques a l’exterior dels establiments.

v) Qualsevol incompliment de les obligacions legals i 
reglamentàries que comporti un perjudici greu per la 
seguretat de les persones o els béns.

Article 56. Faltes lleus

1. Als efectes del que estableix aquesta llei, són faltes 
lleus:

a) No col·locar els rètols establerts per la normativa vi
gent.

b) No tenir a disposició dels espectadors, participants 
o usuaris els fulls de queixa/reclamació/denúncia pre
ceptius o negarse a lliurarlos o a facilitar les dades 
necessàries.

c) Incomplir la normativa sobre venda o revenda d’en
trades.

2. És una falta lleu qualsevol incompliment de les con
dicions o els requisits establerts per aquesta llei o per 
la normativa reglamentària que la desenvolupa, sem
pre que no estigui tipificat com a falta molt greu o 
greu.

Article 57. Sancions per la comissió de faltes 
molt greus

Les faltes molt greus poden ésser sancionades, acumu
lativament o alternativament, amb:

a) Una multa de 10.001 a 100.000 euros i, en cas de re
incidència en la comissió de faltes molt greus, de fins 
a 200.000 euros.

b) La prohibició d’utilitzar l’establiment obert al pú
blic afectat, per mitjà del tancament o el precinte de 
l’establiment, per a cap activitat d’espectacle públic o 
recreativa, per un període d’entre sis i divuit mesos.

c) La suspensió de l’autorització o la llicència o de l’ac
tivitat en el cas de la comunicació prèvia per un perío
de d’entre sis i dotze mesos.

d) La revocació de l’autorització, la llicència o deixar 
sense efectes la comunicació prèvia.

e) La inhabilitació per a ésser titulars, explotadors o 
organitzadors per un període d’entre sis i dotze mesos.

f) El comís durant un període entre sis i dotze mesos o 
la destrucció, si escau, dels béns relacionats amb l’acti
vitat. En cas d’activitats d’espectacles públics o recrea
tives dutes a terme sense comunicació prèvia, llicència 
o autorització en què no sigui possible aplicar les san
cions establertes per les lletres b, c, d i h, el comís pot 
tenir caràcter indefinit, especialment si no s’identifi
quen els explotadors o organitzadors o si aquests no es 
fan càrrec de la sanció pecuniària establerta.

g) La publicitat de la conducta constitutiva d’infracció, 
en els termes establerts per l’article 61.

h) L’avançament de l’hora de tancament per un període 
d’entre sis i dotze mesos.

Article 58. Sancions per la comissió de faltes 
greus

Les faltes greus poden ésser sancionades, acumulati
vament o alternativament, amb:

a) Una multa de 1.001 a 10.000 euros i, en cas de re
incidència en la comissió de faltes greus, de fins a 
20.000 euros.

b) La prohibició d’utilitzar l’establiment obert al pú
blic afectat, mitjançant el tancament o el precinte, per 
a cap activitat relacionada amb les activitats d’espec
tacles públics o recreatives per un període màxim de 
sis mesos.
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c) La suspensió de l’autorització o de la llicència o de 
l’activitat en el cas de la comunicació prèvia per un pe
ríode màxim de sis mesos.

d) La inhabilitació per a ésser titulars, explotadors o 
organitzadors per un període màxim de sis mesos.

e) El comís durant un període màxim de sis mesos. El 
comís pot tenir caràcter indefinit si es donen les matei
xes circumstàncies que les establertes per l’article 57.f.

f) La publicitat de la conducta constitutiva d’infracció, 
en els termes establerts per l’article 61.

g) L’avançament de l’hora de tancament dels establi
ments durant un període màxim de sis mesos.

h) La suspensió de fins a sis mesos o la revocació de 
l’habilitació del personal de control d’accés.

i) La suspensió de fins a sis mesos o la revocació de 
l’habilitació dels centres de formació del personal de 
control d’accés.

j) Si els infractors són espectadors, participants, usu
aris, artistes, intèrprets o executants i la resta del per
sonal al servei dels establiments i de les activitats, una 
multa de 151 a 500 euros i, en cas de reincidència en 
la comissió d’infraccions greus, de fins a 1.000 euros.

Article 59. Sancions per la comissió de faltes 
lleus

Les faltes lleus poden ésser sancionades amb:

a) Una multa de 300 a 1.000 euros i, en cas de reinci
dència en la comissió de faltes lleus, de fins a 2.000 
euros.

b) Si els infractors són espectadors, participants, usu
aris, artistes, intèrprets o executants i la resta del per
sonal al servei dels establiments i de les activitats, una 
multa de 50 a 150 euros i, en cas de reincidència en la 
comissió de faltes lleus, de fins a 300 euros.

c) Un advertiment.

Article 60. Multes coercitives

1. Les administracions públiques amb competències 
sancionadores en matèria d’activitats d’espectacles pú
blics i recreatives poden imposar multes coercitives, 
amb el previ requeriment d’execució dels actes i de les 
resolucions de caràcter administratiu, destinades al 
compliment d’allò que determinen aquesta Llei i les 
altres disposicions relatives a l’àmbit de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives.

2. El requeriment a què es refereix l’apartat 1 ha d’ad
vertir la persona interessada del termini que disposa 
per a complirlo i de la quantia de la multa que, en cas 
d’incompliment, li pot ésser imposada. En qualsevol 
cas, el termini fixat ha d’ésser suficient per al compli
ment de l’obligació que es tracti, i la multa no pot ex
cedir els 2.000 euros.

3. L’incompliment del requeriment a què es refereix 
l’apartat 1, un cop comprovat per l’Administració, pot 
donar lloc a la reiteració de les multes, per períodes de 
temps que siguin suficients per al compliment i que en 
tot cas no poden ésser inferiors a l’assenyalat en el pri
mer requeriment.

4. La imposició de multes coercitives i la imposició 
de multes en concepte de sanció són independents i 
compatibles.

Article 61. Publicitat de la conducta 
infractora

1. L’òrgan sancionador pot acordar, per raons d’exem
plaritat, fer publicitat de la conducta infractora, espe
cialment en els casos de reincidència en la comissió de 
faltes molt greus o greus, en el supòsit de resolucions 
sancionadores fermes o, si escau, quan les sentències 
siguin fermes.

2. La publicitat de la conducta infractora, d’acord amb 
la normativa en matèria de protecció de dades de ca
ràcter personal, s’ha de fer per mitjà de la publicació, 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o en 
el butlletí oficial de la província corresponent i en els 
mitjans de comunicació que es considerin adequats, 
d’un text que ha d’indicar la classe d’infracció comesa, 
la sanció acordada, el nom de la persona o de les per
sones responsables i el nom de l’establiment o de l’ac
tivitat d’espectacles públics o recreativa.

3. Les despeses de la publicació van a càrrec dels au
tors de la infracció corresponent.

Article 62. Graduació de les sancions

1. Per reglament s’han de precisar les conductes que 
constitueixen cada tipus de falta i fixar la mesura san
cionadora que cal aplicar en cada cas.

2. La sanció imposada ha d’ésser sempre propor
cionada a la gravetat dels fets i a les circumstàncies 
concretes de cada cas. Amb aquesta finalitat, l’òrgan 
sancionador ha de graduar l’aplicació de les sancions 
establertes per aquesta llei, motivantho expressament 
d’acord amb un o més d’un dels criteris següents:

a) La gravetat i la transcendència social de la infracció.

b) El risc que la infracció hagi causat per a la seguretat 
de les persones o els béns.

c) Els perjudicis, qualitatius o quantitatius, que s’hagin 
ocasionat a les persones o als béns.

d) El benefici il·lícit obtingut.

e) La reincidència, en el termini d’un any, en la comis
sió de faltes tipificades per aquesta llei, si així ho esta
bleix una resolució ferma.

f) La negligència o la intencionalitat en la comissió de 
la infracció.



22 de setembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 391

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 59

g) La bona disposició manifestada per a complir les 
disposicions legals, acreditada amb l’adopció de me
sures de reparació abans de finalitzar l’expedient san
cionador.

3. Els criteris establerts per l’apartat 2 no es poden uti
litzar per a graduar la sanció imposada si s’integren en 
la descripció de la conducta tipificada com a infracció.

4. Amb la finalitat d’evitar l’enriquiment dels infrac
tors com a conseqüència dels fets sancionats i d’acord 
amb el principi de proporcionalitat, l’òrgan competent 
per sancionar pot incrementar la sanció pecuniària 
proposada per l’instructor/a de l’expedient, en base a 
la reiteració de la conducta infractora o amb els bene
ficis il·lícits obtinguts amb la comissió de la infracció. 
Aquesta mesura s’ha d’adoptar en els casos, establerts 
per reglament, en què no sigui pertinent imposar com 
a sanció el tancament de l’establiment obert al públic.

5. En els casos de faltes molt greus i de faltes greus, en 
atenció als danys ocasionats i als beneficis obtinguts, 
a la naturalesa de les infraccions o a les circumstànci
es concurrents, es pot imposar una sanció de les esta
blertes per a les faltes de la gravetat immediatament 
inferior, sempre que no hi hagi reincidència ni s’hagi 
afectat la seguretat de les persones o dels béns. En els 
casos de faltes molt greus, la sanció mai no pot ésser 
inferior a 3.000 euros. En els casos de faltes greus, la 
sanció mai no pot ésser inferior a 600 euros.

Article 63. Persones responsables

1. Són responsables de les infraccions establertes per 
aquesta llei les persones físiques o jurídiques, de ca
ràcter públic o privat, que incorren en les faltes que 
aquesta tipifica.

2. Així mateix, són responsables solidaris de la res
ponsabilitat que es pugui derivar de la comissió d’in
fraccions, els titulars de la comunicació prèvia, llicèn
cia o autorització, i els explotadors i els organitzadors 
de les activitats d’espectacles públics i recreatives, 
quan aquests últims siguin persones diferents als ti
tulars.

3. Quan el compliment de les obligacions previstes en 
aquesta llei correspongui a diverses persones conjun
tament, aquestes responen de forma solidària de les 
infraccions que cometin i de les sancions que se’ls im
posin.

4. En el cas que la infracció sigui imputada a una per
sona jurídica, en són responsables solidàries les per
sones físiques que n’ocupen càrrecs d’administració o 
direcció que hagin comès la infracció o que hi hagin 
col·laborat activament, que no acreditin haver fet tot el 
possible, en el marc de llurs competències, per a evi
tarla, que l’hagin consentit o que hagin adoptat acords 
que la possibilitin, tant si han cessat en llur activitat 
com si no.

5. Els responsables, encara que no tinguin la titularitat 
patrimonial dels immobles on hi ha els establiments 
oberts al públic als quals s’imposa el tancament, han 
de respondre, d’acord amb la legislació civil, dels 
danys i els perjudicis que puguin patir els propietaris i 
els titulars dels drets sobre els immobles afectats com 
a conseqüència del tancament.

Article 64. Prescripció i caducitat

1. Les faltes molt greus prescriuen al cap de tres anys; 
les faltes greus, al cap de dos anys, i les faltes lleus, al 
cap de sis mesos.

2. El termini de prescripció de les faltes es comença a 
comptar des que es cometen o des que l’Administració 
en té coneixement. En el cas d’infraccions derivades 
d’una activitat continuada, la data inicial del còmput 
és la del finiment de l’activitat o l’últim acte amb què 
la infracció es consuma. El termini queda interrom
put per la incoació del procediment sancionador o per 
la iniciació del procediment d’execució, i es reprèn si 
aquests procediments han estat paralitzats durant més 
d’un mes per una causa no imputable a la persona in
fractora.

3. Les faltes consistents en l’incompliment d’una obli
gació de caràcter permanent o continuat no prescriuen.

4. Les sancions per la comissió de faltes molt greus 
prescriuen al cap de tres anys; per la comissió de fal
tes greus, al cap de dos anys, i per la comissió de faltes 
lleus, al cap d’un any.

5. El procediment sancionador s’ha d’haver resolt i 
s’ha d’haver notificat la resolució en el termini màxim 
nou mesos des que es va iniciar, llevat que es doni al
guna de les circumstàncies establertes per la legislació 
administrativa que comporti la interrupció del còm
put. Un cop vençut aquest termini, es produeix la ca
ducitat de les actuacions, d’acord amb el que estableix 
la legislació administrativa.

Article 65. Registre d’infraccions i sancions

1. La Generalitat ha de crear un registre administra
tiu de sancions i d’infraccions en matèria d’espectacles 
públics i d’activitats recreatives, on s’han d’inscriu
re totes les infraccions i les sancions imposades per 
resolució ferma. L’organització d’aquest registre i les 
condicions d’inscripció s’han d’establir per reglament, 
sens perjudici del respecte a la legislació sobre protec
ció de dades de caràcter personal.

2. La finalitat del registre a què fa referència l’apartat 
1 és poder apreciar els casos de reincidència i garan
tir el compliment efectiu de les sancions que es poden 
imposar a l’empara d’aquesta llei, sens perjudici del 
respecte a la legislació sobre protecció de dades de ca
ràcter personal. Poden accedir a aquest registre els òr
gans i les autoritats que instrueixen els procediments 
sancionadors i els ens municipals interessats.
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3. Les sancions inscrites en el registre han d’ésser 
cancel·lades, d’ofici o a instància dels interessats, en el 
cas que concorrin les circumstàncies següents:

a) No haver imposat a la mateixa persona una altra 
sanció per una infracció tipificada per aquesta llei, du
rant el termini de tres anys per a les faltes molt greus, 
de dos anys per a les faltes greus i d’un any per a les 
faltes lleus, a comptar des del moment que la resolució 
sancionadora esdevé ferma en via administrativa.

b) Haverse produït l’anul·lació administrativa o judici
al de la sanció imposada.

Capítol 3. Disposicions específiques 
del procediment sancionador

Article 66. Òrgans sancionadors

1. Els òrgans de l’Administració de la Generalitat com
petents per a exercir les potestats sancionadores que li 
atribueix aquesta llei són els òrgans centrals i territori
als del departament competent en matèria d’activitats 
d’espectacles públics i recreatives.

En supòsits que en una mateixa acta d’inspecció con
corrin infraccions tipificades com a molt greus, greus 
i lleus, l’òrgan competent, si escau, per incoar i resol
dre el procediment sancionador que correspongui serà 
aquell que tingui atribuïda la competència per resoldre 
les infraccions molt greus.

2. L’òrgan municipal competent per a exercir les po
testats sancionadores que aquesta llei atribueix als 
ajuntaments és l’alcalde o alcaldessa, que pot delegar 
la competència d’acord amb el règim establert per la 
legislació de règim local.

3. Els ajuntaments i l’Administració de la Generalitat 
s’han d’informar recíprocament de l’obertura i de la 
resolució dels expedients sancionadors per a evitarne 
la duplicitat i per tal d’incorporar les dades al registre 
a què fa referència l’article 65.

4. No obstant l’establert en els apartats anteriors, els 
òrgans competents per sancionar les infraccions co
meses en relació amb la protecció dels animals són 
aquells que tenen atribuïda com a pròpia aquesta com
petència.

Article 67. Obertura del procediment 
sancionador

1. L’òrgan competent per a sancionar pot acordar 
l’obertura del procediment sancionador si de les actes 
esteses per la Policia de Catalunya, pels serveis d’ins
pecció se’n pot derivar raonablement l’existència d’una 
conducta infractora i a qui és imputable.

2. En el cas que el procediment hagi estat iniciat per 
mitjà d’una denúncia prèvia, s’ha de comunicar als de
nunciants si s’ha decidit obrir el procediment sancio

nador o no. El plantejament d’una denúncia no atorga 
als denunciants, per si mateix, la condició d’interes
sats, als efectes de poder informarse sobre l’expedi
ent, pronunciarse sobre la tramitació del procediment, 
sobre llur resolució i sobre els recursos corresponents.

Article 68. Mesures provisionals

1. Un cop obert un expedient sancionador per la pre
sumpta comissió de faltes molt greus, greus o lleus, 
l’òrgan competent pot acordar, per mitjà d’una reso
lució motivada, les mesures provisionals pertinents en 
cada cas per a evitar el manteniment dels efectes de la 
infracció i la comissió de noves infraccions, i també 
per a assegurar que el procediment es desenvolupi cor
rectament i que la resolució final sigui eficaç.

2. Les mesures provisionals poden consistir en adop
tar o, si escau, confirmar qualsevol de les mesures pro
visionals prèvies a l’obertura de l’expedient establertes 
per l’article 69.

3. Les mesures provisionals poden ésser revocades o 
modificades, d’ofici o a instància de part, durant el 
procediment sancionador, i s’extingeixen en el mo
ment que se n’adopta la resolució final, llevat que si
guin imposades en qualitat de sanció. En aquest cas, la 
durada de la mesura provisional computa, si escau, als 
efectes del compliment de la sanció.

Capítol 4. Mesures provisionals prèvies

Article 69. Mesures provisionals prèvies 
a l’obertura de l’expedient

Els òrgans competents per sancionar les infraccions 
tipificades per aquesta llei, en exercici de llurs com
petències, abans d’obrir el procediment sancionador 
que correspongui, poden adoptar les mesures provisio
nals prèvies pertinents per impedir o per suspendre les 
activitats d’espectacles públics o recreatives en algun 
dels supòsits següents:

a) Si hi ha indicis clars que poden ésser constitutius 
de delicte. En aquest cas, l’òrgan que acorda la mesu
ra provisional ho ha de comunicar a l’autoritat judicial 
dins les quarantavuit hores següents.

b) Si en el transcurs de les activitats es produeixen al
teracions de l’ordre públic, amb perill per a persones 
i béns, o es pot preveure d’una manera fonamentada 
que es produiran.

c) Si s’incompleixen greument les condicions sanità
ries, de salubritat i d’higiene o hi ha un risc greu o un 
perill imminent per a la seguretat de les persones o 
els béns.

d) Si els titulars, explotadors o els organitzadors de les 
activitats toleren el consum il·legal o el tràfic de dro
gues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpi
ques o no posen la diligència deguda en ordre a impe
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dirho. S’entén per manca de diligència l’acció de no 
efectuar advertiments als consumidors o als traficants 
o, en el cas que els facin i aquests no els atenguin, no 
comuniquen el consum o el tràfic a les autoritats com
petents o no col·laboren per a evitar que es torni a pro
duir.

e) Si no es tenen les llicències o les autoritzacions o 
no s’han presentat o formalitzat les comunicacions es
tablertes per aquesta llei o si se n’alteren substancial
ment els requisits.

f) Si s’incompleixen d’una manera reiterada els horaris 
establerts.

g) Si s’incompleix d’una manera reiterada la prohibi
ció d’admetre menors en establiments o en activitats 
on tinguin prohibida l’entrada.

Article 70. Tipus de mesures provisionals prèvies

Si es dóna algun dels supòsits establerts per l’article 
69, es poden adoptar acumulativament o alternativa
ment les mesures següents:

a) La suspensió de la comunicació prèvia, llicència o 
l’autorització corresponent.

b) La suspensió o la prohibició de l’activitat.

c) El tancament provisional de l’establiment obert al 
públic per mitjà de precinte.

d) El comís o el precinte dels béns utilitzats per a dur 
a terme l’activitat.

e) El comís de les entrades i dels diners de la venda i 
revenda per persones, llocs o plataformes tecnològi
ques no autoritzats.

f) La prestació de fiances.

g) Altres mesures que es considerin necessàries, ade
quades i proporcionades per a cada situació per a la se
guretat de les persones i dels establiments o els espais 
oberts al públic.

Article 71. Procediment i resolució

S’ha de regular, per reglament, el procediment, de ca
ràcter sumari, que cal seguir per a adoptar les mesu
res provisionals prèvies establertes per aquesta llei, 
d’acord amb les prescripcions següents:

a) La resolució que adopti les mesures provisionals 
prèvies ha d’aplicar criteris de congruència i de pro
porcionalitat, i acreditarho en la motivació correspo
nent, que també ha de ponderar la concurrència d’ur
gència, especial gravetat del risc per a la seguretat i 
per a la convivència entre els ciutadans i el caràcter 
eventualment reiterat de l’incompliment.

b) Les mesures provisionals prèvies s’han d’acordar 
amb resolució motivada, que ha d’expressar l’adequa
ció entre la situació plantejada i la mesura o les mesu
res adoptades. En la resolució s’ha d’advertir els inte

ressats que poden consultar l’expedient i formular les 
al·legacions i presentar els documents que considerin 
pertinents en el marc de l’expedient sancionador cor
responent, que s’ha d’obrir abans que transcorri el ter
mini de quinze dies.

c) Les mesures provisionals prèvies han d’ésser con
firmades, modificades o revocades en l’acord d’inici
ació del procediment sancionador corresponent, que 
s’ha d’efectuar en el termini màxim de quinze dies des 
de l’adopció de les mesures provisionals. Aquest acord 
d’iniciació pot ésser objecte del recurs que sigui pro
cedent.

d) Les mesures provisionals prèvies resten sense efec
te si no s’obre l’expedient sancionador dins el dit ter
mini, o si l’acord d’iniciació no conté cap pronuncia
ment exprés respecte de les mesures esmentades.

e) Les mesures provisionals prèvies poden ésser efec
tives mentre subsisteixin les raons que en van motivar 
l’adopció.

f) En el cas que un ajuntament tingui delegada la com
petència sancionadora atribuïda per l’article 23, l’òr
gan de la Generalitat que sigui el titular originari de la 
competència pot adoptar una mesura provisional prè
via si, donantse alguna de les circumstàncies establer
tes per l’article 69, l’ajuntament que exerceix la com
petència no dóna garanties immediates de l’adopció de 
la mesura provisional que correspongui. En aquests 
casos, l’òrgan de la Generalitat titular originari de la 
competència ha de tramitar el procediment sanciona
dor subsegüent.

Article 72. Mesures provisionals immediates

1. Els agents de la Policia de Catalunya poden adoptar 
les mesures provisionals immediates establertes per 
aquest article, davant d’activitats d’espectacles públics 
i recreatives que comportin un risc immediat d’afectar 
greument la seguretat de les persones, dels béns o la 
convivència entre els ciutadans. Per a valorar la gra
vetat i la urgència de les circumstàncies que permeten 
adoptar aquestes mesures, els agents poden disposar 
de suport tècnic especialitzat immediat.

2. Si es donen les circumstàncies establertes per l’apar
tat 1, els agents de policia poden adoptar les mesures 
provisionals immediates següents:

a) La suspensió immediata de les activitats i el precin
te dels establiments, de les instal·lacions o dels instru
ments.

b) El desallotjament total o parcial dels establiments i 
els espais oberts al públic. Aquesta mesura, si afecta 
establiments oberts al públic, o activitats d’espectacles 
públics o recreatives en espais oberts autoritzats, com
porta la prohibició que el públic hi entri fins a l’hora 
d’obertura del dia o de la sessió següent.
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3. Els agents de policia poden adoptar, sense que es 
donin les circumstàncies de l’aparat 1, la mesura de 
comís dels béns relacionats amb l’activitat o el pre
cinte dels establiments quan l’activitat es desenvolu
pa sense disposar de la preceptiva comunicació prè
via, llicència o autorització. En els supòsits de venda 
i revenda d’entrades per persones, llocs o plataformes 
tecnològiques no autoritzats, podran ésser objecte de 
comís les entrades, els béns relacionats amb l’activitat, 
així com els diners objecte de la transacció.

4. Si adopten alguna mesura provisional immediata a 
què es refereixen els apartats anteriors, llevat del su
pòsit del punt b) de l’apartat 2, els agents de policia 
ho han de comunicar, dins les vint i quatre hores se
güents, a l’òrgan competent per a adoptar les mesures 
provisionals prèvies pertinents, el qual ha de confir
marles, modificarles o revocarles en el termini de 
quatre dies, a comptar des del primer dia hàbil següent 
al de la comunicació. L’incompliment d’aquests termi
nis comporta automàticament l’aixecament de les me
sures provisionals immediates adoptades.

5. Si l’òrgan competent per a sancionar ha ratificat les 
mesures provisionals immediates de conformitat amb 
l’apartat anterior, el règim posterior de confirmació, 
modificació o revocació es regeix pel que disposa l’ar
ticle 71.c, llevat que l’acord de ratificació es dicti en 
l’acord d’iniciació del procediment sancionador cor
responent.

Disposicions addicionals

Primera. Règim especial del municipi 
de Barcelona

1. Correspon a l’Ajuntament de Barcelona la compe
tència per a autoritzar les activitats d’espectacles pú
blics i recreatives en el municipi de Barcelona, d’acord 
amb l’article 71 de la Llei 22/1998, del 30 de desem
bre, de la Carta municipal de Barcelona, que atribueix 
a l’Ajuntament la competència per a autoritzar la instal
lació o l’obertura de tota mena d’establiments oberts al 
públic i d’activitats en aquesta ciutat.

2. Aquesta llei és d’aplicació al municipi de Barcelo
na, sens perjudici de les disposicions establertes per 
la Llei 22/1998 i la Llei de l’Estat 1/2006, del 13 de 
març, per la qual es regula el règim especial d’aquest 
municipi.

Segona. Activitats d’espectacles públics 
i recreatives en recintes de locals d’entitats 
associatives d’interès sociocultural

Per tal de donar compliment a les disposicions d’aques
ta llei i de la normativa tècnica aplicable, en el cas dels 
recintes de locals d’entitats associatives d’interès so
ciocultural que acullen activitats d’espectacles públics 
i recreatives, per reglament es determinarà el procedi

ment per l’adaptació de les instal·lacions d’aquests re
cintes, així com dels requisits i condicions que hauran 
de complir.

Les entitats associatives d’interès sociocultural, a par
tir de l’entrada en vigor del Reglament de desenvolu
pament de Llei d’ordenació de les activitats d’especta
cles públics i recreatives, disposaran del termini d’un 
any, per presentar al departament competent en ma
tèria de cultura, un programa d’adaptació progressiva 
dels recintes on es desenvolupen activitats d’especta
cles públics i recreatives, amb la previsió dels terminis 
de compliment de la seva execució, sens perjudici de 
l’exigència del compliment dels requisits mínims que 
garanteixin la seguretat de les persones i dels béns.

Per acollirse a aquesta Disposició addicional, caldrà 
que es compleixin els supòsits que es detallen:

a) La titularitat o la gestió dels immobles correspongui 
a entitats associatives d’interès sociocultural sense fi
nalitat de lucre.

b) S’acrediti que la programació d’activitats d’espec
tacles públics i recreatives s’hagi desenvolupat, com 
a mínim, els cinc anys anteriors a l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei.

Disposicions transitòries

Primera. Règim transitori dels expedients 
sancionadors

Els expedients sancionadors oberts abans de l’entrada 
en vigor d’aquesta llei es regeixen per la normativa vi
gent en el moment de l’obertura, llevat dels supòsits en 
què els preceptes d’aquesta llei siguin més favorables 
per als expedientats.

Segona. Règim transitori de les normes 
reglamentàries

Fins que aquesta llei no es desenvolupi per mitjà del 
reglament corresponent, són aplicables les normes re
glamentaries vigents en el moment que la Llei s’apro
vi, sempre que no la contravinguin.

Tercera. Règim transitori de les llicències i de 
les autoritzacions

1. Totes les sol·licituds de llicències i d’autoritzacions 
presentades abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei 
es regeixen per la normativa aplicable en el moment en 
què es van sol·licitar, sens perjudici del compliment de 
les condicions tècniques que puguin afectar la segu
retat de les persones i dels béns o la convivència entre 
els ciutadans.

2. El que disposa l’apartat 1 s’entén sens perjudici de 
la facultat dels titulars o organitzadors d’acollirse als 
nous règims d’intervenció simplificats, que han de ma
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nifestar expressament davant de l’Administració com
petent.

Quarta. Règim transitori de les assumpcions de 
competències vigents

1. En virtut de l’establert a l’article 23 d’aquesta Llei, 
aquells municipis amb una població superior a 20.000 
habitants, que tinguin assumides les competènci
es sancionadores, d’acord amb la legislació aplicable 
fins a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, continuaran 
tenintles vigents fins que l’ajuntament sol·liciti, ex
pressament, la delegació d’aquesta competència, que 
s’ha de realitzar en el termini màxim de sis mesos a 
partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. Si, un cop 
transcorregut aquest termini, no s’ha formulat dita sol
licitud l’assumpció de competències resta automàtica
ment sense efecte, havent d’aportar l’ajuntament un in
forme que especifiqui les actuacions realitzades fins 
aquell moment.

Per tal de fer efectiu aquest retorn competencial, 
l’ajuntament finalitzarà tots aquells procediments que 
estiguin en tràmit i remetrà als òrgans que han recupe
rat la competència les actes d’inspecció que s’aixequin 
a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

2. Aquells municipis amb una població inferior a 
20.000 habitants que tinguin assumides les compe
tències sancionadores d’acord amb la legislació apli
cable fins a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, a par
tir d’aquesta data, deixaran d’exercir dita competència 
que retornarà als òrgans competents en matèria d’es
pectacles públics i d’activitats recreatives que la tenen 
atribuïda, d’acord amb el procediment establert al pa
ràgraf segon de l’apartat 1.

3. Excepcionalment, en el termini màxim de sis mesos 
a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, els muni
cipis esmentats en l’apartat 2) podran sol·licitar la dele
gació de la competència sancionadora, si disposen de 
policia local i acrediten, mitjançant una memòria, que 
disposen d’una capacitat de gestió tècnica suficient, 
d’acord amb el procediment i en els termes que s’esta
bleixi per reglament.

Cinquena. Règim transitori per a les proves 
d’habilitació del personal de control d’accés

1. A partir de l’endemà de la publicació de la present 
Llei, les proves de selecció per obtenir l’habilitació 
professional de controlador d’accés seran realitzades 
per la direcció general competent en matèria d’activi
tats d’espectacles públics i recreatives.

2. Mentre no entri en vigor el nou Reglament, previst 
a la disposició final segona d’aquesta Llei, resta vigent 
el Títol segon, capítol tercer, secció segona i l’Annex V 
del Reglament d’espectacles públics i activitats recrea
tives, aprovat del Decret 112/2010, de 31 d’agost, en tot 
allò que no s’oposi a la present Llei.

3. Aquells centres degudament habilitats que hagin 
iniciat cursos de formació abans de la publicació de 
la present Llei, podran dur a terme les proves cor
responents, sempre i quan hagin comunicat, prèvia
ment, a la direcció general competent en matèria 
d’activitats d’espectacles públics i recreatives la da
ta d’inici i de finalització del curs, el llistat d’alum
nes matriculats, amb el nom, cognoms i document 
d’identitat, i les dates i hores dels diferents exercicis 
que composen la prova de selecció i el test psicotèc
nic. La manca de la comunicació esmentada anterior
ment, comporta que, els alumnes matriculats han de 
superar les proves que convoqui la direcció general 
competent en matèria d’activitats d’espectacles pú
blics i recreatives.

Disposició derogatòria

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei resta de
rogada la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació 
administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives.

Disposicions finals

Primera

Es modifica l’article 19 de la Llei 34/2010, de l’1 d’oc
tubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous, 
que queda redactat de la manera següent:

«Article 19. Òrgans sancionadors

Els òrgans de l’Administració de la Generalitat com
petents per a exercir les potestats sancionadores que li 
atribueix aquesta llei són els centrals i els serveis terri
torials del departament competent en matèria d’espec
tacles públics i activitats recreatives.

No obstant l’establert en l’apartat anterior, els òrgans 
competents per sancionar les infraccions comeses en 
relació amb la protecció dels animals són aquells que 
tenen atribuïda com a pròpia aquesta competència».

Segona. Desenvolupament reglamentari

S’autoritza el Govern i el conseller o consellera del de
partament competent en matèria d’activitats d’espec
tacles públics i recreatives per a dictar els reglaments 
que calguin per a desenvolupar i aplicar aquesta llei.

Tercera. Entrada en vigor

Aquesta Llei entrarà en vigor sis mesos després de ser 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya, llevat del que s’estableix a la disposició transi
tòria cinquena, en relació amb el contingut de l’article 
17, que entrarà en vigor a l’endemà de la seva publi
cació.
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Antecedents del Projecte de llei

1. Memòria General.

2. Avantprojecte de llei.

3. Sol·licitud informe d’impacte pressupostari.

4. Sol·licitud informe d’impacte de gènere.

5. Informe jurídic preliminar.

6. Observacions

–Empresa i Ocupació (D.G. Relacions Laborals).
–Empresa i Ocupació (Secretaria General).
–Agricultura (DAAM).
–Gabinet Jurídic.
–Territori i Sostenibilitat (D.G. Qualitat Ambiental).
–Cultura.
–Benestar Social i Família.

7. Informe valoració observacions departamentals.

8. Informe d’impacte de gènere.

9. Memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures 
proposades.

10. Avantprojecte de llei (Nova versió).

11. Observacions Oficina del Govern.

12. Nota valoració observacions Oficina del Govern.

13. Observació Agricultura (DAAM).

14. Avantprojecte de llei (Nova versió).

15. Observacions Gabinet Jurídic i correu resposta.

16. Informe d’impacte pressupostari.

17. Informes de la Direcció General de Tributs i nota 
de valoració.

18. Observacions Benestar i Família i nota de valoració.

19. Certificat del Secretari del Govern.

20. Nota de valoració observacions Gabinet Jurídic.

21. Avantprojecte de llei (Nova versió).

22. Observacions Empresa i Ocupació (D.G. de Co
merç).

23. Observacions de l’Oficina del Govern sobre me
mòria d’avaluació de l’impacte de les mesures propo
sades.

24. Informació Pública.

 Edicte.
 Avantprojecte de llei.
 Documents publicació Edicte al DOGC.
 Documents publicació al Tauler Electrònic.
 Certificats Serveis Territorials.

25. Audiència als interessats. Escrits de tramesa.

26. Al·legacions presentades.

27. Memòria sobre al·legacions i observacions formu
lades durant la tramitació.

28. Observació Departament de Benestar i Família.

29. Avantprojecte de llei (Nova versió).

30. Certificat del Secretari del Govern.

31. Sol·licitud dictamen Consell de Treball, Econòmic 
i Social de Catalunya.

32. Sol·licitud informe Comissió de Govern Local de 
Catalunya.

33. Dictamen Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya.

34. Memòria sobre al·legacions i observacions formu
lades durant la tramitació.

35. Nova memòria d’avaluació de l’impacte de les me
sures proposades.

36. Informe jurídic.

37. Certificat de la Comissió de Govern Local de Ca
talunya.

38. Avantprojecte de llei (Nova versió).

39. Observació de l’Oficina del Govern.

40. Resposta a l’Oficina del Govern.

41. Avantprojecte de llei (Nova versió).

42. Certificat del Secretari del Govern.

43. Nova Observació de l’Oficina del Govern.

44. Resposta a l’Oficina del Govern.

45. Avantprojecte de llei (Nova versió).

46. Nota Justificativa sobre nova proposta de modifi
cació elaborada per la Direcció General d’Administra
ció de Seguretat (article 4.1).

47. Avantprojecte de llei (Versió final).

48. Projecte de llei d’Ordenació de les Activitats d’Es
pectacles Públics i Recreatives.

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden 
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.
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Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cata
lunya
Tram. 200-00029/10

Text presentat
Reg. 78695 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2014

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

Certifico:

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

«A proposta del conseller d’Empresa i Ocupació, s’apro
va l’Avantprojecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya, i s’autoritza 
l’esmentat conseller perquè el presenti al Parlament.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a 
Barcelona, el 9 de setembre de 2014.

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya

Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya

Preàmbul

La creació d’ocupació i la millora de la seva qualitat 
és un dels objectius fonamentals dels poders públics 
europeus que la Generalitat de Catalunya fa plena
ment seus. L’article 3 del Tractat de la Unió Europea 
estableix que un dels objectius de la Unió Europea és 
desenvolupar una economia social de mercat altament 
competitiva, i que tendeixi a la plena ocupació i al pro
grés social.

L’Estratègia Europa 2020, adoptada pel Consell Eu
ropeu el 17 de juny de 2010, pretén crear a escala eu
ropea les condicions per a una recuperació de l’eco
nomia europea per al 2020 basada en un creixement 
intel·ligent, sostenible i inclusiu i una major coordina
ció entre les polítiques regionals, estatals i europees. 
Així, identifica tres prioritats principals per reforçar 
l’economia europea i fer front a les obligacions de la 
mundialització, de l’escassetat dels recursos i l’enve
lliment de la població: desenvolupar una economia ba
sada en el coneixement i la innovació; promoure una 
economia renovable més ecològica i més competitiva i 
un creixement inclusiu, i donar suport a una economia 
creadora d’ocupació i de cohesió social i territorial.

En les seves conclusions de 28 de juny de 2013, el 
Consell Europeu assenyala que cal reforçar la dimen
sió social de la Unió Econòmica i Monetària i que s’ha 

de destacar en aquest context el paper clau dels interlo
cutors socials i el diàleg social.

L’article 25 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya des
taca el dret dels treballadors a la formació i a la pro
moció professional i a l’accés gratuït als serveis públics 
d’ocupació. L’article 30 estableix que totes les per
sones tenen dret a accedir als serveis públics en les 
mateixes condicions d’igualtat, com també als serveis 
econòmics d’interès general. L’article 40 afirma que 
els poders públics han de promoure les polítiques pú
bliques que afavoreixin l’emancipació de les persones 
joves, facilitantlos l’accés al món laboral perquè pu
guin desenvolupar el seu projecte de vida, i en l’article 
42 es constata que els poders públics han de vetllar per 
la plena integració social, econòmica i laboral de les 
persones i dels col·lectius més necessitats de protecció, 
especialment dels que es troben en situació de pobresa 
i de risc d’exclusió social. Finalment, l’article 45 dis
posa que els poders públics han d’adoptar les mesures 
necessàries per promoure el progrés econòmic i social 
de Catalunya i de la seva ciutadania, basats en els prin
cipis de la solidaritat, la cohesió, el desenvolupament 
sostenible i la igualtat d’oportunitats; que han de pro
moure una distribució de la renda personal i territorial 
més equitativa en el marc d’un sistema català del ben
estar; que han d’adoptar les mesures necessàries per 
garantir els drets laborals i sindicals de les persones 
treballadores, i que han d’impulsar i promoure la seva 
participació en les empreses i en les polítiques d’ocu
pació, i disposa que la Generalitat ha de promoure la 
creació d’un espai català de relacions laborals establert 
en funció de la realitat productiva i empresarial espe
cífica de Catalunya i dels seus agents socials en què 
han d’estar representades les organitzacions sindicals 
i empresarials i l’Administració de la Generalitat. Ai
xí mateix, la Generalitat ha d’afavorir el desenvolupa
ment de l’activitat empresarial i l’esperit emprenedor.

L’article 152 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya es
tableix la competència de la Generalitat per a la pro
moció de l’activitat econòmica a Catalunya i la com
petència compartida sobre l’ordenació de l’activitat 
econòmica a Catalunya. Així mateix, el seu article 170 
reconeix a la Generalitat de Catalunya la competència 
executiva en matèria de treball i relacions laborals, i 
que inclou en tot cas les polítiques actives d’ocupació, 
amb la formació de les persones demandants d’ocupa
ció i dels treballadors i treballadores en actiu, i també 
la gestió de les subvencions corresponents; les qualifi
cacions professionals a Catalunya; la intermediació la
boral, que inclou la regulació, l’autorització i el control 
de les agències de col·locació amb seu a Catalunya i la 
potestat sancionadora de les infraccions de l’ordre so
cial, en l’àmbit de les seves competències.

La Generalitat de Catalunya ha situat les competèn
cies referents a les polítiques d’ocupació en el Servei 
d’Ocupació de Catalunya, creat per la Llei 17/2002, de 
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5 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i de cre
ació del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Pel que fa a la formació professional per a l’ocupació 
i l’acreditació de competències, aquestes formen part 
del Sistema de Formació i Qualificació Professional 
de Catalunya, que comprèn el conjunt d’actuacions, 
serveis i programes de formació i qualificacions pro
fessionals del sistema educatiu i de la formació per a 
l’ocupació, sotmesos a la seva pròpia normativa espe
cífica, promoguts i sostinguts amb fons públics i/o au
toritzats per la Generalitat de Catalunya, destinats als 
alumnes dels ensenyaments reglats i a les persones al 
llarg de la seva vida activa, i a les empreses.

La formació professional al llarg de la vida té com a 
objectius facilitar a les persones la seva incorporació 
qualificada al mercat laboral i l’actualització perma
nent de les seves competències professionals, i atendre 
les necessitats dels recursos humans qualificats de les 
empreses.

El Govern va aprovar el 21 de febrer de 2012 l’Estratè
gia Catalana per a l’Ocupació 20122020 en línia amb 
les prioritats principals de l’Estratègia Europa 2020, 
que establia com objectiu central el de millorar l’ocu
pabilitat de les persones treballadores i la competitivi
tat de les empreses catalanes.

Els nous fenòmens que han aparegut en els darrers 
anys a la societat, a l’economia, en el mercat laboral 
i en les polítiques d’ocupació i l’avanç indubtable dels 
territoris en la creació de nous instruments per coordi
narse, relacionarse i gestionar polítiques d’ocupació 
en funció de les seves pròpies necessitats, justifiquen 
una nova llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya per respondre amb 
eficiència i flexibilitat a les necessitats de les persones, 
de les empreses, dels sectors i dels territoris, donant 
sempre prioritat a aquells col·lectius que en cada mo
ment requereixin l’atenció prioritària de les polítiques 
públiques.

Ho aconsellen també els canvis profunds que han ex
perimentat els mercats de treball mundials i, en con
cret, el català, el canvi en l’estructura ocupacional, la 
incidència de les tecnologies de la informació tant en 
la gestió de les polítiques com en la seva avaluació, i 
en la relació dels diferents operadors, les possibilitats 
que dóna la col·laboració publicprivada, i la relació 
amb totes les administracions.

Cal aquí destacar també el nous requeriments de la 
Unió Europea (UE), que demanen la redefinició del 
paper dels serveis públics d’ocupació per convertirlos 
en proveïdors de serveis més àgils i moderns, orientats 
a les persones, a les empreses i als territoris perquè pu
guin oferir solucions d’ocupació actives.

En aquest sentit, té un paper clau en la nova llei l’esta
bliment de l’àmbit de concertació social territorial que 
el Servei d’Ocupació de Catalunya ha de promoure 

amb l’ajut de les administracions locals i amb la par
ticipació de les organitzacions sindicals i empresarials 
mes representatives de Catalunya.

La iniciativa legislativa és un compromís de l’Acord de 
la X legislatura entre els grups parlamentaris de Con
vergència i Unió i Esquerra Republicana, així com del 
Pla de Govern 20132016. L’obligació d’aquesta Llei 
ve avalada també per diferents iniciatives parlamentà
ries que s’han aprovat durant l’any 2013 pel Parlament 
de Catalunya que insten al Govern a presentar davant 
el Parlament un projecte de llei d’ordenació del siste
ma d’ocupació i a iniciar un programa de reformes del 
Servei d’Ocupació de Catalunya.

Aquesta Llei té per objecte, 1. ordenar el Sistema 
d’ocupació de Catalunya, com a conjunt d’entitats, de 
serveis i programes necessaris per promoure i desen
volupar la política d’ocupació, a través del qual garan
tir un servei públic de qualitat que asseguri la coor
dinació i l’optimització de tots els seus recursos; 2. 
establir el marc d’ordenació de les polítiques públiques 
d’ocupació a Catalunya, i 3. regular el Servei d’Ocu
pació de Catalunya, com l’organisme de la Generali
tat de Catalunya que, amb dos òrgans de govern: la 
direcció del SOC, òrgan unipersonal de representació 
ordinària que el dirigeix i el gestiona, i una direcció 
col·legiada, el Consell de Direcció del Servei d’Ocu
pació de Catalunya (CDSOC), presidit pel conseller o 
per la consellera del departament competent en ma
tèria d’ocupació, i constituït per la pròpia administra
ció de la Generalitat, les entitats representatives de les 
administracions locals, i les organitzacions sindicals i 
empresarials que tenen la consideració de més repre
sentatives de Catalunya, exerceix les competències en 
matèria de polítiques d’ocupació i d’intermediació, i 
n’és el centre de governança del Sistema.

Amb la composició del CDSOC aquesta Llei té la vo
cació de recollir la doctrina i l’esperit de la Unió Eu
ropea, on la participació dels agents econòmics i so
cials és un principi bàsic i fonamental per garantir la 
màxima coordinació i la sinergia de tots els recursos 
amb el protagonisme actiu de les associacions empre
sarials i sindicals conjuntament amb el conjunt de les 
administracions públiques i, en concret, les adminis
tracions locals que han tingut i tenen un paper actiu 
en el desenvolupament de les polítiques actives d’ocu
pació, i reforça a la vegada el marc català de relacions 
laborals.

Amb el concepte de governança aquesta Llei reconeix 
la importància i la complexitat en les relacions de po
der en el món actual, que són formals i no formals, 
i que es donen entre els diferents actors i els poders 
públics. Amb la governança es busca la interacció en
tre tres actors: les administracions, la societat civil i el 
sector privat, que articulen els seus interessos, exer
ceixen els seus drets i obligacions i medien en els seus 
desacords i conflictes, la governança entesa com una 
nova forma de governament dinàmic, reticular o en 
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xarxa apuntant cap a procediments més cooperatius, 
major exigència de participació i mes eficiència en la 
combinació dels elements públics, privats i socials.

La tradició democràtica de participació de la societat 
catalana permet encarar el segle xxi amb un aprofun
diment de la participació en la formulació de políti
ques i la presa de decisions públiques, especialment 
les de caràcter estratègic. La governança no és només 
una manera de funcionament que estructura les re
lacions entre els diferents agents a través de la qual 
es prenen les decisions sobre les polítiques públiques 
d’ocupació, sinó que principalment persegueix que les 
decisions que es prenguin serveixin per formular po
lítiques ben orientades en benefici de les persones i de 
les empreses.

Aquesta Llei s’estructura en quatre títols, amb 41 arti
cles, una disposició addicional, una disposició deroga
tòria i dues disposicions finals.

El títol primer conté les disposicions generals: objec
te de la Llei, finalitats, principis rectors, planifica
ció, coordinació i execució de les polítiques d’ocupa
ció, instruments estratègics, Estratègia Catalana per a 
l’Ocupació, Pla de Desenvolupament de les Polítiques 
d’Ocupació, estratègies, plans o instruments de plani
ficació territorial, instruments operatius, sistema d’in
formació comú, i Observatori d’Empresa i Ocupació.

El títol segon s’estructura en tres capítols. En el primer 
es regula el Sistema d’ocupació de Catalunya: defini
ció, objectius, entitats que el composen i la concerta
ció territorial. El segon capítol regula els serveis ocu
pacionals i la carta de serveis, i el capítol tercer tracta 
sobre els drets i les obligacions de les persones usuàri
es i de les entitats que formen part del Sistema d’ocu
pació de Catalunya.

El títol tercer regula el Servei d’Ocupació de Catalu
nya en set capítols. El primer tracta de la naturalesa, la 
missió, les finalitats, les funcions i l’organització del 
Servei d’Ocupació de Catalunya; el segon capítol re
gula la direcció del SOC amb les seves funcions; el 
tercer capítol regula el Consell de Direcció del SOC. 
Un quart capítol regula els òrgans de participació; el 
capítol cinquè tracta sobre l’estructura territorial, el si
sè estableix el seu règim jurídic, i el setè capítol fa re
ferència a l’avaluació, al seguiment i al control de les 
actuacions.

El darrer i quart títol regula el règim sancionador, la se
va normativa i la competència sancionadora del SOC.

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte de la Llei

Aquesta Llei té per objecte:

a) Ordenar el Sistema d’ocupació de Catalunya, com a 
conjunt d’entitats, serveis i programes necessaris per 

promoure i desenvolupar la política d’ocupació, a tra
vés del qual es garanteixi un servei públic de qualitat 
que asseguri la coordinació i l’optimització de tots els 
seus recursos.

El Sistema d’ocupació de Catalunya comprèn els ser
veis públics d’ocupació i el conjunt d’entitats privades 
que, amb finançament públic, presten serveis i progra
mes en el marc de l’Estratègia Catalana per a l’Ocu
pació i del Pla de Desenvolupament de les Polítiques 
d’Ocupació.

b) Establir el marc d’ordenació de les polítiques pú
bliques d’ocupació a Catalunya, a través del qual es 
cobreixi el desenvolupament de serveis i programes 
que vagin adreçats a millorar les oportunitats d’inser
ció laboral de les persones, a millorar la competitivitat 
de les empreses, promoure el desenvolupament local 
i, en general, a millorar el funcionament del mercat 
de treball.

c) Regular el Servei d’Ocupació de Catalunya, com a 
l’organisme autònom de la Generalitat de Catalunya 
que exerceix les competències en matèria de polítiques 
d’ocupació i com a centre de governança del Sistema 
d’ocupació de Catalunya.

d) Garantir el dret subjectiu de les persones a disposar, 
al llarg de tota la seva vida activa i especialment en el 
cas de les persones demandants d’ocupació, d’una car
tera de serveis que inclogui com a mínim l’orientació, 
la formació i la intermediació, adequada a les seves 
característiques i necessitats que els ajudi a millorar 
la seva ocupabilitat en els termes establerts en aques
ta Llei.

e) Facilitar la col·laboració, la cooperació i la coordi
nació amb la resta de departaments amb competències 
en polítiques de foment de l’activitat econòmica i del 
teixit productiu, en polítiques educatives, sanitàries i 
assistencials, per tal d’afavorir la consolidació i el crei
xement empresarial, l’emprenedoria i l’ocupació.

f) Integrar els serveis locals d’ocupació dins l’ordena
ció del Sistema d’ocupació de Catalunya atesa la seva 
condició d’administració pública i la participació en el 
cofinançament de les polítiques públiques d’ocupació.

Article 2. Finalitats

El Sistema d’ocupació de Catalunya té com a finalitat 
contribuir al ple desenvolupament del dret a l’ocupa
ció, estable i de qualitat, i afavorir la configuració d’un 
mercat de treball que contribueixi de forma eficient a 
garantir l’ocupabilitat de les persones treballadores, i 
a cobrir les necessitats de personal adaptat als reque
riments de les empreses, així com afavorir la cohesió 
social i territorial, mitjançant la gestió de les políti
ques d’ocupació.
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Article 3. Principis rectors

Totes les entitats que integren i participen en el Siste
ma d’ocupació de Catalunya s’han d’ajustar als princi
pis rectors següents:

a) Igualtat d’oportunitats, no discriminació i cohesió 
social. Les persones han de poder accedir a l’ocupació 
i als serveis que ofereix el Sistema d’ocupació de Cata
lunya en condicions d’igualtat i no discriminació, sens 
perjudici de prioritzar aquelles persones i col·lectius 
amb més dificultats per accedir a l’ocupació, per tal 
de contribuir a la cohesió social i promoure un mercat 
del treball que fomenti la igualtat d’oportunitats i la no 
discriminació.

b) Cohesió i reequilibri territorial. El Sistema d’ocu pa
ció de Catalunya ha de promoure polítiques d’ocupa ció 
adaptades a les característiques i necessitats del mer
cat de treball de cada territori amb especial atenció 
a aquells territoris amb un teixit productiu menys de
senvolupat. Així mateix, el Sistema ha de garantir la 
igualtat d’accés a la totalitat de les polítiques actives 
d’ocupació a qualsevol persona de qualsevol territori, 
al llarg de l’any.

c) Gratuïtat i universalitat. Els serveis oferts per les 
entitats del Sistema d’ocupació de Catalunya que si
guin de competència pública i finançats amb fons pú
blics s’han de prestar a les persones i a les empreses 
de manera gratuïta, sense poderlos exigir cap contra
prestació.

d) Activació. Les polítiques d’ocupació impulsades des 
del Sistema d’ocupació de Catalunya han d’orientarse 
al progrés professional de les persones i han de garan
tir l’adequació dels itineraris d’inserció i qualificació 
professional a les seves característiques i necessitats, 
tot orientantles a les necessitats del mercat del treball.

e) Corresponsabilitat. Tots els que composen el Sis
tema d’ocupació de Catalunya i desenvolupen serveis 
i programes finançats amb fons públics, així com les 
persones usuàries, han de subscriure el compromís de 
garantir el seu objectiu finalista i la seva eficàcia.

f) Adaptació i personalització. Els objectius dels ser
veis i programes impulsats en el Sistema d’ocupació 
de Catalunya han d’adaptarse a les característiques i 
necessitats de les persones usuàries tot garantint pro
cessos personalitzats.

g) Cooperació i coordinació. El Servei d’Ocupació de 
Catalunya, com a centre de governança del Sistema 
d’ocupació de Catalunya, ha de garantir que les enti
tats que el composen es relacionen i actuen de mane
ra coordinada per gestionar i, si s’escau, planificar els 
serveis ocupacionals, i optimitzar l’ús dels recursos 
disponibles tot evitant duplicitats. Aquesta cooperació 
i coordinació ha de tenir especialment en compte els 
serveis i els programes de les administracions locals.

h) Utilitat i impacte. Les iniciatives que es promoguin 
des del Sistema d’ocupació de Catalunya han de ga
rantir la integralitat i la traçabilitat de les actuacions, 
i s’han d’acompanyar de mecanismes d’avaluació de 
la seva qualitat, resultat, impacte, eficàcia i eficiència.

i) Complementarietat. Les polítiques d’ocupació són 
serveis i programes especialitzats al servei de l’impuls 
de l’activitat productiva mitjançant la millora de l’ocu
pabilitat i de la creació d’ocupació de qualitat i de la 
competitivitat de les empreses. En aquest sentit, són 
un instrument d’utilitat que ha de complementar, en 
l’àmbit operatiu, la planificació estratègica d’empre
ses, sectors i territoris i l’acció de govern d’altres uni
tats departamentals.

j) Participació. S’ha de garantir la participació de totes 
les entitats que formen part del Sistema d’ocupació de 
Catalunya, d’acord amb l’article 14 i de la forma pre
vista en l’article 31.3.

k) Traçabilitat. S’ha de garantir la traçabilitat de les 
actuacions i dels recursos com un factor clau del Siste
ma d’ocupació de Catalunya.

l) Proximitat. S’ha de garantir la proximitat com ins
trument de qualitat en la detecció de necessitats i lliu
rament dels serveis al territori, a les persones i a les 
empreses.

Article 4. Planificació, coordinació i execució 
de les polítiques d’ocupació

4.1 El Servei d’Ocupació de Catalunya ha de dirigir, 
planificar, coordinar, executar i establir la traçabilitat 
i la transparència de les polítiques d’ocupació mitjan
çant els instruments estratègics i els instruments ope
ratius previstos en aquesta Llei.

4.2 Els instruments estratègics i operatius han de ga
rantir:

a) La planificació i l’execució de les polítiques d’ocu
pació adaptades a les característiques i a les necessi
tats dels diferents col·lectius, dels sectors i dels terri
toris.

b) El tractament individualitzat de la persona usuà
ria mitjançant un expedient únic i comú a tot el Siste
ma d’ocupació de Catalunya que integri la informació 
personal i professional relacionada amb les polítiques 
d’ocupació, dins del marc de la normativa legal vigent 
en matèria de protecció de dades.

c) El seguiment i el control de les actuacions que es 
duguin a terme per garantir la seva traçabilitat i l’ava
luació dels seus resultats en termes d’eficiència i d’im
pacte.

d) L’existència d’un sistema d’informació comú, trans
parent i accessible.
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Article 5. Els instruments estratègics

5.1 Els instruments estratègics que defineixen el marc 
d’actuació de les polítiques ocupacionals i la seva con
creció són l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació i el 
Pla de Desenvolupament de les Polítiques d’Ocupa
ció. Han de ser coherents amb els àmbits i els objec
tius dels instruments estratègics estatals i europeus en 
aquesta matèria per garantir la seva efectivitat, així 
com establir els objectius i les actuacions generals i 
específiques adreçades als col·lectius, als sectors i als 
territoris de Catalunya.

5.2 També són instrumentes estratègics per a la plani
ficació de les polítiques d’ocupació les estratègies, els 
plans o els instruments de planificació territorials que 
resultin de la concertació territorial.

5.3 Els instruments estratègics han de ser d’accés pú
blic, d’acord amb la normativa sobre transparència i 
accés a la informació pública.

Article 6. Estratègia Catalana per a l’Ocupació

6.1 L’Estratègia Catalana per a l’Ocupació estableix 
els criteris, les directrius i les prioritats de la políti
ca ocupacional de Catalunya amb caràcter pluriennal. 
Planifica les línies d’actuació en els àmbits de les polí
tiques d’ocupació d’acord amb les directrius estratègi
ques europees i estatals.

6.2 L’Estratègia s’elabora en el marc del Consell de 
Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya amb la 
participació de les organitzacions empresarials i sindi
cals més representatives de Catalunya i de les organit
zacions representatives de l’àmbit local que en formen 
part, i se sotmet a informe del propi Consell. L’Estra
tègia ha de ser aprovada pel Govern i presentada al 
Parlament de Catalunya.

6.3 L’Estratègia ha d’incloure els elements següents:

a) Anàlisi de la situació econòmica i tendències del 
mercat de treball i evolució econòmica de Catalunya, 
incloent el seu impacte de gènere.

b) Orientacions i objectius a assolir en matèria de polí
tica d’ocupació a Catalunya.

c) Sistema d’indicadors quantitatius i qualitatius no 
androcèntrics que permetin realitzar valoracions de 
gènere i fer el seguiment periòdic dels objectius i el 
seu grau d’acompliment així com de l’eficàcia i l’efi
ciència dels sistemes d’orientació, formació i interme
diació utilitzats.

d) Dotació pressupostària indicativa que inclogui els 
fons propis i els procedents d’altres administracions 
publiques i, si és el cas, d’altres fonts de finançament.

6.4 L’Estratègia s’aprova amb caràcter pluriennal en 
els termes que s’hi estableixen, sense perjudici dels 
sistemes de revisió, d’actualització i d’avaluació que 
també s’hi prevegin.

Article 7. Pla de Desenvolupament 
de les Polítiques d’Ocupació

7.1 El Pla de Desenvolupament de les Polítiques 
d’Ocupació ha de concretar, amb caràcter pluriennal, 
els objectius de l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació 
a assolir en aquest període a Catalunya, els serveis i 
els programes en els àmbits de les polítiques d’ocu
pació que es proposen dur a terme, així com els indi
cadors que s’han d’utilitzar per conèixer el seu grau 
d’acompliment.

7.2 El Pla de Desenvolupament de les Polítiques 
d’Ocupació ha de fixar els criteris i els àmbits de par
ticipació territorial.

7.3 El Pla de Desenvolupament de les Polítiques 
d’Ocupació s’elabora en el marc del Consell de Direc
ció del Servei d’Ocupació de Catalunya amb la parti
cipació de les organitzacions empresarials i sindicals 
més representatives de Catalunya i de les organitzaci
ons representatives de les administracions locals que 
en formen part, i s’ha de sotmetre a l’aprovació del 
propi Consell.

Article 8. Les estratègies, plans o instruments 
de planificació territorials

Les estratègies, plans o altres instruments de planifi
cació territorials són el resultat de la concertació ter
ritorial entre els agents d’un territori concret. Tenen 
la finalitat de diagnosticar, planificar, coordinar, inte
grar i, si s’escau, gestionar les polítiques fixades en el 
Pla de Desenvolupament de les Polítiques d’Ocupació, 
adequant l’oferta dels serveis ocupacionals a les neces
sitats del territori amb l’objectiu de millorar l’ocupabi
litat de les persones i la seva inserció laboral i fomen
tarne el seu desenvolupament socioeconòmic.

Article 9. Instruments operatius

9.1 Els instruments operatius contenen la informació 
de les diferents polítiques d’ocupació que s’integren 
dins del Sistema d’informació del Servei d’Ocupació 
de Catalunya, format per una estructura informàtica 
comuna, integrada i compatible que permet la inter
connectivitat i un espai comú a la xarxa telemàtica.

9.2 També és un instrument operatiu l’Observatori 
d’Empresa i Ocupació.

9.3 Els instruments operatius han de respectar la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal.

Article 10. Sistema d’informació comú

10.1 El sistema d’informació comú és l’instrument 
tècnic que integra la informació relativa a la orienta
ció i a la intermediació laboral, a la formació professio
nal per a l’ocupació o a qualsevol altra política ocu
pacional.
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10.2 El sistema d’informació comú ha de fer accessible 
a les persones i a les empreses les ofertes i les deman
des d’ocupació i la cartera de serveis existents en tot el 
territori de Catalunya.

10.3 El responsable de la gestió d’aquest sistema d’in
formació comú serà el Servei d’Ocupació de Catalunya.

Article 11. Observatori d’Empresa i Ocupació

L’Observatori d’Empresa i Ocupació és un instrument 
operatiu del Sistema d’ocupació de Catalunya per ob
tenir dades, analitzar, elaborar i facilitar informació 
relacionada amb el mercat de treball en relació amb 
les polítiques d’ocupació i amb altres aspectes vincu
lats amb l’àmbit de l’ocupació.

Títol II. El Sistema d’ocupació de Catalunya 
i carta de serveis

Capítol 1. El Sistema d’ocupació de Catalunya

Article 12. Definició

El Sistema d’ocupació de Catalunya és el conjunt d’en
titats, serveis i programes per promoure i desenvolu
par la política d’ocupació i per garantir uns serveis 
ocupacionals de qualitat a les persones i empreses de 
Catalunya dins d’una estratègia global de desenvolu
pament econòmic.

Article 13. Objectius

Són objectius del Sistema d’ocupació de Catalunya:

a) Potenciar les polítiques ocupacionals que impliquin 
la realització de projectes integrals i la interacció amb 
les iniciatives que fomentin l’ocupació on es tingui en 
compte la seva dimensió territorial i les diferències de 
gènere.

b) Potenciar el desenvolupament econòmic local i la 
creació d’ocupació.

c) Impulsar una cartera de serveis formada per serveis 
bàsics i d’altres d’especialitzats, adaptada a les carac
terístiques i a les necessitats detectades de les perso
nes, del territori, dels col·lectius, de les empreses i dels 
sectors productius de Catalunya.

d) Atendre les persones i donarloshi eines i suport 
per a la millora de la seva situació laboral i/o profes
sional.

e) Acompanyar les empreses i, en particular, les pi
mes, amb instruments de suport específic per millorar 
la seva capacitat de generar ocupació i la seva compe
titivitat, dins de l’àmbit competencial d’aquesta Llei.

Article 14. Entitats que formen el Sistema 
d’ocupació de Catalunya

Les entitats que formen el Sistema d’ocupació de Ca
talunya per la seva pròpia naturalesa són: el Servei 
d’Ocupació de Catalunya, les administracions locals, 
les organitzacions empresarials més representatives de 
Catalunya i les organitzacions sindicals més represen
tatives de Catalunya.

Formen també part del Sistema les empreses i les en
titats que, amb finançament públic, col·laboren amb 
el Servei d’Ocupació de Catalunya i presten serveis i 
programes en el marc de l’Estratègia Catalana per a 
l’Ocupació i del Pla de Desenvolupament de les Políti
ques d’Ocupació.

Article 15. La concertació territorial

15.1 Per facilitar l’encaix en el territori, la coordina
ció i la integració de les actuacions ocupacionals pre
vistes en el Pla de Desenvolupament de les Polítiques 
d’Ocupació, el Servei d’Ocupació de Catalunya ha de 
promoure la concertació territorial amb les diferents 
organitzacions sindicals i empresarials més represen
tatives de Catalunya i les administracions locals.

15.2 L’àmbit territorial de referència per a la concerta
ció territorial és la comarca.

El Servei d’Ocupació de Catalunya ha de donar priori
tat a les agregacions de comarques que comparteixin 
necessitats i objectius de desenvolupament econòmic i 
creació d’ocupació.

Aquesta concertació territorial es pot donar en àmbits 
inferiors a la comarca, sempre que es justifiqui la seva 
realitat econòmica i ocupacional diferenciada. També 
poden concertar directament amb el Servei d’Ocupa
ció de Catalunya els municipis de més de 50.000 ha
bitants.

15.3 Per tal de concertar les polítiques ocupacionals al 
territori, tot fomentant la participació de les adminis
tracions locals i de les organitzacions sindicals i em
presarials més representatives de Catalunya, el Servei 
d’Ocupació de Catalunya ha d’iniciar, amb les admi
nistracions locals, un procés d’impuls i de coordina
ció de fórmules organitzatives de nova constitució es
tablertes sota qualsevol forma jurídica prevista per la 
legislació local. En el cas d’aquelles fórmules organit
zatives ja existents a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, 
cal que s’adaptin als requeriments establerts a l’apartat 
6 d’aquest article.

15.4 El resultat de la concertació territorial establerta 
en els apartats anteriors ha de consistir en estratègi
es, plans o qualsevol altre instrument de planificació 
territorial, en endavant estratègies territorials, que fo
menti l’ocupació, el desenvolupament econòmic i que 
coordini les iniciatives públiques i privades destinades 
a la creació d’ocupació.
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15.5 L’abast de la concertació territorial ha de ser la de 
la diagnosi, la coordinació, la integració i la proposta 
de planificació. També pot gestionar i/o executar les 
polítiques d’ocupació d’acord amb els criteris que es
tableixi el Pla de Desenvolupament de les Polítiques 
d’Ocupació vigent.

15.6 La concertació territorial ha de comptar, com a 
mínim, amb l’adhesió dels municipis que formen part 
de l’estratègia territorial i les diferents organitzacions 
sindicals i empresarials més representatives de Cata
lunya, tenint en compte que cap ajuntament pot donar 
suport a més d’una estratègia territorial, i que no en 
pot existir més que una per comarca, tret de les excep
cions previstes en l’apartat 2 d’aquest article.

15.7 Les estratègies territorials que resultin de la con
certació territorial han de ser aprovades pel Consell de 
Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya.

15.8 Als efectes previstos en aquest article, el Servei 
d’Ocupació de Catalunya ha d’establir contractes pro
grama o altres instruments jurídics adequats de col
laboració i cooperació amb les entitats esmentades en 
el punt 15.3, a través dels quals es faci possible el dis
seny, la planificació, la implementació, la gestió, el se
guiment i l’avaluació de les polítiques públiques d’ocu
pació de les estratègies territorials, entre d’altres:

a) l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació,

b) el Pla de Desenvolupament de les Polítiques d’Ocu
pació,

c) el suport i l’acompanyament per a la diagnosi i la 
planificació de les estratègies territorials,

d) l’assistència tècnica i financera per a la implementa
ció dels projectes i mesures previstes en les estratègies 
territorials,

e) la provisió d’informació territorial sobre el mercat 
de treball i l’ocupació, l’activitat econòmica i les polí
tiques públiques d’ocupació,

f) la capacitació dels agents territorials competents per 
a l’eficàcia de les estratègies territorials,

g) el mapa de detecció de necessitats de formació i 
qualificació professional.

15.9 El Servei d’Ocupació de Catalunya ha de crear els 
consells territorials amb l’objectiu de facilitar la parti
cipació dels agents en el territori.

Capítol 2. Serveis ocupacionals i carta 
de serveis

Article 16. Serveis ocupacionals

Els serveis ocupacionals són el conjunt de serveis i de 
programes públics que integren les polítiques d’ocupa
ció de Catalunya, i cobreixen, entre d’altres, els àmbits 
següents, sens perjudici de la seva interrelació:

a) L’orientació professional que integra els serveis i els 
programes d’informació, d’acompanyament, de moti
vació i d’assessorament que, tenint en compte les cir
cumstàncies personals i professionals de la persona 
usuària, li permetin conèixer les seves capacitats i els 
seus interessos i gestionar el seu itinerari de qualifica
ció, la recerca d’ocupació o la posada en marxa d’inici
atives empresarials. En tots els casos, les persones que 
iniciïn processos d’intermediació o d’inserció, han de 
ser orientades i se’ls ha de valorar l’ocupabilitat des de 
les oficines de Treball de la Generalitat.

b) La qualificació professional contempla els serveis i 
els programes de formació professional per a l’ocupa
ció i els d’acreditació de competències. La formació 
professional per a l’ocupació és el conjunt d’accions 
formatives que permeten a les persones adquirir co
neixements i competències al llarg de la vida laboral, 
que respongui a les necessitats de les persones i les 
empreses, tot contribuint al desenvolupament de l’eco
nomia basada en el coneixement. Té una vinculació 
directa amb el catàleg de qualificacions professionals.

L’acreditació de competències és el conjunt d’actua
cions d’avaluació, reconeixement i certificació de les 
competències professionals adquirides mitjançant l’ex
periència laboral o per vies no formals de formació.

c) Les oportunitats d’ocupació que són els serveis i els 
programes que comporten una experiència professio
nal i es desenvolupen en un entorn real de treball i que 
permeten la qualificació per a la inserció laboral.

d) El foment de la igualtat d’oportunitats en l’ocupació 
que són programes, inclosos els de naturalesa preven
tiva, que promouen la igualtat en l’accés a l’ocupació, 
la permanència en el lloc de treball i la promoció pro
fessional, així com la conciliació de la vida personal, 
familiar i laboral, la corresponsabilitat entre dones i 
homes i la no discriminació.

e) Les oportunitats per a col·lectius amb especials difi
cultats d’inserció laboral, que són programes que pro
mouen la igualtat en l’accés, permanència i promoció 
en el mercat de treball per a les persones que formin 
part de col∙lectius que, de manera conjuntural o estruc
tural, presentin especials dificultats d’inserció laboral 
i/o necessitats de suport especialitzat.

f) Foment de l’emprenedoria i de l’autoocupació.

El foment de l’emprenedoria i de l’autoocupació són 
els serveis i els programes que s’adrecen a fomentar 
les iniciatives empresarials mitjançant l’economia so
cial, el treball autònom o altres fórmules jurídiques.

g) Promoció del desenvolupament econòmic local i la 
creació d’ocupació.

La promoció del desenvolupament econòmic local i la 
creació d’ocupació inclouen els serveis i els programes 
adreçats a la generació d’ocupació, a la creació d’ac
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tivitat empresarial i a la dinamització i a l’impuls del 
desenvolupament econòmic local.

h) Foment de la mobilitat geogràfica.

El foment de la mobilitat geogràfica inclou els serveis 
i programes per facilitar la mobilitat professional i for
mativa de les persones per millorar les competències 
professionals, facilitant l’accés als mercats de treball.

i) Atenció a les necessitats de les empreses.

L’atenció a les necessitats de les empreses contempla 
els serveis i els programes adreçats a identificar i pro
moure oportunitats per al manteniment i la generació 
d’ocupació, i a millorar la qualificació dels seus treba
lladors i treballadores.

j) Intermediació en el mercat de treball.

La intermediació en el mercat de treball té com a ob
jectiu facilitar la relació entre l’oferta i la demanda 
d’ocupació. Amb independència de l’agent que la rea
litzi, la intermediació laboral té la consideració de ser
vei de caràcter públic, d’acord amb l’article 20.3 de la 
Llei 56/2003, de 16 de desembre, d’ocupació. Aquesta 
s’ha de realitzar a través de:

1. El Servei d’Ocupació de Catalunya, per si mateix o 
a través de les entitats que col·laborin amb ell.

2. De forma complementària i per atendre els col
lectius de més dificultat, el Servei d’Ocupació de Ca
talunya pot utilitzar també les agències de col·locació, 
legalment acreditades.

Els instruments jurídics de col·laboració establerts en
tre el Servei d’Ocupació de Catalunya i les agències de 
col·locació han de:

1. Garantir els drets previstos a l’article 18 d’aquesta 
Llei.

2. Assegurar l’acompliment de les obligacions de les 
agències de col·locació que derivin de la col·laboració 
amb el Servei d’Ocupació de Catalunya.

3. Establir els mecanismes i els instruments de denún
cia que han de tenir a disposició les persones o les em
preses usuàries dels serveis ocupacionals d’intermed
iació en el mercat de treball, en cas d’incompliments 
i/o de vulneració de drets i obligacions per part de les 
agències de col·locació.

Article 17. Carta de serveis

17.1 La carta de serveis conté la informació destinada 
a les persones i a les empreses sobre els drets que els 
assisteixen en relació amb els serveis oferts pel Siste
ma d’ocupació de Catalunya, i que inclou els compro
misos adquirits pel Servei d’Ocupació de Catalunya, 
en termes d’eficàcia i qualitat de la prestació, i els indi
cadors per mesurarlos.

17.2 El Pla de Desenvolupament de les Polítiques d’O
cupació ha de concretar periòdicament la carta de 

ser veis d’acord amb l’objecte i els principis rectors 
d’aquesta Llei.

Capítol 3. Drets i obligacions de les persones 
usuàries i de les entitats que formen part del 
Sistema d’ocupació de Catalunya

Article 18. Drets de les persones usuàries

El Sistema d’ocupació de Catalunya ha de garantir a 
les persones usuàries dels serveis els drets següents:

a) L’accés i la participació, de manera gratuïta, a tots 
els serveis i els programes del Sistema d’ocupació de 
Catalunya, en consonància amb l’article 3.c).

b) El dret subjectiu a la millora de l’ocupabilitat, en 
consonància amb l’article 3.d).

c) La informació pertinent sobre els drets i els deures 
que els assisteixen.

d) El respecte a la intimitat personal.

e) La confidencialitat de la informació relacionada 
amb els serveis ocupacionals que es prestin.

f) L’equitat de tracte.

Article 19. Drets de les entitats que formen 
part del Sistema d’ocupació de Catalunya

El Sistema d’ocupació de Catalunya ha de garantir els 
drets següents de les entitats que en formen part:

a) La informació general i específica sobre la cartera 
de serveis.

b) L’accés als instruments operatius del Sistema d’ocu
pació de Catalunya.

c) La participació en el desenvolupament i l’execució 
de les polítiques d’ocupació en el marc de les prioritats 
i els objectius establerts en el Pla de Desenvolupament 
de Polítiques d’Ocupació.

Articles 20. Obligacions de les persones 
usuàries

Les persones usuàries estan obligades a col·laborar 
amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, facilitant la 
documentació, les dades i la informació sol·licitada, i a 
comparèixer quan siguin requerides en relació amb els 
serveis i programes que se’ls puguin oferir.

Article 21. Obligacions de les entitats 
que formen part del Sistema d’ocupació 
de Catalunya

Les entitats que formen part del Sistema d’ocupació de 
Catalunya estan obligades a:

a) Actuar sota els principis rectors del Sistema d’ocu
pació de Catalunya.
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b) Dotarse de sistemes de seguiment, d’auditoria i de 
control que s’estableixin per tal de garantir l’eficàcia, 
l’eficiència, la productivitat i l’impacte dels recursos.

c) Sotmetre’s als controls i a les inspeccions periòdi
ques i aleatòries que siguin procedents per tal de veri
ficar el compliment de les normes de caràcter ocupa
cional, administratiu, econòmic i d’estructura que els 
siguin aplicables.

d) Sotmetre’s als instruments de coordinació i de coo
peració del Sistema d’ocupació de Catalunya.

e) Fer visible la seva pertinença al Sistema d’ocupació 
de Catalunya.

f) Facilitar les dades necessàries que tinguin un inte
rès estadístic i que millorin el sistema d’avaluació del 
Sistema d’ocupació de Catalunya.

g) Respectar l’establert en la Llei 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Títol III. El Servei d’Ocupació de Catalunya

Capítol 1. El Servei d’Ocupació de Catalunya

Article 22. Naturalesa

22.1 El Servei d’Ocupació de Catalunya és un organis
me autònom de caràcter administratiu adscrit al de
partament de la Generalitat de Catalunya que té assig
nades les competències en matèria d’ocupació, el qual 
n’exerceix la direcció estratègica, en fa el control i en 
garanteix l’avaluació de la seva activitat.

22.2 El Servei d’Ocupació de Catalunya té personali
tat jurídica pròpia, autonomia administrativa, econò
mica, financera, i plena capacitat d’obrar en l’exercici 
de les funcions que té encomanades i per al compli
ment de les seves finalitats, i també per a la gestió del 
seu patrimoni, d’acord amb el que estableix aquesta 
Llei, les disposicions que la desenvolupen i la legisla
ció general d’entitats autònomes que li sigui aplicable.

22.3 En l’exercici de les seves funcions de gestió, el 
Servei d’Ocupació de Catalunya i, si escau, tots els or
ganismes dotats de personalitat jurídica pròpia que en 
depenen, gaudeixen de la reserva de noms i dels be
neficis, les exempcions i les franquícies de qualsevol 
naturalesa que la legislació atribueix a l’Administració 
de la Generalitat.

Article 23. Missió i finalitats del Servei 
d’Ocupació de Catalunya

23.1 El Servei d’Ocupació de Catalunya és l’organisme 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya res
ponsable de l’ordenació, el desenvolupament, l’execu
ció, el seguiment i l’avaluació dels serveis i programes 
que desenvolupen la política d’ocupació de Catalunya, 
en el marc legal vigent.

23.2 La missió del Servei d’Ocupació de Catalunya és 
millorar l’ocupabilitat de les persones i donar suport a 
les empreses per millorar la seva competitivitat mit
jançant la planificació, l’organització, la gestió i la in
tegració del conjunt de serveis i de programes ocupa
cionals. La finalitat és mantenir i fomentar l’ocupació 
estable i de qualitat i l’autoocupació; prevenir i reduir 
la desocupació i oferir protecció a les persones en si
tuació d’atur; garantir una atenció especialitzada a les 
persones i als col·lectius amb especials dificultats d’ac
cés al mercat de treball, i donar oportunitats a la resta 
de població activa que estigui en recerca de millora de 
la seva ocupació.

23.3 Per a la realització d’aquestes finalitats, el Servei 
d’Ocupació de Catalunya ha de determinar quines són 
les actuacions que ha de desenvolupar amb recursos 
propis o en col·laboració amb les entitats del Sistema 
d’ocupació de Catalunya per tal d’executar i desenvo
lupar polítiques d’ocupació adaptades a les caracte
rístiques de les persones, dels col·lectius, dels sectors, 
dels territoris i a les necessitats de les empreses.

Article 24. Funcions

El Servei d’Ocupació de Catalunya té les funcions se
güents:

a) Dirigir, ordenar, planificar, programar i executar els 
serveis i els programes necessaris per promoure i des
envolupar la política d’ocupació, i ferne el seguiment 
i el control.

b) Gestionar els serveis d’informació i d’orientació in
tegral a les persones.

c) Gestionar els programes de formació professional 
per a l’ocupació, sens perjudici que, per millorar l’efici
ència de la seva gestió, pugui establir concerts, acords, 
convenis o fórmules de gestió integrada o comparti
da amb entitats públiques o privades, col·laborar amb 
consorcis o altres entitats per gestionar i executar els 
serveis ocupacionals, i garantirne la coordinació amb 
el sistema de formació i qualificació professional vi
gent a Catalunya.

d) Gestionar la intermediació laboral, d’acord amb el 
que estableixi la normativa vigent.

e) Gestionar la resta de serveis i de programes d’ocu
pació no inclosos en les lletres anteriors.

f) Fomentar l’emprenedoria i l’autoocupació en coor
dinació amb els organismes i les unitats competents en 
matèria de promoció econòmica, de l’economia social 
i la creació d’empreses.

g) Col·laborar amb les empreses que vulguin desen
volupar una nova activitat econòmica per ajudarles a 
disposar dels perfils professionals que requereixen.

h) Elaborar el projecte de l’Estratègia Catalana per a 
l’Ocupació i del Pla de Desenvolupament de les Políti
ques d’Ocupació.
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i) Elaborar, quan sigui el cas, les propostes normatives 
d’àmbit autonòmic en matèria d’ocupació.

j) Formular l’avantprojecte del seu pressupost d’in
gressos i de despeses.

k) Percebre, quan sigui el cas, els ajuts d’altres admi
nistracions per al cofinançament d’accions a càrrec del 
seu pressupost i procedir a la seva justificació a través 
dels organismes corresponents.

l) Exercir les funcions de control, d’auditoria i de san
ció relatives al compliment de les obligacions de les 
entitats que presten serveis ocupacionals, sens perjudi
ci de les competències de la Inspecció de Treball.

m) Mantenir les bases de dades generades pels siste
mes integrats d’informació del Sistema d’ocupació de 
Catalunya i elaborar les estadístiques, els anàlisis, els 
estudis i els informes relatius a la prestació dels ser
veis i dels programes de la seva competència.

Les dades de les diferents bases de dades s’han de 
compilar i s’han d’analitzar desagregades per sexes 
per tal de facilitar la incorporació de valoracions de 
gènere a les estadístiques, anàlisis, estudis i informes 
elaborats pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

n) Elaborar amb caràcter periòdic una agenda d’avalu
acions amb un pressupost assignat.

o) Dur a terme investigacions, estudis i anàlisis sobre 
la situació del mercat de treball i els instruments per 
millorarlo, en col·laboració amb altres administraci
ons i entitats, indicant l’impacte de gènere per tal de 
valorar les diferents situacions i necessitats que s’ob
serven en dones i homes.

p) Impulsar la concertació social i promoure els ins
truments necessaris per a la seva execució.

q) Executar les funcions relatives a l’obligació de les 
persones empresàries de comunicar els contractes la
borals que es fan i de comunicarne també el finiment.

r) Exercir les funcions d’execució relatives al compli
ment de les obligacions de les empreses i de persones 
treballadores i, si s’escau, exercir la potestat sanciona
dora en les matèries relatives a l’ocupació i la desocu
pació en els termes establerts per la legislació aplica
ble, sens perjudici de les competències de la Inspecció 
de Treball.

s) Expedir els certificats de professionalitat acredita
tius de les competències adquirides mitjançant la su
peració dels corresponents programes o per la via de 
l’acreditació de l’experiència laboral.

t) Qualsevol altra funció que se li pugui encarregar.

Article 25. Organització

25.1 El Servei d’Ocupació de Catalunya s’organitza en 
òrgans de govern, òrgans de participació i en la seva 
estructura territorial.

25.2 Els òrgans de govern són els següents:

a) La Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya.

b) El Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de 
Catalunya.

25.3 Els òrgans de participació son:

a) Els consells territorials.

b) Tots aquells altres àmbits de participació que pugui 
crear el Consell de Direcció, d’acord amb l’article 31.3.

25.4 L’estructura territorial està formada per:

a) Els serveis territorials.

b) Les oficines de Treball.

c) Els centres d’Innovació i Formació Ocupacional.

Capítol 2. La Direcció del Servei d’Ocupació de 
Catalunya

Article 26. La Direcció

26.1 La Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya 
és l’òrgan unipersonal de representació ordinària que 
dirigeix i gestiona el Servei d’Ocupació de Catalunya.

26.2 El nomenament i el cessament del director o di
rectora del Servei d’Ocupació de Catalunya són acor
dats pel Govern, a proposta del conseller o consellera 
del departament competent en matèria d’ocupació.

26.3 El director o directora del Servei d’Ocupació de 
Catalunya té la consideració d’alt càrrec. Ha de com
plir amb dedicació absoluta llurs funcions i està sub
jecte al règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al 
servei de la Generalitat.

Article 27. Funcions de la Direcció del Servei 
d’Ocupació de Catalunya

Corresponen a la Direcció del Servei d’Ocupació de 
Catalunya les funcions següents:

a) Dirigir, executar, coordinar i planificar les activi
tats necessàries per al compliment de les finalitats i 
les funcions que el Servei d’Ocupació de Catalunya té 
atribuïdes.

b) Controlar, fer el seguiment i supervisar tots els ser
veis del Servei d’Ocupació de Catalunya, sens perjudi
ci de les funcions de control de qualitat que correspon
guin al departament al qual està adscrit.

c) Impulsar l’elaboració de l’Estratègia Catalana per 
a l’Ocupació i sotmetrela a l’informe del Consell de 
Direcció.

d) Impulsar l’elaboració del Pla de Desenvolupament 
de les Polítiques d’Ocupació, d’acord amb l’Estratègia 
Catalana per a l’Ocupació de Catalunya, i sotmetre’l a 
l’aprovació del Consell de Direcció.
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e) Elaborar i impulsar les propostes de disposicions de 
caràcter general relatives a l’àmbit de competència del 
Servei d’Ocupació de Catalunya.

f) Coordinar les relacions informatives amb les unitats 
corresponents del departament competent en matèria 
d’ocupació.

g) Coordinar les relacions amb les unitats correspo
nents d’altres departaments i/o organismes de la Ge
neralitat de Catalunya que tinguin competències en 
matèries relacionades amb el Servei d’Ocupació de 
Catalunya.

h) Executar els acords del Consell de Direcció.

i) Exercir la representació legal del Servei d’Ocupació 
de Catalunya en tot tipus d’actuacions.

j) Exercir la direcció superior del seu personal.

k) Atorgar les subvencions, llevat que les bases regula
dores corresponents estableixin, per raó d’eficàcia, un 
altre òrgan, i subscriure els convenis de col·laboració 
relatius a les competències del Servei d’Ocupació de 
Catalunya.

l) Actuar com a òrgan de contractació del Servei 
d’Ocupació de Catalunya.

m) Autoritzar les despeses, de qualsevol naturalesa, a 
càrrec del pressupost del Servei d’Ocupació de Catalu
nya, incloses les del capítol 1: Remuneracions del per
sonal, i ordenar els pagaments corresponents.

n) Informar al Consell de Direcció de les delegacions 
de funcions a qualsevol òrgan de direcció o gestió.

o) Informar al Consell de Direcció de l’estructura or
ganitzativa del Servei d’Ocupació i d’altres temes rela
cionats amb el personal.

p) Proposar al Consell de Direcció els criteris per a 
l’establiment de concerts, convenis, o qualsevol fór
mula jurídica prevista per la legislació, així com les 
condicions de manteniment o de renovació, tenint en 
compte, en tot cas, la utilització òptima dels recursos 
públics, l’acreditació de la qualitat i les demandes ter
ritorials.

q) Informar, per a la seva aprovació, al Consell de Di
recció, de les estratègies territorials subscrites als di
ferents territoris.

r) Informar al Consell de Direcció del SOC sobre les 
activitats realitzades pels consells territorials.

s) Formular l’avantprojecte del pressupost d’ingressos 
i de despeses del Servei d’Ocupació de Catalunya i 
trametre’l, prèvia aprovació de la proposta per part del 
Consell de Direcció del SOC, al departament compe
tent en matèria d’ocupació perquè l’incorpori, si escau, 
al seu avantprojecte i li doni el tràmit establert per la 
Llei de finances públiques de Catalunya.

t) Expedir les certificacions acreditatives de les com
petències professionals adquirides per les persones, 
mitjançant els certificats de professionalitat i l’acredi
tació de l’experiència laboral.

u) Exercir qualsevol altra funció necessària per a la di
recció i per a l’administració del Servei d’Ocupació de 
Catalunya i les que li puguin ser delegades i atribuïdes 
per la normativa.

Capítol 3. El Consell de Direcció del Servei 
d’Ocupació de Catalunya

Article 28. Naturalesa i funcions del Ple del 
Consell de Direcció

El Consell de Direcció és l’òrgan col·legiat de govern 
del Servei d’Ocupació de Catalunya i del Sistema 
d’ocupació de Catalunya, i té encomanades les funci
ons següents:

a) Emetre informe, amb caràcter previ, sobre l’avant
projecte de l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació que 
el Govern aprova i presenta al Parlament i, posterior
ment, ferne el seguiment.

b) Aprovar el Pla de Desenvolupament de les Políti
ques d’Ocupació i ferne el seguiment.

c) Debatre i aprovar, amb caràcter previ, la proposta 
dels programes operatius a presentar a la Unió Euro
pea que afectin l’àmbit de les competències del Servei 
d’Ocupació de Catalunya.

d) Debatre i aprovar els criteris generals d’actuació en 
relació amb els serveis i els programes que presta el 
Sistema d’ocupació de Catalunya i ser informat de les 
resolucions d’atorgament dels programes aprovats pel 
SOC.

e) Emetre informe sobre els criteris per a l’establiment 
de concerts, de convenis, o qualsevol fórmula jurídica 
prevista per la legislació, així com les condicions de 
manteniment o de renovació, tenint en compte, en tot 
cas, la utilització òptima dels recursos públics, l’acre
ditació de la qualitat i les demandes territorials.

f) Aprovar la proposta de pressupost d’ingressos i des
peses anuals del Servei d’Ocupació de Catalunya, i 
emetre informe anual i amb caràcter previ, sobre els 
recursos econòmics destinats al Servei d’Ocupació de 
Catalunya i els seus criteris de distribució.

g) Ser informat de l’estructura organitzativa del Servei 
d’Ocupació de Catalunya i d’altres temes relacionats 
amb el personal.

h) Ser informat de les delegacions de funcions a qual
sevol òrgan de direcció o gestió.

i) Fomentar la concertació territorial, impulsar, apro
var i fer el seguiment de les estratègies territorials pre
vistes a l’article 15.4 d’aquesta Llei.
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j) Crear grups tècnics segons el que preveu l’article 
31.3 d’aquesta Llei.

k) Ser informat sobre les activitats realitzades pels 
consell territorials.

l) Fer un seguiment periòdic de les activitats del Sis
tema d’ocupació de Catalunya, amb la recepció d’in
formació bimestral detallada de l’execució de la pro
gramació.

m) Ser informat de les avaluacions que es realitzin 
dels serveis i dels programes desenvolupats pel Siste
ma d’ocupació de Catalunya i fixar el criteris de publi
citat de les avaluacions efectuades.

n) Debatre i aprovar, si escau, les qüestions i els as
sumptes que li són plantejats per la Direcció del Servei 
d’Ocupació de Catalunya.

o) Aprovar el reglament de funcionament del Consell 
de Direcció.

p) Crear les comissions de treball del Consell de Di
recció que siguin necessàries i establir la seva compo
sició i funcions.

q) Complir la resta de funcions que li puguin ser atri
buïdes.

Article 29. Composició del Consell de Direcció

29.1 El Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de 
Catalunya està integrat pels vintisis membres se
güents:

a) El president o presidenta, que és el conseller o con
sellera del departament competent en matèria d’ocu
pació.

b) El vicepresident o vicepresidenta, que és el secretari 
o secretària competent en matèria d’ocupació.

c) El director o directora del Servei d’Ocupació de Ca
talunya.

d) Cinc vocals proposats pel departament competent 
en matèria d’ocupació, entre els quals hi ha d’haver la 
persona que ostenta la representació de l’òrgan rector 
del Sistema de Formació i Qualificació Professional 
de Catalunya.

e) Sis vocals proposats per les organitzacions sindicals 
que tinguin la consideració de més representatives a 
Catalunya en proporció a la seva representativitat.

f) Sis vocals proposats per les organitzacions empre
sarials que tinguin la consideració de més representa
tives a Catalunya en proporció a la seva representati
vitat.

g) Sis vocals proposats per les entitats representatives 
de les administracions locals.

29.2 Els vocals del Consell de Direcció són nomenats 
i cessats pel conseller o consellera del departament 
competent en matèria d’ocupació, a proposta de cada 

organització o entitat que hi té representació. El no
menament dels vocals es fa per un període màxim de 
quatre anys, sens perjudici que puguin ésser nomenats 
per a altres períodes successius.

29.3 Les vacants que es produeixin a les vocalies del 
Consell de Direcció s’han de cobrir tenint en compte 
la representació que estableix l’apartat 1 d’aquest ar
ticle.

29.4 La condició de membre del Consell de Direcció 
és incompatible amb qualsevol vinculació amb empre
ses o entitats relacionades amb el subministrament o 
la dotació de material, i també amb tota mena de pres
tació de serveis o de relació laboral en actiu en centres, 
establiments o empreses que presten serveis en règim 
de concert o conveni amb el Servei d’Ocupació de Ca
talunya, o mitjançant qualsevol altra fórmula de gestió 
indirecta.

29.5 El secretari o secretària del Consell de Direcció 
és un tècnic o tècnica superior del Servei d’Ocupació 
de Catalunya, i ateses les potestats públiques inherents 
a l’exercici de les seves funcions, ha de ser un funci
onari públic, designat pel president o presidenta. As
sisteix a les sessions del Consell de Direcció amb veu 
però sense vot.

Article 30. Funcionament del Consell 
de Direcció

30.1 El funcionament del Consell de Direcció s’ha de 
regir pel seu reglament intern.

30.2 Sens perjudici de l’apartat anterior, el Consell de 
Direcció adopta els acords per majoria de dos terços 
dels membres presents, els quals han d’incloure el vot 
favorable dels representants de l’Administració de la 
Generalitat.

En cas de manca d’acord en dues sessions del Con
sell de Direcció, el departament competent en matèria 
d’ocupació ha d’adoptar les decisions convenients per 
garantir el funcionament normal del Servei d’Ocupa
ció de Catalunya en tots els seus àmbits.

Capítol 4. Òrgans de participació

Article 31. Els òrgans de participació

31.1 Els òrgans de participació del Servei d’Ocupació 
de Catalunya són els consells territorials, el consell de 
participació d’entitats proveïdores de serveis del SOC i 
tots aquells altres grups tècnics de participació i d’as
sessorament que pugui crear el Consell de Direcció de 
manera temporal.

31.2 Els consells territorials són els òrgans de par
ticipació del territori. S’han de crear d’acord amb la 
distribució territorial del departament competent en 
matèria d’ocupació, amb l’objectiu de facilitar en el 
territori la participació de les organitzacions sindicals 
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i empresarials més representatives de Catalunya i de 
les administracions locals, i han d’estar formats per:

a) els representants de les estratègies territorials cor
responents.

b) el director o directora dels serveis territorials del 
Servei d’Ocupació de Catalunya de l’àmbit territorial 
corresponent, o per qui deleguin.

c) els directors o directores de les oficines de Treball 
del Servei d’Ocupació de Catalunya de l’àmbit territo
rial corresponent, o per qui deleguin.

d) els directors o directores dels centres d’Innovació i 
Formació Ocupacional del Servei d’Ocupació de Cata
lunya ubicats en l’àmbit territorial corresponent, o per 
qui deleguin.

e) els representants de les diferents organitzacions sin
dicals i empresarials més representatives de Catalu
nya.

f) els representants de les entitats representatives de 
les administracions locals.

g) els representants dels departaments de la Genera
litat de Catalunya que per raó de les seves competèn
cies puguin participar en la definició de les polítiques 
d’ocupació.

31.3 Els consells territorials s’han de reunir un mínim 
de dues vegades l’any, als efectes de, com a mínim:

a) Elevar propostes de millora del model de concerta
ció territorial a la Direcció del Servei d’Ocupació de 
Catalunya.

b) Fer un informe anual de les diferents estratègies, 
plans o instruments de planificació territorials.

c) Coordinar iniciatives comunes entre les diferents 
estratègies, plans o instruments de planificació territo
rials de l’àmbit del Consell.

d) Elevar propostes als òrgans rectors del Sistema de 
Formació i Qualificació Professional de Catalunya en 
relació amb la planificació estratègica, la coordinació 
i l’avaluació de la formació professional en aquell ter
ritori.

31.4 El consell de participació de les entitats proveï
dores de serveis del SOC ha d’incorporar, entre d’al
tres, les entitats del tercer sector i les representatives 
de l’economia social. S’ha de crear pel departament 
competent en matèria d’ocupació, que en determinarà 
la composició, les funcions i el funcionament.

Capítol 5. Estructura territorial

Article 32. Estructura territorial

32.1 Els serveis territorials representen al Servei d’O
cupació de Catalunya en el territori i són els impulsors 

i els coordinadors de les actuacions de les oficines de 
Treball en el seu àmbit d’influència.

32.2 Les oficines de Treball formen una xarxa d’ofici
nes que ofereixen els serveis d’orientació professional, 
d’intermediació i de recerca d’ocupació, al servei de 
les persones usuàries i de les empreses de Catalunya.

32.3 Els centres d’Innovació i Formació Ocupacional 
formen la xarxa de centres de referència en la forma
ció professional ocupacional constituïda. Basen la se
va activitat fonamentalment en impartir accions de 
formació per a l’ocupació, específiques, de qualitat i 
adaptades a les necessitats de les persones, de les em
preses i dels territoris.

Capítol 6. Règim jurídic

Article 33. Règim jurídic

33.1 El Servei d’Ocupació de Catalunya, en l’exerci
ci de les seves funcions, actua de conformitat amb el 
que disposa aquesta Llei, les disposicions que la des
pleguen i la legislació que regula el règim jurídic de 
les administracions públiques i el procediment admi
nistratiu aplicable a l’Administració de la Generalitat.

33.2 Les resolucions del director o directora del Servei 
d’Ocupació de Catalunya no exhaureixen la via admi
nistrativa i són susceptibles de recurs d’alçada.

Article 34. Recursos humans

El personal del Servei d’Ocupació de Catalunya ha 
d’ésser funcionari o laboral en els mateixos termes i en 
les mateixes condicions que els establerts per al perso
nal de l’Administració de la Generalitat, de conformi
tat amb la legislació aplicable.

El personal del Servei d’Ocupació de Catalunya ha de 
ser l’adequat i el necessari per garantir el compliment 
de la carta de serveis i per desenvolupar les funcions 
que li encarrega aquesta Llei.

Article 35. Drets econòmics i règim 
pressupostari

35.1 Per al compliment de les seves funcions, el Servei 
d’Ocupació de Catalunya compta amb els béns i els re
cursos econòmics següents:

a) Les assignacions anuals dels pressupostos de la Ge
neralitat, de l’Estat espanyol i de la Unió Europea. 
Aquests darrers ingressos s’han de vehicular a través 
del Tresor de la Generalitat de Catalunya.

b) Els béns i els drets que constitueixen el seu patrimo
ni, i els seus productes i rendes.

c) El producte de les sancions que imposi en l’exercici 
de les seves competències.
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d) El producte de les taxes i els altres ingressos públics 
que meriti per la seva activitat.

e) Qualsevol altre recurs econòmic que legalment se li 
pugui atribuir.

35.2 El Servei d’Ocupació de Catalunya ha d’elaborar 
anualment el seu avantprojecte de pressupost d’ingres
sos i de despeses i trametre’l al seu departament d’ads
cripció perquè el Govern l’integri en els pressupostos 
de la Generalitat.

35.3 L’actuació econòmica del Servei d’Ocupació de 
Catalunya s’ha de sotmetre a la fiscalització del con
trol pressupostari, que correspon a la Intervenció Ge
neral de la Generalitat.

Article 36. Règim de contractació i patrimonial

36.1 El règim de contractació del Servei d’Ocupació 
de Catalunya és objecte de la normativa general de 
contractació que s’aplica a l’Administració de la Gene
ralitat i als seus organismes autònoms.

36.2 El règim patrimonial del Servei d’Ocupació de 
Catalunya és el que estableix la normativa que regula 
el patrimoni de l’Administració de la Generalitat.

Capítol 7. Avaluació, seguiment i control

Article 37. Avaluació

37.1 El Servei d’Ocupació de Catalunya ha de comptar 
amb un model d’avaluació dels serveis i dels progra
mes del Sistema d’ocupació de Catalunya, el qual ha 
de proveir informació rigorosa i útil als seus òrgans de 
Govern per tal de rendibilitzar i racionalitzar al mà
xim els seus recursos.

37.2 El model d’avaluació del Servei d’Ocupació de 
Catalunya ha d’estar en procés de millora contínua i 
s’ha de basar, entre d’altres, en:

a) La realització periòdica d’avaluacions amb un pres
supost assignat.

b) La promoció d’una cultura de l’avaluació en el Sis
tema d’Ocupació concebuda com una activitat especí
fica i clarament diferenciada de la resta d’activitats que 
desenvolupa el Servei d’Ocupació de Catalunya.

c) La incorporació d’eines i metodologies necessàries 
per tal d’incorporar la perspectiva de gènere.

d) El Servei d’Ocupació de Catalunya pot comptar 
amb el suport dels recursos i dels instruments que la 
Generalitat de Catalunya estableixi per a aquest fi. 
També pot encarregar mitjançant el procediment de 
concurrència pública competitiva l’avaluació dels ser
veis i programes ocupacionals.

e) La coordinació amb les avaluacions que es realitzin 
des d’altres departaments de la Generalitat de Catalu
nya i altres administracions públiques.

f) El Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de 
Catalunya ha de fixar els criteris de publicitat de les 
avaluacions efectuades, d’acord amb la normativa de 
transparència i accés a la informació pública.

Article 38. Seguiment i control

38.1 El Servei d’Ocupació de Catalunya ha de dur a 
terme actuacions de seguiment i de control per garan
tir el compliment de les obligacions de les persones 
usuàries de les polítiques d’ocupació i de les entitats 
del Sistema d’ocupació de Catalunya, amb la possibili
tat d’exercir la potestat sancionadora en els termes es
tablerts per la legislació aplicable, sens perjudici de les 
competències de la Inspecció de Treball.

38.2 Així mateix, en compliment del que preveu l’arti
cle 100 del Text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 
24 de desembre, el Servei d’Ocupació de Catalunya ha 
d’iniciar els processos de revocació en els casos que 
procedeixi. S’exceptuen els supòsits de revocacions 
que impliquin un reintegrament d’un import inferior 
a 60 euros.

Títol IV. Règim sancionador

Article 39. Inspecció

39.1 El Servei d’Ocupació de Catalunya ha de dur a 
terme aquelles accions necessàries per garantir que l’ac
tivitat de les entitats beneficiàries de subvencions s’hagi 
executat d’acord amb la normativa reguladora, sens per
judici de les competències de la Inspecció de Treball. 
A aquest efecte, quan es produeixin indicis d’irregula
ritat, s’han de poder inspeccionar fets, elements, activi
tats, accions i altres circumstàncies que hi concorrin.

39.2 Les inspeccions es poden estendre a les persones 
físiques o jurídiques a les quals estiguin associades 
les persones usuàries així com a qualsevol altra per
sona susceptible de presentar un interès en la conse
cució dels objectius, en la realització de les activitats, 
en l’execució dels projectes o en l’adopció dels com
portaments.

39.3 Les persones funcionàries que exerceixen aques
ta funció inspectora tenen la consideració d’autoritat 
pública. Com a tals, estan facultades per accedir lliu
rement, en qualsevol moment, amb la identificació i 
sense la notificació prèvia a qualsevol lloc que hagin 
d’inspeccionar.

Article 40. Normativa aplicable

El règim d’infraccions i de sancions d’aquesta Llei 
s’ha d’ajustar al Text refós de la Llei de finances pú
bliques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, i/o a la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions, sens perjudi
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ci del que preveu el Text refós de la Llei d’infraccions 
i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret le
gislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

Article 41. Competència sancionadora

41.1 Correspon al Servei d’Ocupació de Catalunya la 
instrucció dels procediments sancionadors.

41.2 Correspon al conseller o consellera del depar
tament competent en matèria d’ocupació la resolució 
dels procediments sancionadors de les infraccions 
lleus i greus en aquesta matèria.

41.3 La resolució de les infraccions molt greus és com
petència del Govern. 

Disposició addicional. Protecció de dades 
personals

Totes les entitats que composen el Sistema d’ocupa
ció de Catalunya estan obligades a facilitar al Servei 
d’Ocupació de Catalunya les dades que se’ls sol·licitin 
en relació amb el compliment de les finalitats d’aques
ta Llei, respectant el que estableix la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Disposició derogatòria

Es deroga la Llei 17/2002, de 5 de juliol, d’ordenació 
del sistema d’ocupació i de creació del Servei d’Ocu
pació de Catalunya.

Disposicions finals

Primera.

Es faculta al Govern perquè dicti les disposicions ne
cessàries per desplegar i executar aquesta Llei. En tot 
cas i en el termini de sis mesos des de l’entrada en vi
gor d’aquesta Llei, cal desenvolupar els aspectes rela
cionats amb: la col·laboració públicprivada, l’àmbit de 
la concertació territorial, i la coordinació amb el siste
ma de formació i qualificació professional.

Segona.

El Govern, a proposta del conseller o consellera del de
partament competent en matèria d’ocupació, ha d’ela
borar el decret, l’estructura i l’organització del Servei 
d’Ocupació de Catalunya en el termini màxim de sis 
mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Antecedents del Projecte de llei

1. Avantprojecte de llei d’ocupació de Catalunya i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya

2. Informe del Consell de Direcció del SOC, de 
7/05/2014

3. Memòria d’avaluació d’impacte, de 7/05/2014

4. Memòria general, de 07/05/2014

5. Test PIMES

6. Informe jurídic preliminar, de 05/06/2014

7. Informe de la Direcció General de Pressupostos, de 
13/06/2014

8. Observació efectuada per la Secretaria de Coope
ració i Coordinació de les Administracions Locals, de 
27/06/2014

9. Avantprojecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del SOC (Consell Tècnic, apartat II, de 
17/06/2014)

10. Certificat del Consell Tècnic, de 17/06/2014

11. Sol·licitud d’informe a la Secretaria d’Administra
ció i Funció Pública, de 18/06/2014)

12. Sol·licitud d’informe a l’Autoritat Catalana de Pro
tecció de Dades, de 18/06/2014

13. Sol·licitud d’informe a l’Institut Català de les Do
nes, de 18/06/2014

14. Tramesa oficis d’audiència pública, de 18/06/2014

– Unió General de Treballadors
– Comissió Obrera Nacional de Catalunya
– Pimec, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya
– Foment del Treball Nacional
– FEPIME
– Federació de Municipis de Catalunya
– Associació Catalana de Municipis i Comarques
– Federació Empresarial Catalana de la Formació
– Federació Catalana de Centres d’Ensenyament
– Associació Professional de Serveis Educatius de Ca
talunya
– Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament 
de Catalunya
– Associació Catalana d’Agències de Col·locació i Em
preses de Recol·locació
– Consell General de Cambres de Catalunya
– Representant de la Central Sindical Independent i de 
– Funcionaris a la secció Sindical del SOC
– Representant de la UGT de Catalunya a la secció 
Sindical del SOC
– Representant del Sindicat de l’Administració de Ca
talunya a la secció sindical del SOC
– Representant de la Candidatura Autònoma de Tre
ballad@rs de l’Administració de Catalunya a la secció 
sindical del SOC
– Representant de la CONC a la secció sindical del 
SOC
– Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

15. Edicte d’informació pública (DOGC núm. 6647, 
de 19/06/2014)

16. Presentació d’al·legacions: Taula d’Entitats del Ter
cer Sector Social de Catalunya, de 20/06/2014
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17. Presentació d’al·legacions: Alternativa d’Esquerres 
El Prat, de 27/06/2014

18. Presentació d’al·legacions: Sr. Alfonso Javier Pini
lla, de 27/06/2014

19. Presentació d’al·legacions: UGT, de 2/07/2014

20. Presentació d’al·legacions: UGT, secció sindical del 
Departament d’Empresa i Ocupació, de 4/07/2014

21. Presentació d’al·legacions: CATAC, a la secció sin
dical del SOC, de 8/07/2014

22. Informe de l’Oficina Antifrau de Catalunya, de 
8/07/2014

23. Presentació d’al·legacions: Federació de Municipis 
de Catalunya, de 8/07/2014

24. Tramesa d’informe de la Secretaria d’Administra
ció i Funció Pública, Àrea d’Organització de l’Admi
nistració i del Sector Públic, de 9/07/2014

25. Presentació d’al·legacions: CAT Formació, de 
10/07/2014

26. Informe de la Direcció General de Patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya, de 10/07/2014

27. Informe de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades, de 14/07/2014

28. Presentació al·legacions: Departament de Benestar 
Social, de 14/07/2014

29. Nota complementària a l’Informe emès per la Di
recció General de Pressupostos, de 14/07/2014

30. Memòria complementària d’avaluació d’impacte, 
de 15/07/2014

31. Memòria d’observacions i al·legacions rebudes en 
tràmit d’informació Pública i d’audiència pública, de 
15/07/2014

32. Informe jurídic actualitzat, de 15/07/2014

33. Avantprojecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del SOC (Consell Tècnic, apartat IIIA, de 
15/07/2014)

34. Certificat del Consell Tècnic, de 15/07/2014

35. Sol·licitud d’informe a la Comissió de Govern Lo
cal, de 16/07/2014

36. Sol·licitud de dictamen al Consell Tècnic, Econò
mic i Social de Catalunya, de 16/07/2014

37. Dictamen del CTESC, de 28/07/2014

38. Certificat de la Comissió de Govern Local, de 
28/07/2014

39. Observacions efectuades per l’Oficina del Govern, 
d’1/08/2014

40. Memòria de valoració de les observacions del Dic
tamen 24/2014, del CTESC, de 4/08/2014

41. Informe de l’Institut Català de les Dones, amb re
gistre d’entrada al Departament el dia 27/08/2014

42. Valoració de l’Informe de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades, de 28/08/2014

43. Valoració de l’Informe de l’Institut Català de les 
Dones, de 29/08/2014

44. Informe d’impacte sobre les PIMES fent el segui
ment del Test de Pimes, de 29/08/2014

45. Observacions proposades per l’Institut Català de 
Qualificacions Professionals, d’1/09/2014

46. Informe jurídic final, d’1/09/2014

47. Avantprojecte de llei d’ordenació del sistema d’o
cupació i del SOC (Consell Tècnic, apartat IVB, de 
02/09/2014)

48. Certificat del Consell Tècnic, de 02/09/2014

49. Avantprojecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del SOC (Govern de 09/09/2014)

50. Nota justificativa dels canvis efectuats en l’avant
projecte de llei entre Consell Tècnic i Govern

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden 
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la disposició 
d’un tècnic d’educació infantil a les escoles 
públiques
Tram. 250-01142/10

Esmenes presentades
Reg. 74141 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 16.09.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 74141)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 2

«2. Garantir en funció de les disponibilitats pressupos-
tàries pel curs 20142015, la dotació econòmica neces
sari per cobrir l’assignació de Tècnics d’Educació In
fantil en funció de les necessitats reals de les escoles 
públiques.»
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Proposta de resolució sobre el pagament 
dels deutes a l’empresa Habitatges Munici
pals de Sabadell
Tram. 250-01144/10

Esmenes presentades
Reg. 73649; 75867 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 15.09.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 73649)

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

Del punt 2

«– Aprovar el Conveni General del Pla de l’Habitat-
ge de Catalunya i programar les aportacions previstes 
amb l’objectiu de garantir el pla per al Dret a l’Habi-
tatge i la viabilitat futura de les empreses d’habitatge 
del sector públic.

– Establir un contracte-programa amb l’Ajuntament 
de Sabadell que permeti equilibrar el resultat de ca-
da exercici al previst en el pla econòmico-financer en 
compliment de la llei d’estabilitat pressupostària.

– Definir un nou model financer que, amb col·laboració 
a amb les entitats financeres, millori les condicions de 
refinançament de l’empresa VIMUSA, i obri línies de 
crèdit que permetin la continuïtat de l’activitat promo-
tora en el sector públic i la recuperació de l’ocupació 
en el sector de la construcció.»

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 75867)

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

Del punt 1

«1. Elaborar un pla de pagament dels deutes recone-
guts per la Generalitat de Catalunya a l’empresa Vi-
musa, habitatges municipals de Sabadell, SA, i establir 
un calendari per al seu compliment, un cop rebuts els 
comunicats del Ministeri de Foment, conforme es fan 
les transferències pendents de subvencions a promo-
tors d’habitatge amb protecció oficial. Deutes entre els 
que es troben els 3.749.159,40 € que deu a l’empresa 
municipal de Sabadell VIMUSA.»

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

Del punt 2

«2. Promoure una taula de diàleg entre l’Ajuntament 
de Sabadell i la representació legal dels treballadors de 
Vimusa amb l’objectiu de estudiar la viabilitat futura 
de l’empresa, amb la presència i assessorament del 
Departament de Territori i Sostenibilitat en l’àmbit de 
les seves competències.»

Proposta de resolució sobre les paperetes 
per a la consulta sobre el futur polític de Ca
talunya que elabora el Centre d’Iniciatives 
per a la Reinserció de Lleida
Tram. 250-01146/10

Esmenes presentades
Reg. 75876 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CJDH, 15.09.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 75876)

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

De tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que el CIRE, com a empresa pública que és, 
accepti qualsevol proposta o encàrrec, sempre i quan 
estigui en condicions de garantir la producció, el ser-
vei i la qualitat de l’encàrrec.»
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Proposta de resolució sobre l’itinerari i la 
freqüència de pas de l’autobús interurbà que 
connecta Rubí amb l’Hospital de Terrassa
Tram. 250-01148/10

Esmenes presentades
Reg. 75865 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 15.09.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 75865)

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

De tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a impulsar, conjuntament amb l’Ajuntament 
de Rubí, la millora de les comunicacions del municipi 
de Rubí amb l’Hospital de Terrassa per tal de possi-
bilitar la seva comunicació directa i aplicar aquesta 
mesura a la major brevetat possible en funció de les 
disponibilitats pressupostàries.»

Proposta de resolució sobre el transport es
colar per als alumnes de centres educatius 
situats lluny del nucli urbà
Tram. 250-01151/10

Esmenes presentades
Reg. 74009 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 16.09.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 74009)

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa (1)

Al punt 1

1. Iniciar de manera immediata els treballs amb els con
sells comarcals i els representants dels ens locals per 
a modificar els decrets 160/1996 i 161/1996, sobre els 
serveis escolars de menjador i de transport escolar, per 
tal d’adequarlos a l’article 6 de la Llei 12/2009, del 10 
de juliol, d’educació, que estableix ajuts per als alum
nes que viuen en poblacions sense escola, en nuclis de 
població allunyats o en zones rurals, per tal de reconèi
xer la singularitat de diversos centres escolars i garantir 
l’equitat i la igualtat d’oportunitats d’accés al transport 
escolar, atenent la naturalesa del desplaçament i el nivell 
de renda de les famílies, vetllant per tal que cap famí
lia resti fora d’aquest servei per raons socioeconòmiques.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa (2)

D’un punt 1 bis

1 bis. Establir els requeriments objectius i transparents 
per reconèixer la singularitat de diferents centres esco-
lars i garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats d’ac-
cés al transport escolar, atenent la naturalesa del des-
plaçament i el nivell de renda de les famílies, vetllant 
per tal que cap família resti fora d’aquest servei per 
raons socioeconòmiques.

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa (3)

2. En aquestes zones treballar conjuntament  amb fa
mílies,  municipis i consells comarcals per facilitar ga-
rantir un desplaçament adequat dels infants als cen
tres escolars i, si s’escau, per millorar la prestació del 
servei de transport urbà per a l’accés a aquests centres 
educatius.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa (4)

D’un punt 3

3. Fer efectives, en els propers pressupostos, les ajudes 
necessàries per tal de garantir els aspectes anterior-
ment citats.

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures urgents per a controlar l’emissió 
de compostos orgànics volàtils de la planta 
Ecoparc2, a Montcada i Reixac
Tram. 250-01153/10

Esmenes presentades
Reg. 75872 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 15.09.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 75872)

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

De tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 
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1. Establir el gener de 2015 com a data màxima per 
a què els ecoparcs que gestionin 100.000 tn/any pas-
sin del règim de llicència atorgat per l’ajuntament a 
un règim d’autorització ambiental emès per la Gene-
ralitat de Catalunya, sense la necessitat d’esperar a la 
finalització del període de 12 anys establert en la llei 
20/2009 de Prevenció i Control Ambiental d’activi-
tats, atesa la incidència ambiental provada d’aquestes 
instal·lacions.

2. Publicar els resultats dels controls mitjançant sis-
temes telemàtics i en tot cas, dins la web del Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat, al primer semestre 
de 2015.

3. Procedir a l’aturada dels processos industrials asso-
ciats al focus emissors contaminants en cas que es pro-
dueixin emissions molt per sobre dels límits permesos 
amb risc per a la població.»

Proposta de resolució sobre l’autorització 
al Consell Comarcal del Priorat perquè faci 
una senyalització homogènia del patrimoni i 
les carreteres de la comarca
Tram. 250-01159/10

Esmenes presentades
Reg. 75879 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 15.09.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 75879)

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

Del punt 1

«1. Instar el Consell Comarcal del Priorat a què, si 
s’escau, redacti un Projecte integral de la senyalització 
de la comarca que permeti dotar de visibilitat el patri-
moni comarcal, tot tenint en compte la normativa de 
senyalització vigent.»

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

Del punt 2

«2. Coordinar-se amb les diferents administracions, 
dins del marc dels grups de treballs i meses existents, 
per tal de millorar la senyalització de les carreteres del 
Priorat.»

Proposta de resolució sobre el pagament 
del deute a l’empresa Habitatges Municipals 
de Sabadell
Tram. 250-01166/10

Esmenes presentades
Reg. 75868 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 15.09.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 75868)

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

Del punt 1

«1. Elaborar un pla de pagament dels deutes recone-
guts per la Generalitat de Catalunya a l’empresa Vi-
musa, habitatges municipals de Sabadell, SA, i esta-
blir un calendari per al seu compliment, un cop rebuts 
els comunicats del Ministeri de Foment, conforme es 
fan les transferències pendents de subvencions a pro-
motors d’habitatge amb protecció oficial. Deutes entre 
els que es troben els 3.749.159,40€ que deu a l’empresa 
municipal de Sabadell VIMUSA.»

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

Del punt 2

«2. Treballar per a signar convenis amb els Ajuntaments 
per a desenvolupar el Pla de l’Habitatge de Catalunya 
amb l’objectiu de programar les actuacions que es po-
dran dur a cadascun dels municipis que s’hi acullin.»

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

Del punt 3

«3. Establir un contracteprograma amb l’Ajuntament 
de Sabadell que permeti equilibrar el resultat de ca
da exercici al previst en el pla econòmicofinancer en 
compliment de la llei d’estabilitat pressupostària.»

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

Del punt 4

«4. Definir un nou model financer que, amb col

laboració a amb les entitats financeres, millori les con
dicions de refinançament de l’empresa Vimusa, i obri 
línies de crèdit que permetin la continuïtat de l’activitat 
promotora en el sector públic i la recuperació de l’ocu
pació en el sector de la construcció.»
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Proposta de resolució sobre les escoles mu
nicipals de música i dansa i els conservatoris
Tram. 250-01172/10

Esmenes presentades
Reg. 77595 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 16.09.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 77595)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 1

«1. Reconèixer la tasca fonamental que han desenvo
lupat en els últims anys les escoles municipals de mú
sica, dansa i conservatoris i les encoratja a continu
ar desplegant aquesta funció així com l’esforç de les 
corporacions locals que han permès de consolidar una 
oferta pública d’aquests ensenyaments.»

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

Del punt 2

«2. Consensuar amb el món local i d’acord amb la re-
solució 323/X del Parlament de Catalunya sobre l’ori-
entació política general del Govern, el correcte finan
çament de les escoles municipals de música, dansa i 
conservatoris amb l’objectiu de garantir la continuïtat 
d’aquests ensenyaments.»

Proposta de resolució sobre la concessió de 
subvencions en matèria cultural
Tram. 250-01174/10

Esmenes presentades
Reg. 77579 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CCL, 16.09.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 77579)

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

De refosa dels punts 1 i 2

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a introduir a les bases de les subvencions que 
es prevegi que puguin ser modificades per motius de 
restriccions pressupostàries, que una vegada concedi-
des només podran ser objecte d’aquest tipus de modi-

ficació sempre que les persones beneficiàries hi donin 
el seu consentiment, tal i com estableix la disposició 
transitòria segona, apartat segon de la Llei 2/2014, de 
gener.

Proposta de resolució sobre les llistes d’es
pera dels hospitals de Terrassa
Tram. 250-01175/10

Esmenes presentades
Reg. 77580; 77600 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 17.09.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 77580)

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

Del punt 4

«4. Establir un circuit clar per tal d’alleugerir el temps 
d’espera a la primera visita a la Clínica del Dolor de 
l’Hospital de Terrassa i de l’Hospital Mútua de Terras-
sa, tot treballant entre primària, hospitals i especialis-
tes. De manera que es garanteixi que la primera visita 
amb caràcter preferent es pugui fer dins les 3 setma-
nes, contemplant que el circuit ha de poder assumir les 
més urgents dins la primera setmana. Pel que fa a les 
visites ordinàries, treballar per aconseguir un temps 
d’espera màxim de 3 mesos.»

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 77600)

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

Del punt 4

«4. Millorar el temps d’espera a la primera visita a la 
Clínica del Dolor de l’Hospital de Terrassa i la Clínica 
del Dolor de l’Hospital Mútua de Terrassa, ja sigui ur-
gent com programada.»
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Proposta de resolució sobre les hepatitis ví
riques
Tram. 250-01176/10

Esmenes presentades
Reg. 77581; 77590 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 17.09.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 77581)

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

D’un nou punt 0

«0. Crear un Pla estratègic estatal per a l’abordatge de 
les hepatitis víriques. Aquest Pla haurà de preveure el 
finançament adequat per cobrir les necessitats sanità-
ries dels ciutadans.»

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

«1. Elaborar, en un termini de 3 mesos, un Pla Integral 
sobre les hepatitis víriques amb la implicació de totes 
les àrees del Departament de Salut que s’escaiguin, per 
la seva implementació urgent donada la seva impor-
tància.»

3 Esmena núm. 3
D’addició i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (3)

«2. De forma immediata, Garantir la distribució i ex
posició a tots els centres sanitaris, un cop valorat pel 
Pla Integral sobre les hepatitis víriques, del material 
d’informació i formació ja existent per a la prevenció 
de l’Hepatitis C, fet per les associacions de pacients, 
com l’ASSCAT i altres entitats relacionades, amb les 
revisions per part del Pla Integral que s’escaiguin.»

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

«3. Reforçar les actuacions que desenvolupa el CatSa-
lut, per a garantir l’ús compassiu dels nous fàrmacs 
antivirals contra el VHC i per a accelerar la decisió 
d’autorització d’inclusió en el finançament del SNS per 
part del Ministeri de Sanitat, amb l’objectiu de garan-
tir l’accés a tots aquells i aquelles pacients que els i les 
hepatòlegs i metges especialistes en malalties infeccio-
ses dels hospitals catalans considerin que requereixen 
aquest tractament, a través del Protocol establert a tal 
efecte.»

5 Esmena núm. 5
De modificació i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (5)

«4. Establir el Protocol sobre el tractament farmaco
lògic de les Hepatitis víriques i els criteris mèdics que 
garanteixin l’accessibilitat al tractament de l’hepatitis 
C pels pacients que ho necessitin en el menor temps 
possible.»

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

«5. Reforçar els sistemes de vigilància epidemiològica 
existents, a través de les malalties de declaració obli-
gatòria (MDO) i del Sistema de Notificació Microbio-
lògica de Catalunya, incorporant elements de monito-
ratge de paràmetres de morbiditat i el monitoratge de 
conductes relacionades amb l’adquisició del VHC. Ai-
xí com estudiar la possibilitat de crear un Registre es-
pecífic per recollir i tractar les dades epidemiològiques 
i sobre els tractaments que també tinguin en compte les 
situacions vinculades a la transmissió nosocomial així 
com el monitoratge del diagnòstic del VHC.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 77590)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió (1)

D’un nou apartat 0

«0. Insta al Govern de la Generalitat perquè insti al 
Govern de l’Estat a la creació d’un Pla estratègic es-
tatal per a l’abordatge de les hepatitis víriques. Aquest 
Pla haurà de preveure el finançament adequat per co-
brir les necessitats sanitàries dels ciutadans.»

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

De l’apartat 1

«1. Elaborar, en un termini de 3 mesos, un Pla Integral 
sobre les hepatitis víriques d’acord amb les directrius 
del Pla Estratègic estatal.

Aquest pla integral tindrà en compte els aspectes se-
güents: 

a) Participació de tots els agents implicats en l’elabo-
ració i seguiment del Pla.

b) Establiment d’objectius, plans d’acció i indicadors 
d’avaluació en tots els àmbits que afecten la malaltia

c) Establiment de sinergies amb altres programes rela-
cionats amb les hepatitis víriques.
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d) Assignació d’un pressupost específic que en garan-
teixi l’aplicació amb equitat social i territorial a tot 
Catalunya.

e) Elaboració d’una Guia clínica per als professionals 
de tots els nivells assistencials i una Guia per a les per-
sones afectades i els seus familiars i entorns laborals i 
socials.» 

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

De l’apartat 2

«2. Garantir la distribució i exposició a tots els centres 
sanitaris del material d’informació i formació ja exis-
tent per a la prevenció de l’Hepatitis C. Aquest mate-
rial serà prèviament valorat pel Pla integral sobre les 
hepatitis víriques.»

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

De l’apartat 3

«3. Reforçar les actuacions que desenvolupa el CatSa-
lut, per garantir l’ús compassiu dels nous fàrmacs an-
tivirals contra el VHC i per accelerar la decisió d’auto-
rització d’inclusió en el finançament del SNS per part 
del Ministeri de Sanitat, amb l’objectiu de garantir 
l’accés a tots els pacients que requereixin aquest trac-
tament. Per a això, es consensuarà un protocol, dins 
el Programa d’Harmonització Farmacoterapèutica 
(PHF) de medicació de dispensació hospitalària am-
bulatòria, per a l’accés als tractaments dels pacients 
que compleixin els criteris clínics per accedir-hi. En-
tre les actuacions a dur a terme es poden destacar les 
següents: 

a) Instar a la industria farmacèutica a mantenir i am-
pliar els diferents programes i assajos clínics existents 
per tal de garantir l’accés al tractament mentre els an-
tivirals no disposin de l’autorització de preu i finança-
ment pel SNS.

b) Preveure mecanismes pressupostaris i acords de 
risc compartit amb la indústria farmacèutica per a fer 
front al cost d’aquests nous fàrmacs, 

c) Cercar fórmules conjuntes amb les altres CCAA i 
amb el Ministeri de Sanitat, en el marc del Consell In-
terterritorial de Salut, per a donar resposta a aquest 
problema (l’accés als nous fàrmacs) i per a qualsevol 
malaltia greu que requereixi fàrmacs de medicació 
hospitalària de dispensació ambulatòria.

d) Promoure la participació de les autoritats regula-
dores catalanes (i de les altres CCAA) en les negoci-
acions de la fixació del preu del medicaments que el 
Ministeri de Sanitat duu a terme amb els laboratoris 
farmacèutics, així com la participació real i efectiva de 

les organitzacions de pacients en el procés d’avaluació 
dels medicaments.

e) Revisar de la fórmula de pagament per part del Cat-
Salut de tota la medicació hospitalària de dispensació 
ambulatòria, inclosa la medicació antiviral per l’he-
patitis C.»

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

De l’apartat 4

«4. Integrar en el PHF-MHDA experts en hepatologia 
per a elaborar la proposta de protocol d’accés als trac-
taments sens perjudici que això suposi un endarreri-
ment en l’accés als tractaments.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió (6)

De l’apartat 5

«5. Reforçar els sistemes de vigilància epidemiològica 
existents, a través de les malalties de declaració obli-
gatòria (MDO) i del Sistema de Notificació Microbi-
ològica de Catalunya, incorporant elements de moni-
toratge de paràmetres de morbiditat i el monitoratge 
de conductes relacionades amb l’adquisició del VHC.»

Proposta de resolució sobre la cessió d’un 
local de l’Incasòl situat al barri de Verdun, 
de Barcelona
Tram. 250-01177/10

Esmenes presentades
Reg. 77602 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 15.09.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 77602)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió (1)

«Estudiar la sol·licitud de cedir l’ús del local propietat 
de l’INCASÒL situat al carrer Robert Robert cantona
da amb el carrer Batllori del barri de Verdum (Barce
lona) de forma gratuïta o establint un preu simbòlic a 
l’Associació de Veïns de Verdum.»
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Proposta de resolució sobre la simplificació 
administrativa
Tram. 250-01179/10

Esmenes presentades
Reg. 77587 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 16.09.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 77587)

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

De l’apartat 1

«1. Impulsar en el termini màxim de sis mesos, per 
part de la Generalitat de Catalunya, la participació de 
les entitats associatives més representatives en el des-
envolupament de la simplificació administrativa, per 
tal d’aconseguir el màxim consens dels Governs Lo-
cals.»

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
sistema d’interlocució única amb l’Adminis
tració per a empreses i autònoms
Tram. 250-01180/10

Esmenes presentades
Reg. 77588 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 16.09.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 77588)

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

Del punt 2

«2. Que la tramitació de nova normativa eviti o mini-
mitzi la incorporació de noves càrregues administrati
ves a les empreses en la tramitació de nova normativa i 
reglamentació que afecti especialment a petites i mitja
nes empreses i autònoms/es.» 

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

Del punt 3

«3. Establir, gradualment en el marc de la finestre
ta administrativa única, un sistema unificat de gestió 
de tramitacions per les petites i mitjanes empreses, 
que permeti que una única unitat administrativa sigui 
l’encarregada de fer totes les tramitacions necessàri

es entre les diverses administracions. La implantació 
d’aquest sistema serà avaluada de manera anual mit
jançant un informe que serà presentat a la Comissió 
d’Empresa i Ocupació del Parlament de Catalunya.»

Proposta de resolució sobre la informació al 
Parlament de les gestions relatives a tanca
ments d’empreses i expedients de regulació 
d’ocupació
Tram. 250-01182/10

Esmenes presentades
Reg. 77578; 77586 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 16.09.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 77578)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a trametre de forma semestral en seu parla-
mentaria a la Comissió d’Empresa i Ocupació del Par-
lament les dades dels ERO comunicats i resolts, sobre 
les gestions que ha dut o està duent a terme en els ca-
sos de tancaments i d’ERO a Catalunya, especialment 
en allò referent a les empreses industrials i les empre-
ses amb un important nombre de treballadors.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 77586)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge
neralitat a trametre de forma semestral a la Comissió 
d’Empresa i Ocupació del Parlament les dades dels 
ERO comunicats i resolts a Catalunya especialment en 
allò referent a les empreses industrials i les empreses 
amb un important nombre de treballadors.»
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Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-01186/10

Esmenes presentades
Reg. 75086; 77582; 77592 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CS, 17.09.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
75086)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa (1)

D’un nou punt 7

«7. Dotar l’Hospital de Viladecans dels recursos ne-
cessaris per rebaixar durant el 2014 i 2015 les llistes 
d’espera, especialment la de traumatologia, i situar-les 
a la mitjana de Catalunya.»

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 77582)

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

Del punt 2

«2. Presentar als alcaldes i alcaldesses de les pobla
cions de referència de l’Hospital de Viladecans, i als 
professionals del centre i les entitats ciutadanes vincu-
lades, el Pla funcional que ha d’estar acabat durant el 
2014, així com també l’adaptació del projecte executiu 
del 2008.»

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

Del punt 5

«5. Garantir els recursos necessaris per atendre les ne-
cessitats de la població assignada a l’Hospital de Vi-
ladecans, i per tant les altes que li corresponen per la 
seva àrea d’influència, mantenint com a mínim la ma-
teixa cartera de serveis que té actualment l’Hospital de 
Viladecans.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 77592)

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

Del punt 2

«2. Un cop redactat, presentar als alcaldes i alcaldes-
ses de les poblacions de referència de l’Hospital de Vi-
ladecans el nou Pla Funcional, així com als professi-
onals del centre i les entitats ciutadanes vinculades.»

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

Del punt 5

«5. Assignar les altes que corresponen a l’hospital de 
Viladecans per atendre les necessitats de la seva àrea 
d’influència d’acord amb la seva cartera de serveis.»

Proposta de resolució sobre la paralització 
definitiva de la planta del projecte Castor i 
sobre la no repercussió de les compensaci
ons econòmiques en els ciutadans
Tram. 250-01187/10

Esmenes presentades
Reg. 76181 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 16.09.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 76181)

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP Socialista (1)

D’una nova lletra

«e) Coordinar conjuntament amb la Generalitat la in-
formació sobre seguretat i prevenció dels efectes sís-
mics que es puguin produir en el futur.»
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Proposta de resolució sobre la creació d’una 
xarxa coordinada de serveis d’acompanya
ment i consolidació d’empreses
Tram. 250-01189/10

Esmenes presentades
Reg. 77589 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 16.09.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 77589)

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

Del punt 1

«1. Continuar treballant en mantenir la coordinació 
amb la resta d’entitats i administracions públiques 
que, en la actualitat, presten els seus serveis a empre-
ses i autònoms/es.»

Proposta de resolució sobre l’execució de 
tot el pressupost assignat al Departament 
de Salut
Tram. 250-01190/10

Esmenes presentades
Reg. 77583; 77596 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 17.09.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 77583)

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

Del punt 1

«1. Garantir que el 100% del pressupost del 2014 dels 
hospitals de titularitat pública es destini únicament a 
prestacions de serveis sanitaris del 2014.»

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

Del punt 2

«2. Garantir que les mesures que es duguin a terme 
en el sector vagin enfocades a millorar l’eficiència del 
sistema sense repercutir en els professionals ni en l’ac-
tivitat assistencial a desenvolupar per part de tots els 
centres sanitaris.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 77596)

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

Del punt 1

«1. Garantir que el 100% del pressupost del 2014 es 
destinarà únicament a prestació de serveis sanitaris.»

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

Del punt 2

«2. Garantir que les mesures d’eficiència en els centres 
del sector públic es centraran en l’àmbit d’aprovisio-
nament i serveis de suport per aconseguir economies 
d’escala i que el seu fruit quedarà dins del sistema.»

Proposta de resolució sobre l’impuls d’a
cords estables entre els centres d’educa
ció primària i secundària del servei públic 
d’educació i les entitats juvenils
Tram. 250-01192/10

Esmenes presentades
Reg. 77594 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 16.09.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 77594)

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

Del punt 2

«2. Impulsar que els centres d’educació primària i se-
cundària del servei d’educació de Catalunya, establei-
xin col·laboracions amb les entitats juvenils del seu 
àmbit territorial, en el marc de projectes educatius ter-
ritorials, plans educatius d’entorn i en la generalitza-
ció del Servei comunitari, per tal que puguin partici-
par en aquestes actuacions i explicar la seva realitat 
associativa a l’alumnat del centre, amb coresponsa-
bilitat amb el món local i respectant l’autonomia dels 
centres.»
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Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la cobertura de les necessitats alimentà
ries dels alumnes en els períodes no lectius
Tram. 250-01194/10

Esmenes presentades
Reg. 77593; 77608 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 16.09.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 77593)

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

«El Parlament de Catalunya insta els Departaments 
d’Ensenyament, de Benestar Social i Família i de Sa-
lut a seguir col·laborant en l’aplicació del Protocol per 
a la detecció i seguiment de situacions de dificultat 
en l’alimentació d’infants i adolescents, amb especial 
atenció als períodes no lectius, a fi i efecte de donar 
una resposta adient a les situacions d’especial dificul-
tat en l’alimentació.»

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 77608)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a consolidar i donar publicitat dels programes 
extraordinaris destinats a garantir l’alimentació ade-
quada d’infants i adolescents en situació de vulnera-
bilitat en els períodes no lectius i garantir, per aquests 
períodes, un seguiment específic als alumnes que reben 
beques durant el curs escolar.

Proposta de resolució sobre el servei d’am
bulàncies al Montsià
Tram. 250-01195/10

Esmenes presentades
Reg. 77599 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 17.09.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 77599)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a garantir el servei d’ambulàncies a Alcanar, 
així com a estudiar el rendiment dels serveis d’am
bulàncies de tota la comarca del Montsià, per tal que 
quan s’hagin de prendre decisions estiguin fonamen
tades en les necessitats reals i l’orografia del terreny.»

Proposta de resolució sobre l’eliminació i el 
tractament de les terres contaminades del 
Parc del Nord de Sabadell
Tram. 250-01196/10

Esmenes presentades
Reg. 77597 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 15.09.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 77597)

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

Del punt 1

«1. Procedir urgentment de forma consensuada amb 
l’Ajuntament de Sabadell a determinar la configuració 
final de les terres dipositades de les obres de perllon-
gament dels FGC que s’han acumulat en el conjunt de 
a l’espai on està prevista la construcció del Parc del 
Nord.»

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

Del punt 2

«2. Posar en marxa els mecanismes necessaris perquè, 
un cop retirades les terres contaminades, es restitueixi 
l’espai i s’executin les obres compromeses i definides 
en el projecte constructiu de perllongament dels FGC 
a Sabadell.»
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Proposta de resolució sobre l’aparcament 
del CAP II CerdanyolaRipollet
Tram. 250-01197/10

Esmenes presentades
Reg. 77584; 77598 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 17.09.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 77584)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a que es 
procedeixi a la reparació del pàrquing del CAP 2 du-
rant el 2014 o inicis de 2015 amb la partida consigna-
da al pressupost.»

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 77598)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a que es 
procedeixi a la reparació del pàrquing del CAP 2 du
rant el 2014 o inicis de 2015 amb la partida consignada 
al pressupost.»

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola La Maquinista, de Barcelona
Tram. 250-01250/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 77445 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’escola La Maquinista, ubicada al districte de Sant 
Andreu de Barcelona, presenta un projecte educatiu 
que busca la complicitat de les famílies i els i les pro

fessionals de l’educació en la tasca d’educar. Aquesta 
projecte està fonamentat en l’estimulació de l’interès 
de l’infant, l’experimentació, la recerca, la construcció 
a través del diàleg i l’aprenentatge de la cooperació i el 
respecte mutu.

Actualment, el centre educatiu acull línies educati
ves de P3, P4, P5, 1er, 2on i 3er de primària, i s’anirà 
ampliant progressivament fins a sisè de primària. Des 
del seu inici, el curs 20082009, el centre està ubicat 
en mòdul prefabricats, al costat d’un pàrquing a l’ai
re lliure del Centre Comercial La Maquinista, situació 
que ha privat els i les alumnes d’elements bàsics com 
el gimnàs i la cuina.

El passat mes de juliol de 2014, el govern municipal 
de Barcelona i el Grup Municipal del PP van presentar 
un acord de modificació del projecte de La Maquinista 
que condiciona la construcció de l’escola La Maqui
nista a l’ampliació del Centre Comercial La Maqui
nista. Una condició totalment inacceptable ja que la 
competència en l’àmbit educatiu és del govern de la 
Generalitat en coresponsabilitat amb l’Ajuntament.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Reconèixer la necessitat de construcció de l’esco
la La Maquinista i desvincular la seva construcció de 
l’ampliació del Centre Comercial.

2) Consensuar amb l’Ajuntament de Barcelona, la co
munitat educativa i els veïns del barri del Bon Pastor 
la ubicació provisional del centre durant el procés de 
construcció del nou edifici educatiu.

3) Agilitzar els tràmits de construcció de l’escola La 
Maquinista per a què pugui iniciarse el curs 2015
2016 en les noves instal·lacions.

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2014

Dolors Camats i Luis Joan Mena Arca
Portaveu GP ICVEUiA Portaveu adjunt GP ICVEUiA 
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Proposta de resolució sobre l’ampliació i la 
remodelació de diversos centres educatius 
de Cornellà de Llobregat
Tram. 250-01251/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 77446 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (Baix Llobre
gat) va aprovar el passat dia 26 de juny de 2014 una 
moció en suport de l’educació pública i de qualitat en 
el marc del Ple Municipal d’aquesta localitat. La mo
ció reitera el compromís de la localitat en considerar la 
qualitat de l’educació com l’eix vertebrador de la cohe
sió social i la màxima garantia de la igualtat d’oportu
nitats de la seva ciutadania.

La localitat ha mantingut la seva implicació i inversió 
en la millora dels equipaments educatius i la dotació 
econòmica dels programes als centres i a les associ
acions de pares i mares, i n’ha impulsat de nous que 
pretenen garantir aquesta necessària cohesió social a 
través de la xarxa educativa pública.

No obstant això, tant el Consell Escolar Municipal de 
la localitat, com a òrgan de participació i de represen
tació de tots els sectors de la comunitat educativa de 
Cornellà de Llobregat, com la FAMPA de la locali
tat, així com l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, 
han expressat públicament la necessitat de tornar a sol
licitar a la Generalitat de Catalunya els recursos que la 
ciutat ve reclamant al Ple Municipal des de fa tres cur
sos i totes les inversions prioritàries encara pendents 
als centres educatius d’aquesta localitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Agilitzar el màxim possible i consensuant una data 
amb l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i la comu
nitat educativa del centre l’ampliació i remodelació de 
l’institut Joan Miró.

2) Consensuar amb els agents implicats el calendari 
de construcció d’una pista poliesportiva a l’institut Mi
quel Martí i Pol de Cornellà de Llobregat.

3) Consensuar amb els agents implicats el calendari 
d’urbanització i ampliació del pati amb construcció 
d’una pista poliesportiva a l’institut Esteve Terrades de 
Cornellà de Llobregat.

4) Agilitzar i prioritzar els tràmits per a la reparació 
integral de la coberta de l’escola Mediterrània de Cor
nellà de Llobregat.

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2014

Dolors Camats i Luis Joan Mena Arca
Portaveu GP ICVEUiA Portaveu adjunt GP ICVEUiA 

Proposta de resolució sobre l’actualització 
de l’indicador de renda de suficiència de Ca
talunya
Tram. 250-01252/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 77447 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2014

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

L’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya 
(IRSC), establert l’any 2006 per la Llei 13/2006, de 27 
de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic; 
substituïa l’índex estatal IPREM i va ser creat amb 
l’objectiu de poder valorar les situacions de necessitat 
d’aquelles persones que experimentin contingències 
que els impedeixin fer front a les despeses essencials 
de manteniment pròpies o de les persones que integren 
la seva unitat familiar o de convivència. Així, l’índex 
s’utilitza per accedir a determinades prestacions i ser
veix com a referència per als complements de les pen
sions no contributives, de viudetat, de gent tutelada o 
de dependència.

Donat que els col·lectius més vulnerables són els que 
s’estan veient més afectats per la crisi econòmica i per 
les (no) fluctuacions d’aquest indicador, resulta inad
missible que des de l’any 2010 no s’hagi decidit rea
litzar cap actualització del mateix. De fet, no són pocs 
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els estudis (el de la Plataforma Unitària de la Gent 
Gran de Catalunya és dels més gràfics) que conclouen 
que la seva congelació ha suposat una pèrdua de poder 
adquisitiu per a totes aquelles prestacions socials basa
des en l’IRSC així com un empitjorament de les dades 
dels indicadors socials més importants: desigualtat; 
taxa de pobresa; població en risc de pobresa després 
de transferències socials; població amb privació mate
rial severa, etc.

Actualment, el seu valor es situa en els 569,12 euros. 
Una xifra lluny dels 649,98 euros que hauria d’ha
ver assolit si s’haguessin tingut en compte els acords 
adoptats en 2008 i les pujades de l’IPC català du
rant el període 20112014. En termes absoluts, la pèr
dua de poder adquisitiu derivada de la congelació és 
de 80,86 euros mensuals i de 1.132 euros anuals (per 
14 pagues). Tanmateix, si les xifres s’analitzen en ter
mes percentuals, la pèrdua de poder adquisitiu arriba 
al –10,6% des del 2010, i al –12,44% si el càlcul es fa 
des del 2006.

La no actualització de l’IRSC aprofundeix l’agreuja
ment de les condicions de vida en el pitjor moment. 
Encara immersos en una situació de crisi socioeco
nòmica, no és just oblidar la protecció de qui més la 
necessita. Per tant, es considera de màxima urgència 
l’adequació de l’índex tant a les pujades de preus dels 
últims anys com a les necessitats dels seus potencials 
perceptors.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Que la propera llei de mesures fiscals i administra
tives que acompanya el Pressupost de la Generalitat de 
Catalunya contempli l’actualització de l’IRSC de ma
nera que recuperi la devaluació econòmica que ha patit 
en els darrers anys.

2) Reunirse urgentment amb tots aquells agents soci
als afectats per la no actualització de l’IRSC.

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2014

Dolors Camats i Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICVEUiA Diputada GP ICVEUiA 

Proposta de resolució sobre la supressió del 
programa de TV3 El medi ambient
Tram. 250-01253/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 77448 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada, Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Con
trol de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit
jans Audiovisuals.

Exposició de motius

Segons ha comunicat la direcció de TVC, el programa 
de TV3 El medi ambient deixarà d’emetre’s a partir del 
dilluns dia 8 de setembre. El programa acabarà des
prés d’una emissió ininterrompuda de 22 anys a la ca
dena pública, que l’ha emès de dilluns a divendres des 
del 1992 entre el Telenotícies comarques i el Telenotí-
cies migdia, a les 14.20 hores.

La direcció ha argumentat que, el fet que el progra
ma Espai Terra, presentat per Tomàs Molina, s’hagi 
d’ubicar properament –provinent de la franja del ves
pre– abans del Telenotícies comarques suposaria que 
els dos programes se solapessin en els continguts en 
la franja horària del migdia. L’argument és «alliberar 
efectius» de determinades categories tècniques, fentlo 
passar per damunt de criteris de valoració del progra
ma, audiència, interès social i servei públic.

Actualment, el programa estava emetent reportatges ja 
emesos. Tot i això, ja n’hi havia de nous preparats per 
ser emesos a partir del dia 8 de setembre. No obstant, 
ja no seran emesos en l’horari de migdia i es difondran 
a través del canal informatiu 3/24. El programa ha es
tat esponsoritzat al llarg dels 22 anys per una mateixa 
empresa, Gas Natural.

Tancar el programa El medi ambient suposa la desapa
rició d’un espai divulgatiu però, alhora, d’un alt nivell 
científic assequible per a tothom, de programació de 
servei públic que justifica l’existència de TV3, de feina 
d’un equip mínim que amb voluntarisme ha dut a ter
me un producte pioner i clau per als temps que vivim, 
i que disposa d’una bona esponsorització.

Programes com aquest ajuden a refermar el compro
mís amb el medi ambient i l’educació ambiental. Si 
es permet el seu tancament es demostrarà una vegada 
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més la manca de polítiques ambientals d’aquest Go
vern.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern perquè fa
ci les gestions oportunes davant la direcció de la CCMA 
per tal que no suprimeixin el programa de TV3 El medi 
ambient, que durant 22 anys ha educat i ajudat vàries 
generacions de persones a estimar i conèixer el nostre 
entorn.

Palau del Parlament, 3 de setembre de 2014

Dolors Camats i Luis, portaveu del GP d’ICVEUiA, i 
Marta Ribas Frías i Salvador Milà i Solsona, diputats 
del GP d’ICVEUiA

Proposta de resolució de rebuig a la can
cel·la ció de la presentació de Victus, d’Al
bert Sánchez Piñol, a l’Institut Cervantes 
d’Utrecht per part de l’ambaixador d’Espa
nya a Holanda
Tram. 250-01254/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 77451 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca
talunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co
missió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

L’ambaixador d’Espanya a Holanda va donar ordres 
per cancel·lar la presentació a Holanda de la versió 
en neerlandès de l’obra Victus, de l’escriptor Albert 
Sànchez Piñol, amb un tipus d’actuació que només es 
pot qualificar de censura, impròpia d’un estat demo
cràtic.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Expressa el seu més enèrgic rebuig davant l’actuació 
antidemocràtica de l’ambaixador d’Espanya a Holanda 
que va donar instruccions per impedir la presentació 
a aquest país per part de l’Institut Cervantes de l’obra 
Victus de l’escriptor Albert Sánchez Piñol.

2. Rebutja les declaracions del cap de gabinet del pre
sident Rajoy, Jorge de Moragas, en relació a l’obra 
Victus.

3. Insta el Govern a sol·licitar la immediata destitució 
de l’ambaixador d’Espanya a Holanda, Fernando Ari
as González.

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2014

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICVEUiA Diputat GP ICVEUiA 

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de l’accessibilitat a l’estació ferroviària del 
Vendrell per a les persones amb limitacions 
físiques o sensorials
Tram. 250-01255/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 78256 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2014

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

Tant la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció 
de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòni
ques, modificada pel Decret legislatiu 6/1994, de 13 de 
juliol, com la Ley 3/1997, de 7 d’abril sobre promoción 
de accesibilidad y supresión de barreras arquitectóni
cas, urbanísticas, transportes y de la comunicación, fi
xen la obligatorietat d’adaptar les estacions i els trens a 
les necessitats de les persones amb dificultats per a la 
mobilitat o qualsevol altra limitació física o sensorial.

A l’estació del Vendrell (Baix Penedès) no s’està com
plint l’esmentada legislació ni en les instal·lacions de la 
pròpia estació ni en bona part dels trens que hi presten 
servei.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciati
va per Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa 
pre senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a. Prendre les mesures necessàries amb els operadors 
ferroviaris per tal de garantir l’accessibilitat a tots els 
serveis de l’estació de tren del Vendrell a les persones 
amb dificultats per a la mobilitat o qualsevol altra li
mitació física o sensorial.

b. Que es faci una adaptació progressiva dels trens de 
passatgers que tinguin parada a l’estació del Vendrell, 
per què siguin accessibles per a totes les persones amb 
dificultats per a la mobilitat o qualsevol altra limitació 
física o sensorial.

Palau del Parlament, 10 de setembre de 2014

Dolors Camats i Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICVEUiA Diputada GP ICVEUiA 

3.10.30. DEBATS GENERALS

Debat sobre l’orientació política general del 
Govern
Tram. 255-00007/10

Propostes de resolució presentades pels grups 
parlamentaris
Reg. 78755 i 78760; 78756 i 78764; 78758; 

78759, 78763 i 78767; 78766; 78762 i 

78773; 78765; 78757; 78761 Admissió a 

tràmit: Mesa del Parlament, 16.09.2014

Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 78755 i 78760)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar
ticles 132 i 133 del Reglament del Parlament, presen
ta les següents propostes de resolució subsegüents al 
Debat sobre l’orientació política general del Govern 
(tram. 25500007/10).

Propostes de resolució

Bloc 1. Temps d’un nou contracte social  
per a Catalunya. Creació d’ocupació  
i reactivació econòmica

Proposta de resolució núm. 1. Sobre la creació 
d’ocupació de qualitat

Ocupació i autoritat laboral

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a:

a) Sol·licitar al Govern de l’Estat la derogació de la re
forma laboral de 2012 atesos els seus efectes negatius, 
de destrucció i precarització de l’ocupació, alhora que 
ha contribuït a la devaluació salarial, l’increment de 
les desigualtats socials i la pobresa.

b) Que en la formulació dels pressupostos del 2015 es 
dotin amb recursos propis les partides adreçades a les 
polítiques actives d’ocupació, formació i foment de 
l’ocupació, fins arribar a l’1,5% del PIB.

El Parlament de Catalunya constata:

c) El poc sentit de fer una nova llei d’Ocupació de Ca
talunya que no reguli nous drets o que no els garantei
xi per manca de recursos. Una nova llei que enlloc de 
reforçar la xarxa pública, la desmantella per prioritzar 
les agències privades de col·locació i les ETT, tornant a 
l’antic model del Servei Català de Col·locació que ja es 
va demostrar ineficaç i ineficient.

d) La deixadesa del DEMO en convocatòries de PAO, 
donat que repeteix les mateixes convocatòries des de 
2010 amb cada vegada menys recursos que el Govern 
prioritza a convocatòries per als agents privats, tot dei
xant de banda els agents públics.

Per contribuir a la sortida de la dramàtica situació de 
milers de catalans i catalanes

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

a) Reforçar el Servei d’Ocupació de Catalunya enlloc 
de desmantellarlo en favor dels operadors privats, i 
reactivar les polítiques actives d’ocupació per aconse
guir més activació, més formació i més acreditació de 
competències.

b) Incloure en la programació del Servei d’Ocupació 
de Catalunya una oferta anual de cursos d’anglès i rus 
per a persones aturades que puguin ocuparse en el 
sector de l’hostaleria i la restauració.

c) Impulsar programes de formació que incloguin 
pràctiques o experiència laboral en sectors emergents, 
adreçats a joves i a persones desocupades de llarga 
durada en activitats sostenibles (serveis ambientals, 
energies renovables, turisme, rehabilitació i edificació 
sostenible, atenció sociosanitària, ecodisseny de pro
ductes i serveis, etc.)
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d) Incloure en els programes de promoció econòmica 
un pla específic de subvencions i ajuts per a la creació 
d’ocupació en els àmbits assenyalats per la Comissió 
Europea en la seva Comunicació: «Cap a una recupe
ració generadora d’ocupació» com són la contractació 
en l’economia ecològica, l’atenció sanitària i les tecno
logies de la informació i la comunicació.

Pla de rescat per a persones aturades de llarga durada

a) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a complir les mocions 8/X, 12/X, 17/X, 22/X 
i la resolució 323/X del Parlament de Catalunya en tots 
els seus apartats i a adoptar mesures urgents i específi
ques destinades als treballadors de quarantacinc anys 
o més en situació d’atur de llarga durada.

Atur juvenil

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a

a) Complir la Resolució 301/X del Parlament, sobre la 
situació de la joventut, en tots els seus apartats.

b) Presentar a les Comissions de Joventut i d’Empresa 
i Ocupació el Pla de Garantia Juvenil de Catalunya, 
amb el pressupost, objectius i indicadors previstos, ai
xí com el grau d’assoliment.

Pla extraordinari «Treball als barris»

a) El Parlament insta el Govern de la Generalitat a fer 
una convocatòria extraordinària del projecte «Treball 
als barris» per al disseny de projectes integrals als 
barris i/o municipis amb majors necessitats de reequi
libri territorial i social, amb percentatges d’atur supe
rior al 25% i amb baix nivell de renda. La convoca
tòria ha d’incloure mesures per a la contractació, per 
part dels ajuntaments, de persones amb especials difi
cultats d’inserció (joves, desocupats de llarga durada, 
persones de quarantacinc anys o més i persones en 
risc d’exclusió social) així com dispositius de suport a 
la formació i la inserció laboral, i programes de desen
volupament local i accions innovadores.

Fons europeu d’adaptació a la globalització

a) El Parlament insta el Govern de la Generalitat a 
negociar amb la UE un Fons Europeu d’Adaptació  
a la Globalització per a la reconversió dels treballadors 
provinents de la construcció cap a noves oportunitats 
ocupacionals (de la mateixa manera que s’ha fet a d’al
tres regions europees).

Persones amb discapacitat i/o especials dificultats

a) El Parlament insta el Govern de la Generalitat a ga
rantir el dret al treball de les persones amb discapaci
tat, tot:

– Assegurant la subvenció que fa possible el mante
niment dels llocs de treball dels Centres Especials de 
Treball i de les Unitats de Suport a l’Activitat Professi
onal (USAPS).

– Garantint el finançament dels Serveis d’Integració 
Laboral, dels itineraris d’inserció i del treball amb su
port.

– Mantenint i potenciant en els processos de contrac
tació pública que duguin a terme tant els diferents de
partaments de la Generalitat com les empreses i els 
organismes públics que en depenen clàusules socials 
condicionants del contracte per a promoure l’ocupació 
de persones amb dificultats especials d’inserció.

– Facilitant la transició al món laboral de les persones 
amb disminució reconeguda, mitjançant la inserció a 
l’empresa ordinària amb als programes de Treball amb 
Suport amb la dotació econòmica suficient, l’accés a 
centres especials de treball, tot obrint la convocatòria 
per a la creació de llocs de treball protegit als CETs, i 
garantint el compliment de la llei pel que fa a la sub
venció del 50% del SMI i al finançament de les Unitats 
de Suport a l’Activitat Professional.

– Definint de forma participada i consensuada amb to
tes les organitzacions del sector, un Pla estratègic pels 
CET que, a partir de la singularitat i especificitat d’a
quests centres a Catalunya, contempli mesures per a la 
seva sostenibilitat, reestructuració i revitalització amb 
l’objectiu de garantir la seva viabilitat financera i la 
seva competitivitat econòmica mitjançant l’impuls de 
línies de negoci viables, formació i inversió.

– Donant viabilitat a itineraris d’inserció i al treball 
amb suport tot garantintne el finançament.

– Convocant plans d’ocupació específics per a la inser
ció laboral de les persones amb discapacitat.

Nova llei de la Formació Professional i del sistema de 
qualificació professional

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

a) Garantir que la nova llei de la formació professi
onal vagi acompanyada d’un pla nacional d’acredita
ció i qualificació professional que permeti a les més 
de 400.000 persones amb mancances de qualificació 
poder accedir a un itinerari personalitzat de formació 
per acreditar la seva experiència professional i/o quali
ficarse per poder obtenir un lloc de treball.

b) Que la nova llei reforci el paper dels CIFO com a 
centres públics integrats amb una programació anual 
estable amb dotacions i/o infraestructures adequades.

Autoritat laboral i Inspecció del Treball

Catalunya té competència executiva plena en matèria 
de treball i seguretat social, i en concret la prevenció de  
riscos laborals i la seguretat i salut en el treball que 
s’integren en el concepte «treball i seguretat social». 
Així doncs, després de la signatura dels acords de 
transferència de la inspecció de treball a Catalunya, la 
Generalitat les hauria d’exercir, però la realitat és que 
hi ha una omissió d’acció.
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a) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a presentar un programa d’Inspecció del Tre
ball per:

– Garantir les relacions laborals contractuals, la igual
tat salarial i de condicions laborals entre homes i do
nes, evitar abusos i incompliments en matèria de jor
nada laboral i temps del treball.

– Executar un pla d’inspecció de treball per combatre 
l’economia submergida i el frau fiscal i laboral.

– Exercir el màxim nivell de mediació i interven
ció com a autoritat laboral de Catalunya per a evitar 
el tancament i/o minimitzar els efectes sobre l’atur 
dels expedients de regulació d’ocupació, amb especial 
atenció als que afecten el teixit industrial català.

– Vetllar pel compliment dels acords pel desbloqueig 
de la negociació col·lectiva, tant pel que fa al conjunt 
de matèries sectorials o d’empresa, com en matèria 
d’ultraactivitat, especialment l’Acord sobre l’ultraacti
vitat arribat el mes de juny passat amb les entitats pa
tronals i la Generalitat de Catalunya.

– Recuperar el consens, la participació i l’equilibri de 
poder en les relacions laborals amb un Marc Català de 
Relacions Laborals (segons determinen els articles 45 
i 170 de l’EAC)

Proposta de resolució núm. 2. Sobre la 
reactivació econòmica i el creixement

Aspectes generals

a) El Ple del Parlament manifesta el seu rebuig a l’ori
entació de la política econòmica portada a terme per 
la dreta que ha governat Europa en els darrers anys. 
Aquesta política d’austeritat que ha aguditzat els efec
tes negatius de la crisis econòmica, iniciada l’any 2008 
a Catalunya. La reducció dels dèficits públics exigi
da als països amb problemes econòmicfinancers més 
aguts ha esdevingut contraproduent, entre d’altres co
ses perquè aquesta política no ha estat compensada 
per polítiques d’impuls a l’economia pel conjunt de la 
Unió Europea.

En aquests darrers anys, aquesta política econòmi
ca dirigida per la Comissió Europea, el Banc Central 
Europeu i el Fons Monetari Internacional ha generat 
més desigualtats. I lluny d’abandonar les idees que 
ens han portat a una crisis financera i posteriorment 
a una crisis social, en la que estem immersos, la dre
ta continua aprofitant la conjuntura per aprofundir el 
seu projecte, per una banda: retallades en els serveis 
públics com la salut, l’educació, les pensions, les pres
tacions d’atur, la dependència; i per l’altra, devaluació 
interna: reduccions salarials per guanyar competitivi
tat. Una combinació de polítiques que rebutgem i que 
provoca més desigualtats i una forta pujada dels ni
vells de pobresa.

b) El Parlament de Catalunya manifesta la preocupa
ció per les dades econòmiques i les de l’atur que no 
milloren des dels inicis de la crisis, degut, entre d’al
tres raons, a una manca de voluntat del Govern per re
forçar les polítiques de reactivació econòmica que han 
de generar més riquesa i llocs de treball al nostre país, 
i menys desigualtats i pobresa.

Desenvolupament territorial

Per al desenvolupament econòmic del país és essen
cial el desenvolupament econòmic dels territoris en el 
seu conjunt. L’estratègia RIS3 –Research and Innova-
tion Strategy for Smart Specialization– de la Unió Eu
ropea així ho presenta instant a les regions, com Cata
lunya, i alhora a les seves ciutats i territoris, a definir 
una estratègia d’especialització concreta per tal d’en
focar al màxim l’assignació de recursos en aquestes 
especialitzacions definides per cadascun dels territo
ris. D’aquesta manera podrem assolir major competiti
vitat, més creixement, més oportunitats per a tothom.

La Generalitat ja ha definit la seva estratègia RIS
3CAT, amb els eixos estratègics, els àmbits d’actuació 
i els instruments i polítiques.

I, en aquest context i davant la importància del territo
ri en tota l’estratègia RIS3CAT.

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

a) Impulsar, conjuntament amb els diversos territoris, 
els plans necessaris i més adients per al desenvolupa
ment econòmic d’aquests establint una estratègia loca
litzada territorialment i amb el compromís de sumar 
els recursos nacionals, estatals i europeus als locals, 
per tal de possibilitar un avenç econòmic territorial, 
tal i com preveu l’estratègia RIS3CAT.

b) Crear, en el termini de 3 mesos, una taula de tre
ball en el què participin aquelles ciutats interessades 
en avançar cap a la Smart City així com les empreses 
de tecnologia que poden facilitar aplicacions per mi
llorar la gestió de les ciutats alhora que generen sec
tors emergents. Avançar cap a la Smart City és positiu 
per la sostenibilitat i el coneixement de la pròpia ciutat 
però també per la capacitat de crear nous llocs de tre
ball en sectors emergents amb valor afegit. El Govern 
definirà en aquest taula un pla de treball que presen
tarà durant el primer semestre del 2015 a la Comissió 
d’Empresa i Ocupació.

Economia col·laborativa

a) El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge
neralitat a realitzar en els propers 6 mesos un estu
di sobre l’impacte de l’economia col·laborativa al país, 
així com a realitzar una regulació de certes aplicaci
ons per evitar el frau i respectar els drets dels consu
midors. El consum col·laboratiu representa un pràctica 
complementària avantatjosa per aquells que la utilit
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zen, tant des del punt de vista innovador, econòmic o 
sostenible.

Emprenedoria i creixement empresarial

a) El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge
neralitat a augmentar els ajuts als emprenedors i les 
empreses com a generadores de nous llocs de treball i 
de riquesa al territori. El Govern presentarà conjunta
ment amb el pressupost per al 2015 un seguit de mesu
res per incentivar l’emprenedoria i per millorar la situ
ació de les empreses a través de programes basats en: 
la internacionalització, el finançament, la innovació, la 
formació i la fiscalitat.

Indústria

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a

a) Desenvolupar, en el termini de 6 mesos, una nova 
política industrial que ha de dotarse de més recur
sos, tals com: centres d’excel·lència de formació pro
fessional, coordinació dels recursos formatius a cada 
sector, instruments d’inversió i de capital, instruments 
públicoprivats de desenvolupament de noves activi
tats industrials al voltant de l’R+D+i, de noves políti
ques d’atracció d’inversions industrials complementa
des amb polítiques orientades a l’atracció de talent; de 
polítiques de compra pública que incentivin l’activitat 
industrial, de polítiques de concertació i col·laboració 
públicoprivada que permetin anticipar tendències i 
prevenir processos de transformació i de desindustria
lització, de polítiques territorials de desenvolupament 
industrial, de nous instruments de política sectorial, de 
polítiques de promoció exterior de la realitat industrial 
de Catalunya, d’acompanyament dels processos d’in
ternacionalització i dimensionament de les empreses.

b) Estudiar, en els propers 6 mesos, conjuntament amb 
els agents socials i econòmics, les possibilitats de re
localització industrial d’empreses catalanes, i els pro
grames que podrien ajudar aquesta relocalització amb 
l’objectiu de generar riquesa i llocs de treball al nostre 
territori.

Turisme

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

a) Presentar en el termini de 4 mesos un Pla de millora 
de les destinacions turístiques que permeti l’aposta pel 
turisme de qualitat lligat a al protecció del territori, el 
patrimoni cultural i la gastronomia.

b) Garantir per al proper pressupost del 2015, un fi
nançament especial per la millora dels establiments i 
habitatges d’ús turístics que apostin per un turisme de 
qualitat i sostenible.

c) Realitzar, en els propers 2 mesos, una revisió de la 
normativa en relació als apartaments i habitatges amb 
ús turístics.

d) Realitzar, en el termini de 4 mesos, un informe 
201314 sobre els recursos estatals provinents del 

FOMIT amb la valoració de compliment de condici
ons i els objectius assolits.

Comerç

a) El Parlament de Catalunya reclama al Govern la 
presentació de la nova llei de comerç abans de la fina
lització de l’any 2014, atès que el compromís del ma
teix era presentarla abans d’acabar el curs 2013.

Energia

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

a) Presentar en el termini de 3 mesos un pla de mesu
res d’eficiència energètica que inclogui els sectors de 
la generació, del transport i la distribució d’energia, la 
indústria, els transports, l’administració pública i els 
edificis, per tal d’assegurar els objectius marcats per a 
l’UE per a l’any 2020, i la transposició en el marc de 
les competències que fixa l’Estatut de Catalunya de la 
Directiva relativa a eficiència energètica 2012/27/UE.

b) Presentar en el termini de 3 mesos una proposta de 
suport a les xarxes tancades (smart grids)

c) Realitzar, en el termini de 3 mesos, una proposta 
que relacioni la neteja de boscos i aprofitaments ur
bans de biomassa per a usos energètics de distribució 
de calor.

e) El Parlament de Catalunya reclama al Govern el su
port en l’àmbit de la investigació (IREC) per al projec
te ZEFIR d’energia eòlica marina.

Proposta de resolució núm. 3. Sobre 
universitats, recerca i innovació

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

a) Prioritzar per al 2015 els recursos destinats a les 
universitats públiques, de manera que es pugui man
tenir el finançament, com a mínim del 2012, elaborant 
la previsió pressupostària i un Pla de finançament pel 
període 20152020, dialogat i acordat amb la comu
nitat universitària i l’ACUP per tornar com a mínim 
als pressupostos del 2010 i consensuar una proposta de 
revisió de preus públics, taxes i beques que garantei
xin l’equitat als estudiants d’educació superior (graus, 
màsters, doctorats...), la mobilitat interna i externa a 
Catalunya, al personal investigador predoctoral i per
sonal docent.

b) Dedicar més recursos, en els propers pressupostos 
del 2015, a la inversió pública en recerca i en innova
ció atès que només basant la nostra economia en el co
neixement podrem comptar amb sectors estructurals 
que generen una economia més sòlida. Un dels reptes 
de la nostra economia és connectar la innovació amb 
el teixit productiu català, per això és vital una políti
ca d’R+D+i propera a l’empresa, així com la creació 
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d’un sistema de transferència tecnològica potent que 
fomenti la innovació oberta.

c) Reunir abans que finalitzi el 2014 a la comissió del 
Pacte nacional de recerca i Innovació per l’avaluació 
de les accions i resultats que se’n deriven del període 
de 20082013 i primer semestre de 2014 i consensuar 
l’estratègia 20152020 en el context de l’Europa 2020, 
presentant aquest pla a la Comissió d’Ensenyament i 
Universitat.

d) Prioritzar i concentrar els recursos en grans projec
tes tractors a nivell sectorial que tinguin la capacitat 
de transformar i agrupar grans empreses, PIMES i 
centres tecnològics en un mateix objectiu.

e) Donar compliment i rendir comptes a la comis
sió d’ensenyament i universitats respecte de la Moció 
131/X del Parlament de Catalunya, sobre la transfe
rència de coneixement i els parcs científics, i en con
seqüència:

– Encarregar a la comissió de seguiment la realització 
i aprovació d’una revisió estratègica del Pacte Nacio
nal per a la Recerca i la Innovació (20152020) i del 
Pla de recerca i innovació, consensuada amb els prin
cipals actors polítics, universitaris, empresarials i so
cials, que tingui en compte el compliment de l’objectiu 
global –públic+privat– de despesa en R+D del 2% del 
PIB, reforçant les accions encaminades a la transfe
rència de coneixement en la línia de l’estratègia Euro
pa 2020 i de RIS3, amb l’objectiu d’acostarnos a les 
regions europees capdavanteres en l’àmbit tecnològic.

– Promoure, conjuntament amb els parcs, un pla d’im
puls, finançament i sostenibilitat dels parcs científics i 
tecnològics i dels campus d’excel·lència internacional 
de Catalunya, perquè esdevinguin un instrument òp
tim per a les sinèrgies entre universitat i empresa i per 
al desenvolupament territorial i social, i fer les gesti
ons pertinents davant l’Estat per a renegociar els crè
dits pendents.

– Ordenar i agregar, si escau, els centres tecnològics 
catalans i elaborar el mapa de la innovació de Catalu
nya amb els principals centres i agents de transferèn
cia tecnològica, per a aproparlos a l’empresa i afavo
rirne la competitivitat i la projecció internacional.

– Definir i aprovar, conjuntament amb els actors im
plicats, un programa per a la innovació i la transferèn
cia de coneixement, basat en les polítiques de recerca 
i les eines d’innovació i adaptat al teixit econòmic de 
Catalunya, per tal d’enfocar també la innovació a la 
demanda del mercat i de les necessitats socials.

– Constituir i dotar un fons de transferència de tec
nologia que impulsi de manera activa els avenços en 
matèria d’R+D de les universitats catalanes i dels cen
tres tecnològics en el teixit empresarial de Catalunya, 
especialment entre les petites i mitjanes empreses. 
Aquest fons ha de buscar capital i invertir en projectes 

concrets, buscant la rendibilitat econòmica i social per 
a totes les parts.

– Millorar i reforçar el sistema d’incentius de transfe
rència tecnològica per als investigadors, dins les uni
versitat catalanes, per tal que la participació i el li
deratge en projectes públicoprivats, les llicències de 
patents a empreses i altres incentius siguin valorats en 
el currículum dels investigadors i per a promoció d’a
quests, i permetre un sistema d’accés que fomenti l’es
tabilització i la promoció del personal investi gador.

– Definir una carrera investigadora que abraci des de 
l’accés fins a l’exercici professional i que, entre altres 
qüestions, faci possible millorar les condicions labo
rals dels investigadors que treballen en el sistema uni
versitari i de recerca del país. En el cas dels becaris, 
les persones d’aquest col·lectiu han de fer essencial
ment tasques lligades a llur formació en recerca.

– Enfortir les oficines tècniques de recerca i transfe
rència de coneixement (OTRI), creant espais de re
lació empresarecerca i oferintne els resultats tant al 
teixit econòmic com al teixit social per a millorarne 
la capacitat d’innovar.

– Donar prioritat a les línies de recerca orientades a 
l’estalvi i l’eficiència energètica, el benestar de les per
sones, la promoció de la igualtat de gènere i altres dis
ciplines, d’acord amb l’estratègia RISC3CAT, i evitar 
qualsevol aportació a la recerca i transferència tecno
lògica amb finalitats militars, amb un compromís amb 
els principis de la promoció de la pau.

– Incloure en els itineraris curriculars dels ensenya
ments postobligatoris, especialment en els de la for
mació professional i les universitats, nous recursos 
concrets per a oferir eines de formació que estimulin 
l’autoocupació, l’emprenedoria, la innovació i la incor
poració al món laboral.

– Aprofundir, en l’àmbit de tots els organismes de
pendents de la Generalitat, en nous criteris de trans
parència en l’assignació de recursos per la via de con
vocatòries de concurrència i en l’avaluació final dels 
projectes finançats, amb la finalitat de millorarne la 
qualitat.

– Reclamar al Govern de l’Estat l’adopció de l’acord 
que porta a la creació del sistema de patent única eu
ropea, per tal que els investigadors i creadors de Ca
talunya es puguin acollir al règim unificat de patents.

– Potenciar els doctorats industrials i fer el seguiment i 
l’avaluació dels resultats dels primers programes, amb 
la finalitat de, si escau, millorarne l’efectivitat i l’im
pacte real en la indústria.

Proposta de resolució núm. 4. Per una reforma 
fiscal justa

a) El Parlament de Catalunya rebutja la Reforma Fis
cal aprovada aquest mes d’agost pel Govern Central, 
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ja que no millorarà els ingressos de la hisenda espa
nyola malgrat hauria de ser el seu objectiu principal 
per no realitzar més retallades a l’estat del benestar. A 
més, aquesta reforma continua plantejant mesures de 
fort accent antisocial que només beneficien a les grans 
fortunes i societats, en detriment de les classes mitja
nes i baixes que són sobre les que recau el 90% de la 
pressió fiscal.

b) Davant el molt preocupant creixement de desigual
tats, el Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat a treballar per una reforma fiscal més jus
ta i progressiva que permeti incrementar el seu nivell 
d’ingressos públics a través de la revisió d’impostos 
que són competència pròpia i de la lluita contra l’eva
sió i el frau fiscal. El Govern es compromet a presen
tar, en el termini de 4 mesos, aquesta reforma que ha 
de preveure:

Pel què fa als impostos:

– La modificació de l’impost de successions per recu
perar el nivell d’ingressos existents l’any 2008.

– La recuperació i modificació de l’impost del patri
moni que va ser aplicat per darrera vegada l’any 2013, 
per tal d’assolir un nivell d’ingressos similars als exis
tents l’any 2008.

– La revisió i eliminació de beneficis i exempcions fis
cals de caràcter regressiu que depenen directament de 
la Generalitat de Catalunya.

– L’estudi d’una nova proposta de fiscalitat en tots els 
camps de l’energia: producció, distribució i fiscalitat 
ambiental.

Pel què fa al frau i l’evasió fiscal:

– La incorporació de mecanismes que permetin redu
ir, en els propers 5 anys, el frau en 10 punts respecte el 
PIB, per així assimilarnos als països de la Unió Euro
pea. Actualment, Catalunya té un nivell de frau fiscal i 
economia submergida del 22’3% del PIB.

– L’augment dels recursos tècnics i humans dins 
l’agència tributària catalana per millorar l’eficàcia de 
la lluita contra el frau i l’evasió fiscal, atès que els ex
perts comptabilitzen en 16.000 M€ els ingressos que 
deixem de percebre en aquest concepte.

– L’establiment de mecanismes per millorar la coor
dinació entre l’agència tributària catalana i l’agència 
tributària espanyola.

– La definició i posta en marxa d’un quadre de segui
ment sobre els resultats de les actuacions de control 
del frau realitzades per l’Administració Tributària de 
Catalunya. Cada 6 mesos el Govern haurà de presentar 
al Parlament l’informe sobre les actuacions realitzades 
i els resultats obtinguts. Així com la destinació dels in
gressos obtinguts a través d’aquests treballs contra el 
frau i l’evasió fiscal.

– La presentació d’un informe sobre la situació de la 
creació del Consorci que ha de comptar amb la par
ticipació paritària de l’Agència Estatal d’Administra
ció Tributària i l’Agència Tributària de Catalunya, tal i 
com estableix l’EAC, al seu article 204.2

Proposta de resolució núm. 5. Sobre la gestió 
pressupostària

a) El Parlament de Catalunya manifesta la seva preo
cupació pels problemes de liquiditat i per les dificul
tats del tancament de l’exercici pressupostari de l’any 
2014, i rebutja la política d’ingressos i despeses porta
da a terme pel Govern. La previsió d’ingressos realit
zada pel Govern en relació a la venta d’actius per va
lor de més de 2.300 M€ s’està mostrant com una mala 
decisió ja que, de no assolirse l’objectiu, es posarà en 
dificultat la gestió econòmica del pressupost i, malau
radament, comportarà més retallades.

b) El Parlament de Catalunya manifesta la seva pre
ocupació per les retallades realitzades en els darrers 
exercicis pressupostaris que comporten un deterio
rament continuat dels serveis públics que configuren 
l’estat del benestar (educació, salut, serveis socials) i 
un augment de l’atur, la pobresa i les desigualtats al 
país.

c) El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge
neralitat a presentar un avantprojecte de pressupos
tos per al 2015 que respongui a la necessitat de redu
ir l’atur, la pobresa i les desigualtats, augmentant les 
partides dedicades als serveis públics, les polítiques de 
reactivació econòmica i el suport a les persones atu
rades. Aquests són dos dels principals reptes als que 
s’enfronta el país i als que ha de donar resposta el nou 
pressupost.

d) El Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat a presentar, en el termini de 4 mesos un 
pla de millora de la gestió de la despesa fent les refor
mes que consideri necessàries per tal d’esdevenir més 
eficients i eficaços.

e) El Parlament de Catalunya insta al Govern a pre
sentar en el termini d’un mes un Pla de pagament dels 
deutes a les entitats del tercer sector.

f) El Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat a presentar semestralment en comissió  
la situació de l’execució del pressupost en curs, com a 
mesura de transparència dels comptes públics.

Proposta de resolució núm. 6. Sobre 
Infraestructures, territori i sostenibilitat

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

a) Presentar en seu parlamentària abans d’acabar l’any 
2014 un informe que estableixi la programació d’exe
cució de la línia 9 del metro de Barcelona, amb el ca
lendari i les previsions de finançament, per tal de re
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soldre l’endarreriment actual de l’obra, així com la 
seva posada en funcionament.

b) Impulsar les mesures necessàries per fer més efi
cient el conjunt del sistema de transport públic ur
bà, dels sistemes metropolitans i interurbans, incre
mentant, quan calgui, les freqüències per a fomentar 
la tran sferència de passatgers del automòbil privat al 
transport públic, i la intermodalitat entre autobusos, 
trens, metro i tramvia. Per tal de ferlo més accessi
ble socialment es garantirà que a l’any 2015 els incre
ments dels títols de transport no podran superar l’in
crement de l’IPC.

c) Reclamar al Govern de l’Estat:

– Accelerar la construcció del Corredor Ferroviari del 
Mediterrani com a element dinamitzador de l’econo
mia.

– Donar compliment als compromisos d’inversió acor
dats amb la Generalitat de Catalunya en el Pla de Ro
dalies 20082015 en el que hi figuraven unes inversi
ons superiors a 4.000 MEUR de les quals a data actual 
s’han executat menys del 10%.

– Formalitzar el contracte de servei públic ferroviari 
de rodalies i regionals que estableixi uns compromisos 
orientats a garantir, entre d’altres, la capacitat de deci
sió i execució de l’operadora a Catalunya d’acord amb 
la Generalitat, la implementació d’aquelles actuacions 
de modernització de la infraestructura existent relaci
onades directament amb la seguretat i amb la fiabilitat 
del sistema, i la capacitat de gestió de les estacions de 
tren.

– Presentar un calendari per a la redacció del projecte 
definitiu i la licitació de les obres de desdoblament de 
la via BarcelonaVicPuigcerdà.

– Establir un nou model de gestió dels aeroports ca
talans basat en els principis següents: la participació 
determinant del govern català, i si s’escau, de les ad
ministracions locals i sectors econòmics en la presa 
de decisions estratègiques de l’aeroport de Barcelona, i 
traspassar els aeroports de Girona, Reus i Sabadell a la 
Generalitat de Catalunya, sense que això comporti en 
cap cas la possibilitat de deixar de realitzar vols inter
nacionals fora de l’espai Schengen.

d) Elaborar un projecte de llei de canvi climàtic i ener
gia que permeti establir objectius a curt, mig i llarg 
termini i que promogui inversions del govern i del tei
xit productiu i social. La llei promourà l’acció empre
nedora, des de la perspectiva verda, de grans, mitja
nes i petites empreses, de cooperatives i d’iniciatives 
d’economia social, que han de ser font de generació 
de llocs de treball a cada municipi. Aquesta llei in
clourà així mateix mesures econòmiques en relació a 
la producció energètica, el transport, la construcció, 
etc. i haurà de ser la palanca per assolir els objectius 
marcats en la Convenció. Aquesta llei impulsarà ins
truments concrets, com diferents fons financers, per 

endegar polítiques d’eco‐rehabilitació, eco‐transfor
mació dels processos industrials, etc. I en aquest marc 
a celebrar l’any 2015 una nova Convenció Catalana del 
canvi climàtic que impulsi la reflexió estratègica i el 
desplegament de nous sectors d’activitat econòmica 
lligats a les noves condicions estructurals.

e) No utilitzar el cànon de l’aigua per necessitats fi
nanceres globals de la Generalitat, traslladant els inte
ressos a tots els catalans i catalanes durant els propers 
anys.

f) Presentar en el termini de tres mesos un nou progra
ma de gestió de residus que tingui en compte les noves 
propostes de la Unió Europea.

g) Tornar a augmentar les partides pressupostàries 
destinades a gestionar el patrimoni natural del país, bé 
sigui directament o a través dels consorcis que existei
xen, tot plantejant l’aprofitament econòmic sostenible 
del medi natural.

h) El recent aprovat Pla hidrològic de la conca de 
l’Ebre amenaça el delta, i el seu ecosistema. Però tam
bé la comunitat que hi viu. Hi ha un impacte social i 
un impacte econòmic molt negatiu, es vulneren dues 
directives europees, la primera, la de l’aigua; la sego
na, la d’hàbitats. El Parlament insta al Govern de la 
Generalitat a defensar davant de la Unió Europea la 
derogació d’aquest pla hidrològic, i encapçalar, impul
sar i liderar la revisió de cabals cercant el consens per 
tal que es garanteixen prioritàriament els cabals ambi
entals de l’Ebre.

Proposta de resolució núm. 7. 
Sobre agricultura

L’activitat agrària representa un sector de vital impor
tància per assegurar la cohesió territorial, a través de 
la producció d’aliments suficients i de qualitat. Tenint 
especial interès en la conservació del nostre paisatge, 
de la biodiversitat i de la mitigació de l’efecte hiver
nacle.

El món rural català es troba immers en una situació 
molt preocupant, tan pels problemes que arrossega 
el sector agrari i ramader com pel deteriorament dels 
principals indicadors socioeconòmics de les comar
ques rurals de Catalunya. La major despoblació, em
pobriment i envelliment de les zones més allunyades 
de les grans capitals requereixen accions urgents, tan 
pel desenvolupament rural com per la competitivitat 
de les explotacions agrícoles i ramaderes. Els últims 
esdeveniments, el veto de Rússia i la caiguda de preus 
de la fruita, han agreujat encara més la precària situa
ció de molts productors de fruita, verdures i carn. La 
manca de mesures concretes i coordinades des dels 
Governs de Catalunya i Espanya i des de la Unió Eu
ropea està provocant l’abandonament d’explotacions i 
dels territoris allunyats.
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Per aquests motius, és més necessari que mai complir 
els compromisos adquirits amb el món rural i impul
sar accions concretes que inverteixin el deteriorament 
actual. Així doncs, el Parlament insta el Govern a de 
la Generalitat a:

a) Establir un calendari de pagament, durant els pro
pers 2 mesos, de les diferents línies de subvencions 
pendents de pagar als agricultors, ramaders i organit
zacions agràries dels anys 2013 i anteriors.

b) Establir un calendari de pagament de les expropia
cions pendents de pagament de terres per a la cons
trucció de carreteres i altres infraestructures. I a instar 
al Govern de l’Estat a realitzar el mateix.

c) Aturar la reducció del pressupost del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Alimentació i Medi Natural 
per poder fer front a les necessitats del sector, ja que en 
dos anys s’ha reduït en un 39%.

d) Aturar el tancament d’oficines del Departament 
d’Agricultura arreu del territori i planificarne la distri
bució més òptima pel futur del sector agrari.

e) Aturar el replegament i concentració dels diferents 
serveis públics que depenen de la Generalitat de Cata
lunya cap a les grans capitals, ja que limita i dificulta 
l’accés de les persones que viuen en poblacions més 
allunyades a serveis bàsics.

f) Intercedir per tal d’aturar o condicionar el tanca
ment de grans empreses arreu del territori i evitar la 
destrucció industrial que actualment s’està produint en 
moltes comarques rurals de Catalunya.

g) Presentar un pla de xoc, en el termini de 2 mesos, 
per tal de garantir un preu just als productors de fruita 
de Catalunya i evitar els efectes devastadors que està 
tenint pels productors el tancament de la frontera de 
Rússia.

h) Potenciar el consum de fruita, verdura, carn i peix 
de proximitat entre els ciutadans de Catalunya als cen
tres educatius, els espais públics, els restaurants i els 
supermercats del país.

i) Presentar una proposta, a curt i llarg termini, per a 
la correcta gestió dels purins de les granges de Cata
lunya i evitar problemes econòmics i de contamina
ció. Estudiar la viabilitat de destinar part dels fons del 
PDR pel seu tractament. Presentar, juntament amb el 
Govern de l’Estat, una proposta de col·laboració finan
cera amb les diferents plantes de purins del territori 
que garanteixi la seva viabilitat i continuïtat per tal 
d’evitar el col·lapse de purins i nitrats temporalment.

j) Aturar la creació de més impostos i taxes al sector 
agrari i ramader, com la instauració del nou cànon de 
l’aigua prevista pel 2015 ja que dificulta, encara més, 
la seva viabilitat.

k) Presentar el projecte de llei d’espais agraris.

l) Aplicar polítiques des de l’Administració per afavo
rir la comercialització a curt, la venta de proximitat i 
l’autosuficiència alimentària.

Bloc 2. Temps d’un nou contracte social 
per a Catalunya. Contra les desigualtats  
i per la defensa dels drets de ciutadania

Proposta de resolució núm. 8. Per a la reducció 
de les desigualtats socials

a) El Parlament constata el preocupant creixement de 
les situacions de risc de pobresa i de privació material 
en què es troben un important nombre de llars cata
lanes a causa de l’atur de llarga durada, la pèrdua de 
prestacions d’ocupació i de protecció social així com 
les dificultats del manteniment de l’habitatge i els sub
ministres bàsics del mateix.

b) Per tal de preservar la protecció dels serveis socials 
bàsics en condicions d’igualtat, el Parlament insta el 
Govern de la Generalitat a respectar el principi d’esta
bilitat social tot garantint en l’acció de govern, en les 
normes i en els pressupostos de la Generalitat un ni
vell suficient en els serveis i prestacions a tota la ciuta
dania, en el compliment dels seus deures i obligacions. 
En aplicació d’aquest principi cal assegurar l’accés i la 
qualitat dels serveis públics bàsics com són educació, 
salut i serveis socials com a mandat imperatiu en la 
distribució dels recursos públics del país.

c) El Parlament insta el Govern de la Generalitat a 
l’elaboració d’un Pla Interdepartamental per combatre 
les desigualtats socials acordat amb el món local, els 
agents econòmics i socials i les entitats socials i liderat 
per un comissionat/da.

d) El Parlament acorda la creació d’una Comissió es
pecífica d’anàlisi de les principals causes i conseqüèn
cies de l’augment de les desigualtats que s’han produït 
durant la crisis i que proposi un conjunt de polítiques 
interdepartamentals destinades a corregirles.

e) El Parlament insta al Govern a instar el Govern de 
l’Estat a habilitar un Fons Extraordinari d’Emergèn
cia contra l’Augment de les Desigualtats i la Pobresa 
en el marc del Plan Nacional de Acción para la In
clusión Social 20132016 per reforçar els mecanismes 
d’atenció directa a les persones i les famílies en situ
ació de vulnerabilitat social, amb especial atenció a 
la cobertura de les necessitats de la infància que rea
litzen majoritàriament els serveis socials municipals i 
les entitats socials, així com contribuir a garantir el 
finançament de la Renda Mínima d’Inserció.

El Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars 
ha valorat les resolucions aprovades en el Ple Extraor
dinari del Parlament sobre la pobresa i les desigualtats 
com insuficients per fer front als greus problemes so
cials que s’estan enquistant i que de cap manera com
porten el gir necessari que moltes entitats i agents so
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cials demanen i que el mateix CAPSIF ha expressat 
repetides vegades al demanar un canvi en la trajectòria 
de les polítiques del Govern per garantir els drets sub
jectius de la ciutadania.

Davant l’endarreriment en la negociació del Pacte Na
cional per a la inclusió social i l’eradicació de la po
bresa:

f) El Parlament constata la necessitat d’aconseguir un 
acord general per lluitar contra el creixement de les 
desigualtats socials al nostre país i per a la cohesió so
cial i insta el Govern a liderar una nova proposta amb 
principis compartits, model d’intervenció social, ob
jectius prioritaris i compromisos concrets quantificats.

g) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a crear una Comissió de Seguiment –amb re
presentació del Govern de la Generalitat de Catalunya, 
els grups parlamentaris i les entitats socials i professi
onals del sector– dels acords adoptats en el Ple especí
fic sobre l’increment de la Pobresa i les Desigualtats.

Garantia de rendes

El Parlament de Catalunya

a) Manifesta la seva voluntat d’aprovar la llei per una 
Renda Garantida de Ciutadania amb el màxim con
sens possible, que doni resposta a les necessitats bàsi
ques d’aquelles persones sense ingressos i que dismi
nueixi l’exclusió social.

b) Insta el Govern de la Generalitat a garantir, mentre 
no s’aprovi la llei per una Renda Garantida de Ciutada
nia, a restituir la Renda Mínima d’Inserció com a dret 
subjectiu i universal de les persones amb uns ingressos 
insuficients per fer front a les seves necessitats bàsiques, 
que compti amb un procés individualitzat d’inserció 
sociolaboral i amb una partida pressupostària suficient.

Pobresa energètica

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a que 
impulsi, en el marc de la Taula sobre la pobresa ener
gètica per protegir les persones amb vulnerabilitat 
econòmica:

a) La Creació d’un nou model de tarifa social que tin
gui en compte la capacitat econòmica de les persones 
i que garanteixi els subministraments energètics per a 
satisfer les necessitats domèstiques bàsiques dels con
sumidors. En aquest nou model s’han d’establir uns 
paràmetres objectius relacionats amb la renda i la des
pesa energètica de les famílies i s’ha d’aplicar un de
terminat nivell de potència i consum suficients per a 
cobrir les necessitats de les llars.

b) Garantir, a través d’una nova legislació, el mínim 
necessari per impedir la suspensió del tall de submi
nistrament d’electricitat, aigua i gas durant tot l’any 
per a persones i famílies en condicions de vulnerabili
tat que es determinin pels serveis socials, condonant el 
deute per impagament d’aquests serveis.

c) L’elaboració d’un pla de rehabilitació d’habitatges 
per la millora del parc d’habitatges de Catalunya i l’op
timització de l’eficiència energètica de les llars, prio
ritzant els habitatges subjectes a règims de protecció 
pública i les comunitats de propietaris que estiguin ha
bitades per una majoria de consumidors vulnerables.

d) Establir amb les empreses de subministraments 
energètics l’obligatorietat de mantenir els serveis bà
sics d’energia i aigua a totes les llars de Catalunya.

Desigualtats en salut

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a:

a) Recuperar l’Agència de Salut Pública de Catalunya 
com instrument més eficaç per liderar el Pla Interde
partamental de Salut Pública (PINSAP) sorgit de la 
Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, apro
vada per unanimitat pel Parlament de Catalunya.

b) Presentar abans de finalitzar el 2014, dins del Pla 
Interdepartamental de Salut Pública, les accions per 
prevenir i detectar les desigualtats en salut en el con
text de precarietat i de crisi socioeconòmica dels 
ciutadans, de les famílies i de la comunitat, prioritzant 
un programa de promoció de la alimentació saludable 
i de qualitat i prevenció i detecció de malnutrició in
fantil; i un segon, de prevenció i detecció precoç de les 
malalties i trastorns mentals, aplicant el Codi Preven
ció Suïcidi.

Proposta de resolució núm. 9. Per a l’educació

LOMCE

Davant l’entrada en vigor de la LOMCE, el Parlament 
insta al Govern de la Generalitat a prendre les deci
sions necessàries fent ús de les seves competències i 
dels instruments al seu abast per tal preservar:

a) El model d’escola catalana afectat pel caràcter se
gregador, mercantilista, confessional i clarament con
trari als interessos de l’escola pública que suposa la 
LOMCE.

b) Prendre les decisions d’àmbit organitzatiu i curricu
lar per evitar democràticament els efectes recentralit
zadors de la Llei, que atorga a l’Estat el control absolut 
de les àrees fonamentals, l’establiment del currículum 
i les noves revàlides.

c) Prendre les decisions d’àmbit organitzatiu per evi
tar democràticament l’anul·lació de la participació de 
la comunitat educativa al govern dels centres esco
lars.

d) El model d’immersió lingüística vigent a Catalunya 
avalat per les sentències del TC, un model d’èxit fona
mental per a la cohesió social de Catalunya que per
met als alumnes catalans finalitzar l’educació obliga
tòria coneixent el català i el castellà.

El Parlament insta al Govern a:
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e) Seguir donant suport polític a l’acord que han subs
crit la pràctica totalitat dels grups de l’oposició al Con
grés dels Diputats per derogar la LOMCE en quant 
el canvi de la majoria parlamentària ho faci possi
ble, mantenint la vigència la Llei Orgànica 2/2006, de  
3 de maig, d’Educació, que respecta les competències 
de la Generalitat en l’àmbit educatiu conforme al que 
estableix l’Estatut i l’aplicació de la Llei d’Educació de 
Catalunya.

f) Demanar el manteniment de l’assignatura d’Educa
ció per a la Ciutadania, d’acord al previst Llei Orgàni
ca 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, i garantir el ca
ràcter laic de l’ensenyament en les escoles de titularitat 
pública, d’acord amb el que estableix l’Estatut.

A reclamar al Govern de l’Estat

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

a) Reclamar al Govern de l’Estat la derogació del Re
ial DecretLlei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures 
urgents de racionalització de la despesa pública en 
l’àmbit educatiu, que ha suposat, entre d’altres, la no 
substitució dels professors en les baixes inferiors a 10 
dies, l’increment de les ràtios d’alumnes per aula i la 
pujada de les taxes universitàries.

b) Reclamar al Govern de l’Estat la Derogació del Re
ial Decret 591/2014, d’11 de juliol, que regula el proce
diment perquè la Generalitat assumeixi els costos de 
l’escolarització en centres privats dels alumnes que de
manin l’ensenyament en castellà, d’acord a la disposi
ció addicional trentavuitena de la LOMCE.

c) Demanar al Govern de l’Estat el restabliment dels 
criteris anteriors per a l’atorgament de les beques del 
règim general com a garantia de la igualtat en l’accés 
al dret a l’Educació derogant el Reial Decret 472/2014, 
de 13 de juny, pel qual s’estableixen els llindars de ren
da i patrimoni familiar i la quantia de les beques i aju
des a l’estudi per al curs 201415, i es modifica parci
alment el Real Decret 1721/2007 de 21 de desembre, 
pel qual s’estableix el règim de les beques i ajudes a 
l’estudi personalitzades.

d) Negociar amb el Govern de l’estat el compliment 
dels articles 131.3.d i 172.1.g de l’Estatut, relatius a la 
gestió de beques de l’ensenyament obligatori i post
obligatori i de les beques universitàries, conforme a 
les diferents sentències existents, per tal de poder 
construir una política integral de beques i ajuts a l’es
tudi.

e) Demanar al Govern de l’Estat el restabliment de la 
configuració, la durada i els criteris de concessió de les 
beques Erasmus anteriors a la publicació de les ordres 
ECD/1997/2013, de 24 d’octubre i ECD/527/2014, d’1 
d’abril, del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

f) Restablir els imports pressupostats al Plan Educa 3 
a, com a mínim, els nivells de 2011.

Retallades del Govern de la Generalitat

Des del convenciment que l’educació és la millor in
versió social i la millor garantia d’equitat; constatant 
que el nombre d’alumnes a Catalunya segueix aug
mentant i que no és possible atendre amb garanties de 
qualitat i igualtat amb una disminució dels recursos 
tot i el difícil context de crisi econòmica; el Parlament 
insta al Govern de la Generalitat a:

a) Mantenir, com a mínim, la despesa en educació del 
pressupost 2012 i en tot cas a destinarhi més recursos, 
en compliment de la disposició final tercera de la Llei 
12/2009, d’educació, sobre inversió en educació res
pecte al PIB.

b) Complir amb els compromisos adquirits i amb el 
calendari establert que fixen les mocions i propostes 
de resolució aprovades en seu parlamentaria la X le
gislatura en matèria educativa.

Per garantir la inclusió i la qualitat del sistema d’edu-
cació de Catalunya

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

a) Suprimir els concerts amb les escoles que segre
guen per sexe, reformant, si cal, el contingut actual de 
la Llei d’Educació de Catalunya, pel seu caràcter dis
criminatori, i d’acord a les sentències del Tribunal Su
prem i dels Tribunals Superiors de Justícia de diverses 
CCAA. Destinar els recursos alliberats a la millora de 
l’equitat i qualitat del sistema públic.

b) Mantenir el finançament dels centres municipals, 
com a mínim amb el nivell de despesa del Pressupost 
2012 (escoles bressol escoles de música, escoles muni
cipals d’educació especial, escoles d’art i d’altres)

c) Establir un conveni marc amb el món local pel fi
nançament estable d’aquests serveis, sota els criteris 
de coresponsabilitat qualitat i equitat. Aquests conve
nis hauran d’incloure una clàusula de garantia de com
pliment dels compromisos de pagament a càrrec seu 
en els acords de delegació de competències i convenis 
de col·laboració que, actualment, ja tingui signats, així 
com amb els de nova creació.

d) Pagar els deutes acumulats amb els municipis i els 
consells comarcals per a que puguin fer front al paga
ment de beques menjador, transport escolar i escoles 
municipals.

e) En aquest sentit, promoure acords financers entre 
administracions per a contribuir al funcionament i la 
sostenibilitat i agilitzar els pagaments pendents.

f) Garantir les hores necessàries i les condicions la
borals dels i les auxiliars d’educació especial (vetlla
dors/es) a l’escola pública catalana en la seva tasca 
d’integració amb alumnes amb discapacitat.

g) Complir la Llei d’Educació de Catalunya pel que fa 
a la visió global dels ensenyaments artístics i la res
ponsabilitat que té la Generalitat en garantirlos tant 
als graus superiors com als altres nivells.
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h) Mantenir els 27 contractes programa que la Con
selleria d’Ensenyament tenia establerts amb diferents 
escoles concertades de Catalunya i ampliarlos desple
gant la Llei d’educació, d’acord amb el que preveuen 
els seus articles 48.5 i 20.

i) Des del respecte a l’autonomia de centre, expressar 
la posició del Govern en compareixença parlamentària 
respecte a la jornada compactada. Presentar en aques
ta compareixença un estudi sobre els centres que s’han 
acollit a l’horari acumulat de matins i el que suposa en 
estalvi de gratuïtat de menjadors.

j) Restablir la convocatòria d’ajuts per l’adquisició de 
llibres de text, material didàctic complementari i in
formàtic per a l’alumnat d’educació primària i secun
dària escolaritzat en centres sostinguts amb fons pú
blics.

k) Garantir les beques menjador com a Dret Subjec
tiu per tal que aquells infants de les famílies que no 
poden fer front al pagament del menjador escolar la 
tinguin garantida cobrint el 100% del seu cost en els 
casos que sigui necessari.

l) Instaurar una partida suficient de beques per evitar 
la discriminació d’accés al servei d’educació 03 per 
motius de renda. Estudiar, i acordar si s’escau, la pro
posta d’establir els preus de les llars d’infants en fun
ció de la renda de les famílies i la tarifació social a les 
escoles bressol, respectant en tot cas el principi d’au
tonomia local.

m) Presentar al Parlament de Catalunya un Pla Especí
fic i adequadament dotat adreçat als centres «d’eleva
da complexitat social».

n) Restablir un consens per mantenir les competències 
dels claustres i dels Consells Escolars que assegurin 
un funcionament participatiu i democràtic dels cen
tres.

o) Restablir la partida pressupostària per les activitats 
de les AMPA a, com a mínim, el nivell del pressupost 
de 2010.

p) Presentar al Parlament un Pla Específic que desen
volupi les polítiques d’educació en el lleure contempla
des a la Llei d’Educació de Catalunya.

Planificació de l’oferta educativa

El Parlament manifesta el rebuig a les formes amb què 
el Departament d’Ensenyament ha pres les decisions 
desatenent el diàleg que especifica la Llei d’Educació 
de Catalunya amb els agents implicats, en particular 
amb els municipis i per això instem al Govern de la 
Generalitat a:

a) Programar l’oferta educativa per un període de cinc 
anys en l’exercici de la coresponsabilitat dels ens lo
cals i en el diàleg amb la comunitat educativa, d’acord 
amb els articles 44, 45, 159 i 162 de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’Educació, que determina les compe

tències dels ens locals i llur participació en la progra
mació general de l’ensenyament.

b) Reconsiderar el mapa d’oferta escolar i, concreta
ment, el tancament de totes les línies de l’escola pú
blica efectuades i previstes pel Departament d’Ense
nyament, atenent el principi de corresponsabilitat amb 
els ajuntaments i la comunitat educativa, els projec
tes educatius consolidats, les necessitats socials i les 
realitats territorials, i establir una anàlisi demogràfica 
basada en cinc anys, i no pas en el curs immediat se
güent.

c) Dissenyar una planificació de centres d’educació in
fantil a Catalunya per al proper període 20152020 que 
garanteixi un servei educatiu de 03 anys de qualitat a 
tota la població en condicions de igualtat social i terri
torial, atenent el principi de corresponsabilitat amb els 
ajuntaments i la comunitat educativa, així com respec
tant els projectes educatius consolidats, tot desenvolu
pant la Xarxa d’Escoles Bressol de titularitat pública 
de Catalunya creada per la Llei 5/2004 de 9 de Juliol. 
Aquesta modificació haurà d’incloure el pressupost i el 
finançament necessari per durla a terme.

d) Estudiar els efectes d’un canvi de calendari escolar 
basat en criteris pedagògics i la idoneïtat de repartir 
més equilibradament els períodes de descans, amb es
pecial atenció al període JunySetembre.

Docents

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

a) Donar compliment amb efectes immediats a la Mo
ció 38/X de mesures per als docents entenent que són 
part fonamental del sistema educatiu. I a comparèixer 
davant la comissió d’Educació per donar compliment 
d’aquests acords.

b) Aprovar una nova Resolució que contempli els pa
ràmetres que establia la Resolució ENS/878/2012, de 
7 de maig, en què s’establien criteris de discriminació 
positiva pel personal funcionari i interí dels cossos do
cents amb disminució legalment reconeguda a l’hora 
d’obtenir una adjudicació de destinació provisional.

Proposta de resolució núm. 10. Per als drets 
de la infància i la joventut

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

a) Garantir les prestacions per fills a càrrec a totes les 
famílies en exclusió i en risc d’exclusió social amb una 
quantia suficient per garantir la igualtat d’oportunitats 
dels menors.

b) Augmentar les partides pressupostàries de suport a 
les famílies per assegurar la igualtat a l’escola: beques 
menjador, serveis de transport, beques per a llibres de 
text, etc.

c) Garantir les beques menjador com a dret subjectiu 
per tal que aquells infants de les famílies que no po

Fascicle tercer
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den fer front al pagament del menjador escolar la tin
guin garantida cobrint el 100% del seu cost en els ca
sos que sigui necessari.

d) Fer el desplegament complet de la Llei 14/2010  
de drets i oportunitats de la infància i l’adolescèn
cia, de la Llei 12/2007 de serveis socials i de la Llei 
18/2003 de suport a les famílies.

e) Presentar davant de la Comissió d’Infància del Par
lament un pla de mesures extraordinàries per pal·liar 
les situacions d’exclusió social que es donen especi
alment en alguns barris i territoris del país que con
centrin situacions de desigualtat econòmica, social, 
escolar i d’indicadors de risc en els infants per tal de 
pal·liar, més enllà de la garantia d’alimentació adequa
da, les situacions d’especial vulnerabilitat conjunta
ment amb els ens locals i entitats socials i col·legis pro
fessionals.

f) Dictar les disposicions normatives específiques per
què les famílies monoparentals i nombroses, en funció 
de la renda familiar disponible, puguin ser destinatàri
es dels beneficis i els incentius fiscals en les mateixes 
condicions per tal de fer un sistema fiscal més just i 
redistributiu.

g) Redactar, durant aquesta legislatura, una llei de me
sures integrals per combatre la violència contra la in
fància i l’adolescència.

h) Millorar els protocols i vetllar per la seva aplicació 
per a la prevenció i la detecció de maltractaments in
fantils en tots els àmbits: sanitari, educatiu, lleure, jus
tícia i familiar.

Infants tutelats

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

a) Que en el desplegament reglamentari de la Llei 
14/2010, del 27 de maig, sobre els drets i les oportuni
tats en la infància i l’adolescència, s’estableixi un pro
cediment de queixa, a l’abast de tots els infants dins el 
sistema de protecció, que en garanteixi l’accés efectiu 
a l’entitat que n’exerceix les funcions tutelars i a or
ganismes de supervisió externs (Fiscalia de Menors i 
Síndic) en condicions de seguretat i confortabilitat per 
als infants, sense la intervenció dels centres o dels aco
llidors.

b) Que es desplegui reglamentàriament la Llei 
14/2010, del 27 de maig, sobre els drets i les oportuni
tats en la infància i l’adolescència, i que es regulin els 
drets dels infants i adolescents sota tutela o guarda de 
la  DGAIA, la realització de pràctiques de contenció i 
el funcionament dels centres residencials d’acció edu
cativa, d’acolliment i d’educació intensiva.

c) Que, amb caràcter general, es reguli la garantia 
dels drets dels infants en qualsevol tipologia d’establi
ment residencial, com ara centres sociosanitaris, per a 
l’atenció d’infants amb discapacitat o d’altres.

d) Establir criteris de seguiment i suport dels acolli
ments per garantir un acompanyament i suport efectiu 
a les famílies acollidores que haurien d’incloure: pro
tocols d’actuació per a cada un dels serveis i professi
onals; la fixació de les plantilles adequades i suficients 
de les ICIF per assumir l’encàrrec de l’ICAA; circuits 
de coordinació, amb identificació de la institució res
ponsable; definicions clares i concretes de les compe
tències i responsabilitats de tots els agents que interve
nen en el recurs d’acolliment familiar (DGAIA, EFI, 
EAIA, ICAA, ICIF).

e) Elaborar un pla d’actuació urgent per canviar la si
tuació de dèficits en el dret a l’educació dels infants i 
dels adolescents tutelats per l’Administració.

f) Crear un centre residencial públic d’atenció a les 
drogodependències per a persones menors d’edat tant 
per a infants i adolescents sota tutela o guarda de la 
DGAIA com per a infants o adolescents no tutelats.

Joventut

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

a) Donar compliment sense dilacions als acords apro
vats en la Resolució 301/X del Parlament de Catalu
nya, sobre la situació de la joventut, i, en concret, a 
proveir immediatament els 225 milions d’euros que, 
per a diferents programes, aquesta cambra va decidir 
destinar a polítiques per a generar ocupació per al jo
vent català.

b) Implementar una acció de xoc per a l’adquisició de 
competències bàsiques per a joves sense la ESO a par
tir d’un programa d’ocupació en empreses i formació 
de competències bàsiques, de manera que al llarg d’un 
mínim de sis mesos i durant vuit hores al dia compagi
nin la formació i el treball retribuïdes.

c) Facilitar l’accés dels joves als habitatges de protec
ció Oficial de venda i lloguer de la Generalitat i de 
les empreses promotores de base municipal i reiniciar 
les convocatòries d’ajuts directes de suport al lloguer 
d’habitatges, especificant en les bases aquells elements 
que tinguin especial cura de resoldre les necessitats 
dels i les joves.

d) Incrementar els serveis, avantatges fiscals i ajuts o 
crèdits als joves emprenedors, assegurant que els jo
ves siguin prioritat en les polítiques de reactivació de 
l’economia catalana.

e) Adoptar les mesures necessàries per garantir la se
paració efectiva dels adolescents menors dels adults 
joves als centres educatius del Departament de Justícia 
mitjançant la seva assignació en unitats diferenciades.

Educació inclusiva

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

a) Establir mesures normatives i polítiques que per
metin aprofundir encara més en el desenvolupament 
de l’educació inclusiva, sigui amb la dotació dels su
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ports suficients als centres ordinaris per fer possible 
l’escolarització dels alumnes amb necessitats educati
ves especials, sigui amb l’establiment de criteris d’es
colarització que combatin les desigualtats territorials i 
socials en l’aplicació del principi d’educació inclusiva 
existents actualment.

b) Avançar en l’assignació de personal de suport ne
cessari per a l’atenció adequada dels alumnes amb ne
cessitats educatives especials en cada escola ordinària, 
amb una dotació condicionada a l’evolució de necessi
tats educatives especials present en cada centre per fer 
possible l’educació inclusiva.

c) Completar la implantació de les USEE, d’acord amb 
l’estudi de valoració de les necessitats del territori, per 
garantir l’atenció dels alumnes per als quals l’EAP ha 
indicat aquest tipus d’escolarització.

Accés al lleure

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

a) Desplegar la regulació del lleure educatiu, amb una 
atenció especial als aspectes que n’assegurin l’equitat 
i la qualitat.

b) Incrementar els recursos econòmics en subvencions, 
programes i ajuts per assegurar al màxim la igualtat 
d’oportunitats dels infants en l’accés i l’aprofitament 
del lleure educatiu.

Proposta de resolució núm. 11. Per al dret 
a l’habitatge

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

a) Ampliar i fomentar les polítiques d’afavoriment del 
lloguer, com a instrument bàsic de les polítiques públi
ques per l’accés a l’habitatge, destinantli la majoria de 
recursos dels plans públics de l’habitatge.

b) Aprovar la normativa que fomenti el lloguer, parti
cularment dels habitatges buits titularitat de les enti
tats bancàries, creditícies i financeres i de les societats 
immobiliàries que en depenguin i de promotores im
mobiliàries, establint les mesures de gravamen fiscals 
adients, per evitar la desocupació permanent dels ha
bitatges, establint les garanties legislatives que la facin 
compatible amb les mesures coercitives impulsades 
per ajuntaments de Catalunya.

c) Ampliar els recursos i les funcions de l’OFIDEUTE,  
per tal d’atendre a les persones que no poden fer front 
a les seves responsabilitats hipotecàries.

d) Aprovar la normativa per tal de poder garantir que 
les persones que no puguin fer front al pagament del 
crèdit hipotecari puguin continuar fent ús de l’habitat
ge, sempre que sigui l’habitual, per un període mínim 
de tres anys, regulant l’expropiació temporal de l’usde
fruit del mateix.

e) Constituir una comissió de sobreendeutament que 
atengui a les persones desnonades a Catalunya i que 

tingui caràcter transversal en la seva representació: 
organitzacions de consumidors i usuaris, plataforma 
d’afectats per la hipoteca, entitats financeres, i interde
partamental pel què fa al Govern, i que comenci a tre
ballar en la millora de la situació de les persones i les 
famílies, formulant també propostes de modificacions 
legislatives en l’àmbit competencial de la Generalitat 
de Catalunya. I reclamar al Govern de l’Estat l’establi
ment de mesures legislatives destinades a resoldre el 
sobreendeutament de les persones físiques i famílies 
vinculat a l’habitatge habitual.

f) Donada la caiguda de l’ocupació en el sector de la 
construcció, la necessitat d’habitatge de moltes famíli
es i la urgència de millorar l’eficiència energètica tam
bé a les llars, destinar un fons específic al foment de la 
rehabilitació d’habitatges, en especial per incrementar 
la seva accessibilitat i reduir la pobresa energètica, mi
llorant la qualitat del parc ja existent.

g) Vetllar per la continuïtat i la viabilitat dels serveis 
públics de gestió de l’habitatge protegit, instant al Go
vern a no vendre’s el parc públic d’habitatges titulari
tat de la Generalitat.

h) Garantir el manteniment de les reserves públiques 
de sòl, d’acord amb el planejament, destinat a l’habi
tatge i garantir el seu desenvolupament a fi de conser
var reserves estratègiques per atendre les necessitats 
futures de la població.

i) Incloure en el Projecte de llei de Pressupostos de 
la Generalitat per l’any 2015 una nova convocatòria 
d’ajuts al lloguer i d’ajuts a la rehabilitació d’habitat
ges.

j) Establir en el termini de tres mesos un calendari de 
pagament dels deutes amb els Ajuntaments que han 
impulsant una política pública d’intervenció integral 
en barris, concertades a l’empara de la llei 2/2004 de 
barris i àrees urbanes.

Proposta de resolució núm. 12. Per als drets de 
les dones

El Parlament de Catalunya constata que els darrers 
dos anys s’ha produït un retrocés en els avenços as
solits abans de l’inici de la crisi en matèria d’igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes.

El Parlament de Catalunya denuncia:

a) Que el 2014 s’ha produït un increment alarmant de 
morts per violència masclista a Catalunya per manca 
de priorització de les mesures i els recursos efectius 
per lluitarhi en contra.

b) Que les reformes legislatives i les retallades de ser
veis públics produïdes a Catalunya i a Espanya en els 
darrers dos anys estan generant grans desigualtats i 
pobresa entre les dones, tornant a un model masclista 
de societat, a partir de l’excusa de la crisi i de l’eco
nomia.
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c) Que la reforma laboral ha precaritzat el mercat de 
treball i atemptat especialment contra els drets dels 
treballadors i les treballadores a conciliar la seva vida 
laboral, familiar i social, generant una sobrecàrrega en 
les dones que posa en risc la seva salut i els seus pro
cessos de creixement personal, social i laboral.

d) Que les retallades en matèria de cura dels infants 
(escoles bressol), cura de la gent gran (paràlisi i des
mantellament dels serveis de dependència) que vol que 
les dones tornin a casa, està fent reduir de forma ac
celerada la taxa d’ocupació femenina (42,8%) produint 
un fals efecte de baixada de l’atur, amb el conseqüent 
empobriment.

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

a) En el cas que el Govern no retiri la tramitació de 
l’Avantprojecte de Llei Orgànica per la qual es pretén 
la reforma de la Llei 2/2010, de 3 de març, de salut 
sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de 
l’embaràs, per garantir el dret de les dones a adoptar 
lliurement decisions que afecten a la seva vida sexual 
i reproductiva, i reconèixer la capacitat de les dones 
a decidir plenament sobre el seu embaràs, reiterar la 
petició al Govern de l’Estat de la seva retirada imme
diata. El Govern de la Generalitat ha de continuar tre
ballant a totes les instàncies, tant a escala europea com 
estatal, per evitar aquesta tramitació.

b) En el cas que el Govern no retiri la tramitació de 
l’Avantprojecte de Llei Orgànica per la qual es pretén 
la reforma de la Llei 2/2010, de 3 de març, de salut 
sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de 
l’embaràs, per garantir el dret de les dones a adoptar 
lliurement decisions que afecten a la seva vida sexual 
i reproductiva, i reconèixer la capacitat de les dones a 
decidir plenament sobre el seu embaràs, acompanyar 
i donar suport a totes les mobilitzacions ciutadanes i 
dels professionals de la salut amb els mitjans logístics 
i mediàtics disponibles que s’estan organitzant per re
butjar la tramitació d’aquesta reforma legislativa. Con
vocar immediatament el Consell Català de les Dones 
per plantejar una campanya de mobilitzacions conjun
tament amb la societat.

c) Elaborar un Pla Especial contra la discriminació la
boral i salarial de les dones i desenvolupar i implantar 
una eina d’autodiagnòstic per a les empreses i incen
tius perquè apliquin mesures que redueixi la bretxa sa
larial.

d) Donar compte al Parlament de les mesures dutes a 
terme per a combatre la desigualtat salarial entre ho
mes i dones i els resultats assolits amb un sistema d’in
dicadors similar al desenvolupat al País Basc.

e) Establir una nova estratègia de prevenció i atenció 
contra la violència masclista i refer el programa d’in
tervenció integral contra la violència masclista per evi
tar l’increment de morts produït el 2014 amb mesu

res extraordinàries i vigilància més atenta per evitar 
el dramàtic increment de morts (9 morts en 8 mesos).

f) En la nova llei d’espai públic, incorporar expressa
ment la prohibició de l’exercici de la prostitució tant en 
l’espai urbà com en les carreteres.

g) Derogar el decret de regulació de locals de prostitu
ció, per deixar aquesta activitat sense empara norma
tiva directa.

h) Emfatitzar la perspectiva de gènere en les polítiques 
d’inclusió social, per abordar les situacions de pobresa 
i exclusió que pateixen les dones.

i) Recuperar el finançament de l’etapa educativa 03 
cercant fórmules per a la viabilitat de la xarxa d’esco
les bressol públiques.

j) Recuperar el ritme de desenvolupament de la llei de 
promoció de l’autonomia personal i atenció a la depen
dència per garantir la cobertura de les persones depen
dents.

k) Vetllar de forma efectiva pel compliment de la llei 
d’igualtat i la implantació dels plans d’igualtat a les 
empreses i a les administracions públiques.

l) Que la futura Llei catalana de drets i salut sexual 
i reproductiva garanteixi el dret de les dones a deci
dir lliurement i responsablement sobre la seva pròpia 
sexualitat, inclosa la salut afectiva, sexual i reproduc
tiva, la maternitat i la interrupció voluntària de l’em
baràs. Alhora en seran objectius prioritaris, la preven
ció, promoció de la salut i educació sanitària a partir 
de l’acció comunitària i individual orientada a la pre
venció d’embarassos no desitjats a través de la promo
ció de la contracepció habitual, la prevenció violèn
cia sexual, la prevenció i control de les infeccions de 
transmissió sexual i de càncer de coll uterí  VPH.

Proposta de resolució núm. 13. Per la garantia 
d’un sistema sanitari públic universal, 
de qualitat i amb equitat

Impacte de les retallades en la salut dels ciutadans

a) El Parlament de Catalunya constata que l’atenció sa
nitària al nostre país ha deixat de ser universal degut 
als canvis legislatius estatals realitzats pel Partit Po
pular, passant d’un model de cobertura universal a un 
altre basat en l’afiliació a la seguretat social, creant ex
clusió sanitària.

b) El Parlament de Catalunya denuncia la retallada en 
el pressupost de Salut que el Govern ha dut a terme 
els darrers quatre anys (1.600 milions d’euros, un 16% 
menys pressupostat, amb una despesa per càpita actual 
pròxima als 1.000 euros), que han generat conseqüèn
cies com menys serveis sanitaris, menys accessibilitat 
amb més temps d’espera especialment per als diagnòs
tics i per als tractaments, menys professionals i més 
precarietat laboral.
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Polítiques sanitàries del Govern de l’Estat

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a:

a) Reclamar al Govern de l’Estat que recuperi el mo
del de Sistema Nacional de Salut d’atenció sanitària 
d’accés universal, i en paral·lel, fins a ferho efectiu, 
garantir que tots els ciutadans exclosos pel Reial de
cret llei 16/2012, del 20 d’abril, de mesures urgents per 
garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut 
i millorar la qualitat i la seguretat de les seves presta
cions, tinguin accés en les mateixes condicions i ter
minis a la targeta sanitària i als drets que se’n deriven.

b) Reclamar al Govern de l’Estat la suspensió dels me
canismes de la Resolució de 10 de setembre de 2013, 
de la Direcció General de Cartera Bàsica de Serveis 
del sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual 
es modifiquen les condicions de finançament de me
dicaments inclosos en la prestació farmacèutica del 
Sistema Nacional de Salut mitjançant l’assignació 
d’aportació de l’usuari, i que implica el copagament 
per medicació hospitalària de dispensació ambulatòria 
per a persones amb malalties greus i cròniques, obrint 
un debat polític i tècnic en relació al finançament de la 
prestació farmacèutica.

c) Reclamar al Govern de l’Estat el traspàs del pa
trimoni de la Seguretat Social de tots els centres de 
l’Institut Català de la Salut (ICS), elaborant un pla 
d’inversions de modernització de les instal·lacions i in
fraestructures i tecnologia.

d) Davant la presentació per part del Govern de l’Estat 
del «Proyecto de Ley por la que se modifica el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social 
en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social», i donat que Catalunya té la 
competència delegada en matèria d’incapacitat labo
ral; revisar en profunditat la prevenció, el diagnòstic 
i el tractament de les malalties professionals i el seu 
finançament, la dependència i el rol de les mútues la
borals i d’accidents i garantir que sigui el metge de fa
mília de l’atenció primària i comunitària el que deter
mini finalment l’alta laboral i evitant qualsevol intent 
de privatització d’activitat sanitària que es presta des 
del sistema públic de salut. Recuperar la personalitat 
jurídica pròpia de l’Institut Català d’Avaluacions Mè
diques (ICAM), que ha provat ser un instrument de 
qualitat amb eficiència.

e) Pactar amb el Govern de l’Estat les garanties d’ac
cessibilitat, amb el menor temps possible, a medicació 
innovadora per malalties greus (medicació hospitalà
ria de dispensació ambulatòria –MHDA–) sense co
pagament, així com un pla de finançament compartit 
i sostenible a mig termini entre el Govern de l’Estat, 
el Govern de la Generalitat i la indústria farmacèutica. 
Alhora també, acordar de manera compartida l’elabo
ració d’un Pla de prevenció i tractament de l’hepatitis 
C 20152030, garantint a curt termini que tots els pa

cients amb prescripció facultativa de fàrmacs innova
dors puguin tenirhi accés.

Polítiques sanitàries del Govern de la Generalitat

Pla de finançament plurianual

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a:

a) Per tal de garantir la sostenibilitat del sistema sani
tari i la reducció de les desigualtats en salut, realitzar 
un augment del pressupost en Salut pel 2015, com a 
mínim, fins els nivells de 2012, tot prioritzant l’activi
tat assistencial en centres de titularitat pública. Alho
ra, s’elaborarà una previsió pressupostària plurianual 
del Departament de Salut en l’horitzó 2020 que con
templi l’assoliment dels 1.500 euros per persona i any, 
tendint a la mateixa despesa que els països i regions de 
la UE similars en renda a Catalunya.

b) Garantir al pressupost dels centres de l’ICS els re
cursos necessaris adreçats a inversions en infraestruc
tures i renovacions tecnològiques per tal de garantir el 
manteniment de la capacitat de resolució dels centres 
d’acord amb el seu nivell d’especialització.

c) Elaborar un Pla de pagament a proveïdors, ajustat a 
llei, tant en el sector SISCAT com per oficines de far
màcia comunitària i altres, per que resta de l’any 2014 
i pel pressupost de 2015; alhora, establir en la previsió 
pressupostària plurianual amb horitzó 2020 mecanis
mes estables que garanteixin compromisos de temps 
de pagament.

Model de provisió sanitària

a) El Parlament insta el Govern de la Generalitat a 
blindar el paper de l’Institut Català de la Salut (ICS) 
com proveïdor públic de serveis assistencials, el més 
important de Catalunya, tal com recull la Llei 8/2007, 
de 30 de juliol; en un context de priorització de l’acti
vitat assistencial en centres de titularitat pública. Els 
grans hospitals de l’ICS són els referents de l’activi
tat assistencial terciària a Catalunya, i és per això que 
s’ha de mantenir el pressupost necessari per mante
nirse com a referents en qualitat assistencial, de do
cència i de recerca.

b) El Parlament insta el Govern de la Generalitat a de
finir i desplegar un model de relació transparent en
tre qui assigna els recursos (el CatSalut) i els proveï
dors del Sistema sanitari integral d’utilització pública 
de Catalunya (SISCAT) que permeti la generació d’un 
sistema de pagament capitatiu.

Pacte per l’accessibilitat

a) El Parlament insta el Govern de la Generalitat a ela
borar un Pla de xoc, d’acord amb les Mocions 83/IX  
i 4/X, de temps màxims garantits per assegurar la 
qualitat i l’equitat dels serveis sanitaris. El pla de xoc, 
que ha d’estar completament implementat a mitjans 
del l’any 2015 i ha de tenir en compte, com a mínim, 
les mesures següents, en desplegament del Decret 
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118/2014, de 5 d’agost, sobre la contractació i presta
ció dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català 
de la Salut:

– En casos aguts, els ciutadans han d’ésser atesos per 
l’equip de salut o els professionals de referència cor
responents el mateix dia que sol·licitin l’atenció.

– En l’atenció primària, cal establir un màxim de qua
rantavuit hores d’espera en visites programades per a 
ésser atès pel metge o metgessa de família, per l’infer
mer o infermera i pel pediatre o pediatra de referència.

– Els metges de família, pediatres i infermers, en l’ús 
de llurs competències, han de demanar directament 
proves diagnòstiques i visites a altres especialistes als 
centres d’urgències d’atenció primària, hospitals gene
rals bàsics i centres de salut mental.

– Els metges de família, pediatres i infermeres, en l’ús 
de llurs competències, han de prescriure directament 
l’ingrés de llurs pacients als centres sociosanitaris (en 
el curs 20142016, cal reconvertir les places sociosa
nitàries de llarga estada dependents del Departament 
de Salut en llits disponibles per pacients fràgils o amb 
malaltia crònica complexa en fase subaguda o post
aguda) i de salut mental, i derivarlos a tractaments, 
seguint els protocols establerts i consensuats amb els 
professionals dels diferents nivells assistencials i defi
nits en els diferents plans directors.

– Cal establir un procediment preferent de quinze dies 
i un procediment ordinari de tres mesos per a l’accés 
a serveis especialitzats i la realització de proves diag
nòstiques i teràpies complementàries, per a garantir 
els circuits de diagnòstic de les diferents patologies.

– Cal estendre el programa de diagnòstic ràpid a tots 
els tipus de càncer, garantint que el temps entre la sos
pita diagnòstica i l’inici del tractament mèdic, quirúr
gic o de radioteràpia sigui inferior a trenta dies. Els 
pacients amb malalties oncològiques han d’ésser sem
pre prioritaris, amb independència de les llistes d’es
pera generals.

– Cal garantir un temps màxim d’estada de vintiqua
tre hores a urgències hospitalàries, des de l’arribada 
del pacient o la pacient fins a l’assignació, si escau, 
d’un llit d’aguts o sociosanitari. En el curs 20142016, 
cal reconvertir les places sociosanitàries de llargs es
tada dependents del Departament de Salut en llits dis
ponibles per pacients fràgils o amb malaltia crònica 
complexa en fase subaguda o postaguda.

– Els centres hospitalaris han d’establir un temps mà
xim garantit, a comptar des de la confirmació diag
nòstica, per a la realització de tot tipus d’intervencions 
quirúrgiques, que en cap cas no pot superar els sis me
sos. Si la intervenció no es pot realitzar en el termini 
de sis mesos al centre on ha estat programada, s’ha de 
proposar un altre centre on es pugui dur a terme dins 
d’aquest termini.

– Cal reprogramar en el termini màxim d’un mes els 
ingressos cancel·lats i les visites desprogramades en 
hospitals i centres de salut on visiten especialistes, 
motivats per necessitat dels serveis.

– Cal establir un temps màxim d’espera de deu mi
nuts per al transport sanitari urgent i d’una hora per al 
transport sanitari programat, assegurant que en l’ad
judicació del nou concurs de la xarxa de serveis de 
transport sanitari urgent i programat es garantirà la 
qualitat i equitat dels indicadors del 2010 i la subroga
ció de la totalitat del personal, continuant la separació 
dels efectius sanitaris d’atenció a l’emergència i a la 
urgència dels de transport sanitari programat, el com
pliment de les condicions de treball establertes legal
ment i la formació i qualificació adequada dels profes
sionals del transport sanitari, així com la continuïtat 
del conveni català de transport sanitari.

– Cal realitzar els canvis necessaris a Sanitat Respon 
per a garantir una atenció personal i personalitzada als 
pacients que sol·liciten ésser atesos per llur equip de 
salut o els professionals de referència.

– Cal garantir l’accés en la xarxa a la informació so
bre el temps d’espera de les proves diagnòstiques, les 
intervencions quirúrgiques, les visites hospitalàries i 
l’atenció en les urgències hospitalàries, per centres i 
per especialitats.

– El Departament de Salut ha de donar compte trimes
tralment a la Comissió de Salut del Parlament de les 
actuacions fetes per a complir els terminis fixats.

Pla per la transparència i retiment de comptes

a) El Parlament insta el Govern de la Generalitat 
a aprovar un Pla per la transparència i retiment de 
comptes del Sistema Sanitari de Catalunya que res
pongui als indicadors internacionals d’open-govern-
ment, d’aplicació de les lleis de transparència i de la 
informació de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sani
tàries de Catalunya (AQuAS) i de la Central de Resul
tats. Aquesta informació s’ha de donar de forma de
sagregada, relacionada, estructurada, clara, accessible 
i comparable, i s’ha de presentar en format de dades 
obertes accessible per a la ciutadania i la resta d’agents 
del sistema, sota principis de control ètic i garantia de 
la confidencialitat. Aquest Pla ha d’incloure com a mí
nim:

– Transparència i publicitat en la provisió i en la ges
tió: transparència interna i externa, dels contractes i 
dels resultats (tant econòmics com de salut) amb ca
ràcter anual, així com publicitat de les clàusules dels 
concerts i assignacions pressupostàries per entitats 
proveïdores, línies assistencials i centres, de forma que 
es puguin conèixer els costos detallats de cadascun 
dels serveis prestats.

– Transparència i publicitat en l’activitat dels centres 
de l’ICS amb detall mensual centre per centre, de: re
programacions d’intervencions quirúrgiques, visites 
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a especialistes i proves diagnostiques; suspensions o 
aplaçaments d’intervencions quirúrgiques programa
des i derivacions d’intervencions quirúrgiques, proves 
diagnostiques o altra activitat a altres proveïdors.

– Transparència i publicitat de les llistes i temps d’es
pera a nivell de Catalunya, de regió sanitària i cen
tre per centre, garantint la informació pública dels tres 
darrers talls dels procediments quirúrgics i proves ga
rantides, del total de procediments quirúrgics moni
torats i de proves diagnòstiques i de les llistes i temps 
d’espera de primeres visites a especialistes.

– Transparència i publicitat a nivell de regió sanitària 
i de centres tant en l’assignació de la cartera de serveis 
com en la utilització d’aquesta i els fluxos de pacients 
entre els diferents proveïdors sanitaris.

– Transparència i publicitat en les pàgines web del De
partament de Salut del detall del nombre i categoria 
dels professionals sanitaris dels centres de salut del 
SISCAT i la seva evolució anual, així com les retribu
cions d’aquests, inclòs el personal directiu.

Professionals

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a:

a) Establir els mecanismes necessaris per tal que els 
professionals sanitaris participin en la formulació de 
les polítiques de recursos humans i en la gestió de les 
organitzacions sanitàries. Garantir la selecció mitjan
çant concurs de mèrits, per tots els àmbits gerencials 
i directius, amb perfils explícits, experiència contras
tada i funció exigible segons cada un dels nivells as
sistencials.

b) Impulsar un acord marc per un model contractu
al i retributiu aplicable al conjunt del sistema sanitari 
públic, respectant la negociació col·lectiva de les parts 
i l’autonomia de gestió dels centres, tenint en compte 
en la categoria professional, el coneixement, les com
petències, l’experiència, la responsabilitat desenvolu
pada i els resultats de l’activitat professional en rela
ció amb els objectius del sistema sanitari. Garantir que 
les diferències salarials dins de les organitzacions que 
formen part del SISCAT tinguin una proporcionalitat 
màxima de 1a 10.

Proposta de resolució núm. 14. Per a garantir 
els serveis socials

Impacte de les retallades en la protecció social

a) El Parlament constata que l’augment de les neces
sitats socials d’una gran part de la ciutadania durant 
els anys de crisi econòmica no ha estat acompanyat 
de l’augment pressupostari en les polítiques socials, 
agreujant encara més la situació de moltes famílies. El 
Parlament denuncia la reducció del pressupost que la 
Generalitat dedica a les polítiques de benestar social i 
família, que s’ha vist reduït en un 15,5% en els darrers 
quatre anys.

Promoció de l’autonomia personal i atenció a les per-
sones en situació de dependència

a) El Parlament constata el col·lapse en l’aplicació de 
la Llei 39/2006 de Promoció de l’Autonomia Perso
nal i d’Atenció a les Persones en Situació de Depen
dència i del Sistema Català d’Autonomia i Atenció a 
la Dependència (SCAAD) per les contrareformes que 
han desvirtuat la llei i per la reducció de l’aportació 
econòmica del Govern d’Espanya. La llei s’està des
mantellant i avui no assoleix l’objectiu pel qual va ser 
aprovada ni satisfà a la ciutadania que ha d’esperar 
en molts casos més de dos anys des que es manifesta 
la situació de dependència i es requereix ajut públic. 
S’ha produït una reducció en la intensitat dels serveis, 
s’han eliminat compatibilitats entre serveis, s’ha fet 
fora de la protecció a la dependència moderada i s’ha 
penalitzat la cura a la llar. A més, l’aplicació de la 
llei té una manca de transparència que denuncien tots 
els actors: El Govern d’Espanya oculta informació de 
l’aportació de les Comunitats Autònomes al Sistema 
de Dependència. Tampoc hi ha prou transparència en 
l’aportació de la Generalitat, el món local i els usuaris 
a través del copagament que ha augmentat en els dar
rers exercicis.

b) El Parlament insta el Govern de la Generalitat a:

– Reclamar i negociar amb el Govern d’Espanya per 
tal d’assolir la coresponsabilitat financera en l’aplica
ció de la llei, fins arribar al 50% del cost efectiu del 
manteniment i prestacions atorgades.

– Constituir un grup de treball amb els Grups Parla
mentaris i les organitzacions socials, i els representats 
dels treballadors i d’empreses gestores de serveis que 
comparteixi la informació sobre el finançament i la 
cobertura de les prestacions i serveis, avaluï l’aplica
ció de la llei i proposi mesures per garantir els drets 
de les persones amb dependència i la sostenibilitat en 
l’aplicació del Sistema Català d’Autonomia i Atenció a 
la Dependència.

– Desenvolupar el Model Català d’Atenció a la Depen
dència i Promoció de l’Autonomia Personal a partir 
dels principis rectors de la dignitat de les persones, la 
promoció de l’autonomia personal, el reconeixement i 
la promoció de les capacitats, l’accessibilitat i el suport 
a les persones en situació de dependència i la coordi
nació efectiva entre els sistemes d’atenció social i de 
salut, sobretot del sector sociosanitari. I a tal efecte, 
agilitzar l’aprovació del desenvolupament del Model 
Català d’Atenció a la Dependència i Promoció de l’Au
tonomia Personal, a partir de l’obertura del procés de 
participació amb els agents implicats.

– Elaborar i presentar abans de finalitzar l’any la pro
gramació territorial dels recursos d’atenció especialit
zada i domiciliària a Catalunya en relació al Sistema 
Català d’Autonomia personal i atenció a la Depen
dència.
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– Executar mesures operatives concretes en serveis i 
prestacions que facilitin millores en la promoció de 
l’autonomia personal de les persones discapacitades 
i /o dependents per evitar la progressió en la seva si
tuació de dependència i de risc d’exclusió social, am
pliant la dotació econòmica de la convocatòria del pla 
unificat d’ajudes (PUA) que permeti la cobertura a les 
persones majors de 65 anys i l’ampliació del catàleg 
d’ajudes.

– A restablir les prestacions econòmiques vinculades 
(PEV) al pagament de serveis acreditats com l’atenció 
residencial.

– Presentar al Parlament una avaluació de l’aplicació 
de l’Acord per garantir la sostenibilitat del sistema amb 
el sector de les residències de gent gran i patronals del 
sector de la discapacitat.

Polítiques socials del Govern d’Espanya

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a recla
mar al Govern de l’Estat

a) El finançament suficient pel compliment de les 
obligacions de la norma així com la reforma de la 
Llei 39/2006 de Promoció de l’Autonomia Personal i 
d’Atenció a les Persones en Situació de Dependència 
per tal de garantir els drets de les persones usuàries.

b) El compliment de les sentències del Tribunal Cons
titucional pel que fa a la gestió del programa del 0,7% 
de l’IRPF per a fins socials.

c) El restabliment del finançament de les polítiques so
cials al nivell de les necessitats de la població, amb es
pecial atenció als recursos destinats a la població vul
nerable i aquells que es gestionen des de la proximitat 
com és el Pla Concertat de Prestacions Bàsiques de 
Serveis Socials per a les Corporacions Locals.

Polítiques socials del Govern de la Generalitat

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a:

Pel que fa a la suficiència econòmica, la coresponsabi
litat i la governança

a) Elaborar una previsió pressupostària plurianual del 
Departament de Benestar Social i Família a l’horitzó 
2020 que contempli la reordenació del mapa de presta
cions socials i econòmiques, una nova cartera de ser
veis així com el desplegament del Pacte per la Infàn
cia i l’Adolescència i les mesures que cal acordar en el 
marc de la reducció de les desigualtats socials.

b) Realitzar un augment del pressupost per les políti
ques socials, com a mínim, fins els nivells de 2012, tot 
prioritzant l’activitat adreçada a la infància, les llars 
sense ingressos i les persones en situació de depen
dència.

c) Avaluar les conseqüències que està tenint l’aplicació 
d’algunes mesures contingudes a la reforma del copa
gament sobre la qualitat de vida de les persones usu

àries d’aquests serveis establert actualment en l’Ordre 
BSF/130/2014, de 22 d’abril, per la qual s’estableixen 
els criteris per determinar la capacitat econòmica de 
les persones beneficiàries de les prestacions de servei 
no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destina
des a l’atenció a la situació de dependència que esta
bleix la Cartera de Serveis Socials, així com la parti
cipació en el finançament de les prestacions de serveis 
no gratuïtes. Procedir a la reforma d’aquells aspectes 
que incideixen en la qualitat de vida de les persones 
usuàries de manera que asseguri un copagament equi
tatiu, incorporant en tot cas en el càlcul de l’aportació 
de les persones usuàries el cost dels serveis (copaga
ment), les despeses derivades de la seva situació que 
no estan cobertes pel sistema públic (p. ex. medicació, 
manteniment de cadires de rodes i altres, tractaments 
especials, etc.) per fer aquest sistema de recaptació 
més equitatiu.

d) Enfortir el Sistema Català de Serveis Socials, revi
sant, adaptant, reforçant i aprovant una nova Cartera 
de Serveis adaptada a les noves necessitats socials. In
corporar en la nova cartera la garantia d’aliments i de 
subministraments bàsics de la llar així com els ajuts 
pel manteniment de l’habitatge, des de la coordinació 
i col·laboració entre la Generalitat, les administracions 
locals i les entitats socials.

e) Garantir la suficiència econòmica i adequació dels 
Contractes Programa de Serveis Socials amb Ajunta
ments i Consells Comarcals així com la coordinació 
amb Diputacions, altres ens locals, entitats socials i 
proveïdors del serveis per tal de maximitzar la cober
tura i intensitat de les intervencions socials al territori.

Pel que fa a la millora i la transparència en la provisió 
de serveis socials:

f) Aprovar en el proper trimestre una norma d’acre
ditació dels serveis de la Cartera de Serveis Socials 
per tal de millorar la qualitat dels serveis oferts a la 
ciutadania.

g) Dotar a la contractació de serveis socials d’atenció a 
les persones d’un marc normatiu específic, prioritzant 
les condicions tècniques i la qualitat de la prestació.

h) Treballar en la incorporació en la contractació pú
blica de clàusules socials als models de plecs tipus de 
clàusules administratives pel que fa als serveis socials 
d’atenció a les persones.

i) Elaborar un Pla de Pagaments a Entitats Socials i 
Proveïdors de Serveis Socials, ajustat a llei, pel que 
queda del 2014 i pel 2015.

j) Aprovar un Pla per a la transparència i retiment de 
comptes dels Serveis Socials que respongui als in
dicadors d’opengovernment, d’aplicació de les lleis  
de transparència que contingui i es pugui consultar de 
manera desagregada, relacionada, estructurada, clara, 
accessible i comparable, i s’ha de presentar en format 
de dades obertes accessible per a la ciutadania i la res
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ta d’agents, sota els principis de control ètic i garantia 
de confidencialitat.

Joventut

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a:

a) Donar compliment sense dilacions als acords apro
vats en la Resolució 301/X del Parlament, sobre la si
tuació de la joventut, i, en concret, a proveir immedi
atament els 225 milions d’euros que, per a diferents 
programes, aquesta cambra va decidir destinar a polí
tiques per a generar ocupació per al jovent català.

b) Implementar una Acció de Xoc per a l’Adquisició 
de Competències Bàsiques per a Joves Sense la ESO a 
partir d’un programa d’ocupació en empreses i forma
ció de competències bàsiques, de manera que al llarg 
d’un mínim de sis mesos i durant vuit hores al dia 
compaginin la formació i el treball retribuïdes.

c) Facilitar l’accés dels joves als habitatges de Protec
ció Oficial de venda i lloguer de la Generalitat i de 
les empreses promotores de base municipal i reiniciar 
les convocatòries d’ajuts directes de suport al lloguer 
d’habitatges, especificant en les bases aquells elements 
que tinguin especial cura de resoldre les necessitats 
dels i les joves.

d) Incrementar els serveis, avantatges fiscals i ajuts o 
crèdits als joves emprenedors, assegurant que els jo
ves siguin prioritat en les polítiques de reactivació de 
l’economia catalana.

Migracions

En matèria de migracions, el Parlament insta el Go
vern de la Generalitat de Catalunya a:

a) Incrementar els esforços per al retorn de les perso
nes catalanes que s’han vist forçats a emigrar per la 
situació econòmica al nostre país, així com a incre
mentar els esforços per informar i assessorar adequa
dament a les persones que, amb origen a Catalunya, 
tenen intenció de migrar, a fi que ho facin en les mi
llors condicions possibles.

b) Davant la vulnerabilitat i el risc d’exclusió social, 
garantir als menors no acompanyats la seva incorpora
ció a tots els efectes en els circuits d’acollida previstos, 
garantintlos la tutela i el respecte dels seus drets.

c) Crear l’Agència Catalana de Migracions, amb les 
atribucions previstes per la Llei 10/2010, d’acollida de 
les persones immigrades i de les retornades a Catalu
nya.

d) Canviar el nom de la Direcció General d’Immigra
ció pel de Direcció General de Migracions.

Bloc 3. Un nou contracte social 
per a Catalunya. Polítiques institucionals

Proposta de resolució núm. 15. Aprofundiment 
democràtic, llei electoral, transparència 
i rendiment de comptes

Sistema electoral

Un dels majors dèficits dels darrers trentacinc anys a 
Catalunya, des de la transacció i la recuperació de la 
Generalitat amb el president Tarradellas, és l’absència 
d’una llei electoral catalana; aquesta circumstància es
devé, a més, una anomalia respecte el nostre entorn, 
en ser l’única comunitat autònoma que no té una llei 
electoral pròpia.

El Parlament de Catalunya:

a) Manifesta la seva voluntat d’aprovar, com a màxim 
en el primer període de sessions de l’any 2015, la Llei 
electoral de Catalunya, que garanteixi: major propor
cionalitat que l’actual sistema, l’elecció directe dels di
putats i diputades de districte i l’adequat equilibri ter
ritorial.

La Llei electoral dotarà per primera vegada Catalunya 
d’un nou marc legislatiu propi, aplicable per les prope
res eleccions autonòmiques de 2016.

b) Insta el Govern de la Generalitat a consensuar amb 
l’arc parlamentari i les entitats municipalistes de Cata
lunya una proposta de modificació de la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General 
(LOREG) per tal de millorar la representativitat i la 
governabilitat dels Ajuntaments, a presentar al Con
grés de Diputats i que haurà de ser vigent per a les 
eleccions municipals el 2019.

Garanties de transparència, retiment de comptes i 
control públic efectiu

El Parlament de Catalunya:

a) Manifesta la seva voluntat d’aprovar la de llei de 
transparència, accés a la informació pública i bon go
vern amb el màxim consens possible, com instrument 
per reafirmar la voluntat política de les garanties de 
claredat de la gestió pública.

b) Insta el Govern de la Generalitat a desenvolupar el 
portal de la Generalitat de Catalunya que difon les da
des de caràcter públic susceptibles de ser reutilitzades 
per tercers, seguint la metodologia internacional es
tandarditzada d’open-data/open-government, amb els 
objectius de garantir la transparència informativa en 
relació a la implementació, gestió i resultats de les po
lítiques públiques del Govern, permetent una millor 
governança amb la participació ciutadana, i fent inte
roperable totes les dades del sector públic.

c) Insta el Govern de la Generalitat a desenvolupar els 
mecanismes necessaris per l’aplicació de les recoma
nacions europees i de la Ley 19/2013, de 9 de diciem
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bre, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno.

d) Insta el Govern de la Generalitat a valoritzar el pa
per de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públi
ques (Ivàlua) com a l’instrument per agregar els orga
nismes dedicats al retiment de comptes i a l’avaluació 
de resultats de les polítiques públiques (Agència de 
Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalu
nya...), per tal d’oriental l’Administració Pública a re
sultats, garantint el retiment de comptes, com a millor 
fórmula de bon govern i d’assignació justa, transpa
rent, eficaç i eficient dels recursos.

e) Insta el Govern de la Generalitat a concretar les pro
postes i reformes de l’Administració Pública de la Ge
neralitat i dels seus instruments de control, simplifi
cant i coordinant amb eficiència els diferents actors i 
organismes dedicats al control i fiscalització públics 
(assessories jurídiques, Intervenció de la Generalitat, 
Sindicatura de Comptes, Oficina Antifrau, Sindicatura 
de Greuges, oficines de contractació pública, etc., ai
xí com instruments de control previ, de procés i pos
teriors...), per tal de prevenir, detectar i actuar sobre 
qualsevol irregularitat o frau en la gestió del recursos 
públics.

f) Constata que cal treballar decidida i col·lectivament 
per a garantir el rigor informatiu i el pluralisme dels 
mitjans de comunicació, especialment als mitjans de 
titularitat pública, donant valor a l’autoritat profes
sional, com a element basic de l’aprofundiment demo
cràtic.

Proposta de resolució núm. 16. Sobre les 
retallades salarials als funcionaris públics 
i reforma de l’administració pública

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

a) Modificar el Pla econòmic financer i de reequilibri 
de la Generalitat de Catalunya 20122014, tot elimi
nant la previsió de supressió de la paga extra dels em
pleats públics de la Generalitat per a l’any 2014.

b) Reprendre les negociacions en el sí de la Mesa Ge
neral de la Funció Pública.

c) Iniciar el procediment i els tràmits corresponents 
per a regularitzar la paga extraordinària no satisfeta 
als empleats públics per als dies meritats fins a l’entra
da en vigor del Reial decret llei 20/2012, del 13 de juli
ol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària 
i de foment de la competitivitat, tal i com s’estableix a 
la sentència 1133/2012.

d) Comprometre’s a establir els mecanismes per res
cabalar el poder adquisitiu dels empleats públics, per
sonal funcionari, estatutari o laborals, fixes i interins, 
per tal que recuperin progressivament el poder adqui
sitiu que han perdut amb les mesures d’estalvi excep

cionals adoptades pel Govern de la Generalitat durant 
els darrers exercicis.

e) Crear una mesa per debatre i acordar la reforma de 
l’administració pública amb tots els agents implicats, 
partits polítics, organitzacions empresarials i sindi
cals, amb el suport de les universitats i experts de Ca
talunya.

Proposta de resolució núm. 17. 
Sobre el món local

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

a) Fer efectiu, prioritàriament abans que fineixi l’any, 
els pagaments pendents que la Generalitat de Catalu
nya té amb els ens locals per diversos conceptes, si
gui per actuació ordinària o bé per inversió, i a dotar 
de cara a l’exercici del 2014 una partida pressupostà
ria per a començar a fer efectius els pagaments pen
dents, previ reconeixement, de les subvencions que es 
van atorgar els anys anteriors als ajuntaments a partir 
de la convocatòria, actualment prorrogada, de la Llei 
2/2004, del 4 de juny, de millora de barris, àrees ur
banes i viles que requereixen una atenció especial així 
com les derivades de la Llei d’Urbanitzacions 3/2009, 
de 10 de març, per la regularització i millora d’urba
nitzacions amb dèficits urbanístics.

b) Que en cas que no pugui fer front abans de la finalit
zació del 2014 als pagaments indicats, procedeixi dins 
de l’any actual a dotar una aplicació pressupostària a 
fi de reconèixer formalment el deute total a favor dels 
ajuntaments a fi que aquests puguin aplicar els criteris 
comptables marcats per la Sindicatura de Comptes i 
puguin fer constar en els seus comptes els deutes pen
dents de cobrar, i afavorir possibles mecanismes de fi
nançament.

Proposta de resolució núm. 18. Sobre llengua, 
cultura i esports

Cultura

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a:

a) Abonar les quantitats pendents anteriors a l’exerci
ci de 2014 als ajuntaments, a les empreses culturals i 
altres associacions culturals sense finalitat de lucre en 
un termini de tres mesos i les corresponents al primer 
semestre del 2014 abans d’acabar el present any.

b) Establir uns criteris de transparència en les actuaci
ons del Departament de Cultura en la concessió d’ajuts 
a les corporacions locals, a les empreses culturals i al
tres entitats sense finalitat de lucre.

c) Exigir al Govern de l’Estat el ple respecte a la llen
gua i Cultura catalanes així com l’estricte acompliment 
de les competències que contempla l’Estatut d’Auto
nomia de Catalunya vigent en matèria de Cultura.

d) Negociar amb el Govern de l’Estat un Pla econòmic 
per acomplir els objectius anteriors.
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e) Negociar amb el Govern de l’Estat un Pla Especial 
de potenciació i difusió del patrimoni declarat patri
moni de la Humanitat per la UNESCO a Catalunya.

f) Desenvolupar un Acord Nacional de Cultura que 
contingui:

– Una diagnosi de la situació del sector compartida 
amb els agents culturals.

– Uns principis consensuats sobre el model cultural a 
preservar.

– Una posició de lideratge i legitimitat reconeguda.

– Una actitud activa de diàleg i receptivitat amb els 
sectors.

– La concurrència de representants dels àmbits del 
Govern implicats en el compliment dels acords resul
tants. En aquest sentit, és imprescindible que l’acord 
es treballi també amb els Departaments d’Economia 
i d’Educació i amb la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals.

– Un compromís concret amb la resta d’administraci
ons (locals, estatals i europees) per desenvolupar els 
punts de l’Acord.

Llengua

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a:

a) Presentar durant el mes d’octubre d’enguany, a la 
Comissió de Cultura i Llengua del Parlament, les acci
ons dutes a terme pel Govern que garanteixen la conti
nuïtat del Consorci per a la Normalització Lingüística 
com a entitat de referència per a l’ensenyament de la 
llengua catalana a la població adulta i d’acollida lin
güística, així com d’execució, assessorament i certifi
cació en llengua catalana.

b) Elaborar un Acord Nacional per a la Política Lin
güística entre tots els partits polítics centrat en acci
ons planificades i pactades amb els diferents sectors 
per aconseguir l’ús normal del català en tots els àmbits 
amb l’objectiu de garantir la formació lingüística dels 
ciutadans, la cohesió social, la conformació de la ciu
tadania i la igualtat d’oportunitats.

c) Instar al Govern de l’Estat a presentar una llei de re
coneixement del Plurilingüisme de l’Estat i de la pro
moció i protecció de les llengües que s’hi parlen tal 
com preveu l’article 3.3 de la Constitució que diu: «La 
riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d’Es
panya és un patrimoni cultural que serà objecte d’es
pecial respecte i protecció.

d) Reiterar el requeriment al Govern de l’Estat perquè 
actuï pel reconeixement de la unitat de la llengua ca
talana i adopti les mesures corresponents d’acord amb 
el mandat de l’article 3 de la CE, d’especial respecte i 
protecció de les diferents llengües de l’Estat.

Esports

La modificació de l’article 32.4 de la Llei de l’Esport 
10/1990 que regula la llicència única esportiva vulnera 
les competències autonòmiques i crea un perjudici a 
les Federacions i entitats esportives de Catalunya. Per 
aquest motiu, el Parlament insta al Govern de la Ge
neralitat a:

a) Demanar al Govern de l’Estat que no apliqui la lli
cència única esportiva a través de la modificació de 
l’article 32.4 de la Llei 10/1990.

L’actual situació d’incertesa respecte a les inspeccions 
de Treball i de la Seguretat Social, que afecta a l’es
port professional, però especialment a l’amateur i de 
formació, posant en risc la seva viabilitat econòmica i 
continuïtat. Per aquest motiu, el Parlament insta al Go
vern de la Generalitat a:

b) Demanar al Govern de l’Estat que mantingui la mo
ratòria al voltant de les inspeccions als clubs esportius 
per tal de poder regularitzar la situació de les persones 
que reben compensacions econòmiques a les entitats i 
federacions del país.

c) Impulsar les modificacions normatives necessàries 
per tal que les persones que col·laboren amb les enti
tats esportives i que reben petites compensacions tro
bin una regularització de la seva situació en el marc 
del voluntariat esportiu.

Proposta de resolució núm.19. Sobre seguretat 
i justícia

En matèria de Justícia i Drets Humans

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

a) Accelerar el desplegament de la nova oficina judi
cial a Catalunya que el completi abans de 2016, tenint 
present les elevades carregues de treball que el perso
nal al servei de l’Administració de Justícia ha de ges
tionar, assegurant que no es perdin llocs de treball ni 
condicions laborals o retributives com a fruit d’aquest 
desplegament, així com els recursos materials, forma
tius i personals necessaris per al seu correcte desple
gament.

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a instar 
al Govern de l’Estat a:

b) Desestimar i no dur a terme les propostes de refor
ma de la Llei de Demarcació i Planta Judicial i la Llei 
Orgànica del Poder Judicial que s’han donat a conèixer 
mitjançant el lloc web del Ministeri de Justícia.

c) Presentar una nova proposta de reforma, en la qual, 
en llur elaboració i contingut:

– Es tinguin en compte les diferents competències que 
concorren, així com l’opinió de les Comunitats Autò
nomes, com correspon de conformitat a la Constitució 
i a l’article 35 de la LOPJ.



22 de setembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 391

3.10.30. TRAMITACIONS EN CURS 116

– Es mantingui la demarcació i planta vinculada als 
territoris, amb partits judicials com a estructura ter
ritorial dels Tribunals d’Instància, mantenint així els 
partits judicials i suprimint que el seu àmbit territorial 
sigui provincial, i deixant sense efecte la recentralitza
ció que pretenia dur a terme a les capitals de província.

– Es mantinguin les Audiències Provincials i els Jut
jats de Pau per evitar l’allunyament i la concentració 
de l’Administració de Justícia, que es contraria als in
teressos de la ciutadania, i es busqui el consens en les 
noves demarcacions, com poden ser els tribunals de 
base o primer grau.

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

d) Reforçar el servei d’assistència jurídica gratuïta i 
d’orientació jurídica i establir una gestió mes àgil dels 
recursos i retribucions entenent que la justícia gratuïta 
constitueix la garantia bàsica del dret d’accés a la jus
tícia en condicions d’igualtat.

e) Derogar totalment les taxes judicials establertes a 
Catalunya per la Llei 5/2012, de mesures fiscals, finan
ceres i administratives, i de creació de l’impost sobre 
les estades en establiments turístics, a fi de culminar la 
rectificació amb relació a les taxes judicials catalanes 
que, amb caràcter parcial, ja ha aprovat el Parlament 
en l’anterior període de sessions.

f) Potenciar el suport a la Justícia de Pau, per tal de fa
cilitar les seves tasques i reforçar les seves capacitats 
per resoldre els conflictes menors, ates el paper indis
pensable que aquesta justícia representa per teixir una 
xarxa de seguretat jurídica en tot el territori.

g) Instar la modificació de la Llei Orgànica del Poder 
Judicial per facilitar la creació del Consell de Justícia 
de Catalunya, per tal que aquest actuï com l’òrgan des
concentrat del govern del poder judicial a Catalunya.

h) Dedicar els recursos necessaris a l’àmbit de la jus
tícia juvenil, posant l’accent en la prevenció, el treball 
en medi obert i la recuperació del menor infractor, i en 
el tractament personalitzat dels menors, així com a re
vertir les retallades efectuades en l’àmbit dels centres 
d’internament de menors, assegurant d’una banda que 
els menors no hagin d’ingressar en centres situats fora 
de la seva província de domicili, i de l’altra que no es 
saturin les infraestructures ni s’excedeixin les carre
gues de treball dels professionals que han d’assegurar 
el tractament personalitzat als menors.

i) Accelerar els treballs que han de permetre l’entrada 
en funcionament del Centre Penitenciari de Mas d’En
ric (El Catllar), a la major brevetat possible.

j) Dur a terme les actuacions necessàries per tal de  
substituir els centres penitenciaris de la Model i  
de Trinitat Vella, i procedir a les actuacions urbanísti
ques pendents i reclamades llargament pel veïnat.

k) Reconduir el diàleg social en l’àmbit de l’Adminis
tració de Justícia a Catalunya, reconeixent l’especifici

tat del col·lectiu de treballadors que en forma part, re
cuperant la plena autonomia de la Mesa de negociació 
del personal al servei de l’Administració de Justícia a 
Catalunya, tal com es recull a l’Acord constitutiu de 6 
de juny de 1997, així com eliminant el doble greuge 
comparatiu que pateix el funcionariat de Justícia a Ca
talunya, tant si se’ls compara amb la resta de funciona
ris de Justícia de l’Estat, com si se’ls compara amb el 
conjunt dels funcionaris catalans, i rescabalantlosen:

– Que s’adoptin les mesures pressupostaries necessà
ries per revertir la pèrdua retributiva soferta l’any 2013 
pels treballadors i treballadores de l’Administració de 
Justícia a Catalunya.

– No aplicar, en l’exercici 2015, noves retallades retri
butives als treballadors i treballadores de l’Administra
ció de Justícia a Catalunya, ni a la resta de personal al 
servei de l’Administració de Catalunya.

– Comprometre’s al manteniment de la plantilla de 
personal en l’àmbit de Justícia (incloenthi presons i 
centres de menors), i a no procedir a l’amortització 
massiva de personal interí.

En matèria de seguretat

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

a) Convocar la Junta de Seguretat de Catalunya, tal 
com preveu l’Estatut per tal de coordinar les accions 
de tots els Cossos de Seguretat presents a Catalunya i 
optimitzar la seva tasca. El Parlament posa de mani
fest que la Junta no es reuneix des de l’any 2009.

b) Garantir la dotació de les necessitats de materials 
del cos de Mossos d’Esquadra (dotació i manteniment 
adequats de les comissaries, vehicles, roba adequada i 
elements de protecció passiva, etc.) i del cos de Bom
bers (dotació i manteniment adequats dels parcs, vehi
cles, material de prevenció i extinció d’incendis, eines 
d’excarceració, roba de treball i equips de protecció 
individual, etc.).

c) Establir, conjuntament amb el Departament d’Agri
cultura i els Ajuntaments, un Pla de neteja de les fran
ges boscoses que envolten les urbanitzacions i que son 
considerades d’alt risc d’incendi forestal.

d) Reobrir un centre de comandament dels Mossos 
d’Esquadra al Pirineu.

e) El Parlament de Catalunya, amb ocasió de la cele
bració, durant el mes de novembre d’enguany, de la re
unió internacional anual de la Convenció sobre Certes 
Armes Convencionals, i davant l’emergència de noves 
tecnologies que han permès desenvolupar armes que 
prenen amb autonomia la decisió d’establir persones 
com a blanc i també la decisió de disparar, sol·licita 
els governs assistents a aquesta reunió de la convenció 
que desenvolupin els instruments internacionals ne
cessaris per a la prohibició total del desenvolupament, 
desplegament i ús d’armes autònomes letals.
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Tanmateix, el Parlament de Catalunya insta al Govern 
de la Generalitat a comprometre’s a no adquirir ni fer 
ús d’armes autònomes anomenades «menys letals» per 
a tasques policials, establint els instruments necessa
ris per a que aquest compromís tingui un caràcter per
manent.

Bloc 4. Temps d’un nou contracte social per a 
Catalunya. Les relacions CatalunyaEspanya

Proposta de resolució núm. 20. Sobre les 
relacions Catalunya i la resta d’Espanya

Resulta necessari afrontar la insatisfacció profunda 
d’amplis sectors de la població sobre l’actual relació 
entre Catalunya i la resta d’Espanya, superant la de
cepció que va suposar la sentència del Tribunal Cons
titucional sobre l’Estatut, la percepció d’un tracte fis
cal injust, les polítiques d’erosió de l’autogovern, i les 
incomprensions i atacs soferts per elements tan essen
cials com la nostra llengua i el nostre sistema educatiu.

Aquesta insatisfacció s’ha expressat a les multitudi
nàries manifestacions que han acompanyat les Diades 
dels darrers anys, al costat també de la protesta pel 
deteriorament de la cohesió social i els serveis públics 
al nostre país, que s’ha expressat no només en les dar
reres Diades, sinó també en altres múltiples formes i 
ocasions.

En aquest sentit, no hi ha cap solució viable a la greu 
crisi institucional que travessem que no passi pel dià
leg, la negociació i el pacte, com a condicions indis
pensables i prèvies a la consulta a la ciutadania.

La reivindicació d’assolir el necessari reconeixement 
del caràcter nacional de Catalunya, i d’assolir també 
una democràcia aprofundida, amb una autèntica justí
cia social, han esdevingut avui la clau de volta de les 
aspiracions de molts catalans i catalanes. Aquest reco
neixement, imprescindible ciment de la nostra cohesió 
com a país, s’ha d’afermar mitjançant una reforma fe
deral de la Constitució que transformi les institucions 
de l’Estat.

Tanmateix, la necessitat de reconèixer el caràcter plu
rinacional de l’Estat és compartida per amplis sectors 
de la ciutadania espanyola, que entenen que aquest ca
ràcter plural no és un problema que calgui solucionar, 
sinó un factor enriquidor del comú que cal preservar i 
fomentar, que propicia, en contraposició a l’homoge
neïtzació, una unió en llibertat i, per tant, més perfec
ta, ja que la unió només és possible des de la diversitat.

Existeix també entre la resta de pobles d’Espanya, 
com a Catalunya, una profunda insatisfacció amb el 
funcionament de les institucions democràtiques, per
cebudes sovint com a distants i insensibles respecte al 
patiment d’àmplies capes de la ciutadania, a mida que 
es deteriorava en la pràctica el programa social igua
lador contingut en la nostra Constitució, donant lloc a 

múltiples situacions socialment injustes, que han re
voltat moltes consciències.

És compartida, doncs, la percepció que esdevé pe
remptòria la necessitat d’una regeneració política i 
d’una renovació institucional per a l’aprofundiment 
democràtic i per a la lluita contra la corrupció, que ens 
permetin afrontar amb eficàcia els problemes polítics, 
socials i econòmics que afecten els ciutadans i les ciu
tadanes d’arreu d’Espanya.

Vivim el moment políticament més obert de les dar
reres dècades, i faríem malament en malbaratarlo 
per haver malmenat les aspiracions compartides per 
moltíssims ciutadans de Catalunya, però també d’ar
reu d’Espanya i d’Europa. El projecte federal pot ser 
la palanca per produir un nou avanç del moviment de
mocràtic a Catalunya i a Espanya, per revitalitzarne 
el seu programa social, desenvolupant la lògica demo
cràtica fins a les seves darreres conseqüències en el 
camp polític, en l’econòmic i en el social, que superi 
l’actual bloqueig i creixent divorci entre la ciutadania i 
les institucions que la representen.

Per tot això, el Parlament de Catalunya declara que:

a) Reitera el seu compromís amb donar la veu a la ciu
tadania catalana per tal que expressi la seva voluntat 
respecte a llur pròpia institucionalització política, en 
un procés que ha de ser escrupolosament respectuós 
amb el principi democràtic i amb el conjunt de garan
ties que, per tal de ferlo efectiu, constitueixen el nos
tre marc de convivència. Aquesta consulta popular, 
que troba el seu millor vehicle en el referèndum, ha de 
ser fruit d’una negociació i un acord que, podent aspi
rar legítimament a alterar el bloc de constitucionalitat 
o l’ordenament jurídic, ha de respectar sempre i en tot 
cas el que s’hi disposa, incloses les previsions respecte 
als canvis constitucionals. En aquest sentit, el Parla
ment de Catalunya reitera el seu suport al document 
base del Pacte Nacional del Dret a Decidir presentat 
pel M.H. Sr. Joan Rigol, en els termes expressats per 
la resolució aprovada durant el Debat de Política Ge
neral de 2013.

b) Insta novament al Govern de la Generalitat, i ex
horta al Govern espanyol, a reprendre el diàleg per 
fer possible la celebració d’aquesta consulta, així com 
insta al Govern de la Generalitat a informar periòdica
ment d’aquest procés negociador, en seu parlamentària.

c) Considera necessari que s’obri, amb el concurs del 
conjunt de la ciutadania, una nova etapa per a Cata
lunya i per al conjunt d’Espanya, mitjançant la seva 
transformació en un Estat plenament federal, demo
cràtic i social. Una transformació en aquest sentit ha 
de respondre a l’aspiració d’aprofundir la nostra de
mocràcia, per a la qual cosa resulta necessari tant una 
intensificació de les garanties de l’objectiu de justícia 
social, que cal perseguir permanentment, com el reco
neixement del caràcter nacionalment plural de l’Estat, 
com a expressió concreta, pel que fa al fet nacional, del 
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reconeixement mutu entre ciutadans indispensable per 
a la construcció d’una societat plenament democràtica. 
Aquesta transformació implica canvis constitucionals 
l’abast dels quals haurà de ser objecte de diàleg, ne
gociació i acord entre els representants de la voluntat 
popular, per a ésser sotmesos després a aquesta matei
xa voluntat, expressada directament mitjançant refe
rèndum, però que a parer d’aquest Parlament hauria de 
contenir, com a mínim:

– El reconeixement d’Espanya com a Estat federal i de 
les nacions, nacionalitats i regions que l’integren.

– La conversió del Senat en un òrgan federal.

– La reforma de la distribució de competències.

– La descentralització del poder judicial.

– La regulació de les bases del finançament en la 
Constitució.

– La reforma del Tribunal Constitucional i d’altres ins
titucions de l’Estat connectades amb els ens federats.

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa (reg. 78756 i 78764)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 132 i 133 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
propostes de resolució subsegüents al Debat sobre 
l’orientació política general del Govern (tram. 255
00007/10).

Propostes de resolució

Proposta de resolució núm. 1. Volem decidirho tot 

Catalunya es troba avui en un moment de veritable 
emergència social. La crisi econòmica i les polítiques 
d’austeritat aplicades pels darrers governs d’Espanya i 
Catalunya han comportat un augment de les desigual
tats, de la pobresa, de l’atur i de la precarietat en tots 
els àmbits de la vida d’una majoria de persones.

Aquest setembre celebrem el debat de política gene
ral en un context de manteniment de les retallades en 
l’àmbit de l’educació, la salut i el benestar, mentre es 
manté la transferència de recursos del sector públic al 
privat, mitjançant convenis, concessions i privatitzaci
ons. Continuem amb una xifra alarmant de desnona

ments, de pobresa infantil o de famílies sense ingres
sos. A aquesta greu situació social i econòmica s’hi 
suma l’aparició de nous casos de corrupció que situen 
sota sospita no només una persona o una família, sinó 
tota una etapa de govern i la connivència d’interessos 
de partit i d’interessos privats per malbaratar fons pú
blics. Una connivència que, de manera legal o il·legal, 
es troba en l’origen i les arrels mateixes de la crisi que 
avui patim.

La degradació social i política comporta una degrada
ció de la mateixa democràcia. El model social i econò
mic que ens ha portat fins aquí, i les decisions preses 
en els darrers anys per part dels diferents governs de
mostren com la capacitat d’influència del poder econò
mic i financer és molt superior a les preferències de la 
ciutadania.

Davant d’aquesta situació en els darrers anys han emer
git nombroses expressions de malestar que reivindi
quen un canvi de fons del conjunt del sistema polític, 
econòmic i social. I molt especialment, que demanen 
la possibilitat de la gent de participar activament en 
aquesta transformació davant del poder de les grans 
corporacions i dels mercats.

Sens dubte la mobilització pel dret a decidir és una ex
pressió també d’aquesta necessitat de canvi en l’àmbit 
nacional. I aquesta mateixa reivindicació democràti
ca també s’expressa en altres àmbits que ens afecten. 
No només els nostres drets nacionals estan amenaçats. 
També els drets socials, els drets laborals, i la mateixa 
democràcia. I davant d’això també se li ha negat la pa
raula al poble de Catalunya, tot i estar en mans de les 
nostres institucions el poder durho a terme.

No es pot reivindicar el dret a decidir la relació amb 
l’Estat espanyol, i negar el dret a decidir davant dels 
poders econòmics i financers que imposen els seus 
interessos i provoquen la degradació de la vida de la 
gent.

Vivim en un país que vol decidir, i que vol decidirho 
tot. I per això cal garantir nous mecanismes de partici
pació directa, una millora de la qualitat de la democrà
cia representativa i una introducció de la democràcia 
participativa i deliberativa en tots els camps d’acció de 
les institucions públiques.

Davant d’això el Parlament de Catalunya: 

1) Constata la voluntat d’una majoria del poble de Ca
talunya per obrir un veritable procés constituent i deci
dir el seu futur polític, tant pel que fa a la seva relació 
amb l’Estat espanyol i Europa, com pel que fa al mo
del social, econòmic i polític, amb l’objectiu de preser
var tots els drets, els drets nacionals i els drets socials.

2) Constata que el procés que viu Catalunya a favor del 
dret a decidir comporta la necessitat d’iniciar una nova 
etapa del país amb àmplia transparència i participació 
activa de la ciutadania en les decisions del model so
cial i econòmic.
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3) Reivindica la necessitat d’iniciar una nova etapa po
lítica i democràtica a Catalunya que garanteixi el dret 
de la ciutadania a participar en la presa de decisions 
públiques, no només mitjançant els seus representants 
al Parlament, sinó també de manera directa i delibera
tiva. El Parlament es compromet a garantir i vehicular 
el dret de la ciutadania a decidir sobre les polítiques 
socials i econòmiques que s’estan aplicant i sobre les 
alternatives que es plantegen. En aquest sentit impul
sarà noves lleis i la reforma de les vigents, per contem
plar referèndums revocatoris i abrogatius, per assegu
rar una llei de transparència el màxim d’ambiciosa, la 
reforma del reglament del Parlament per afavorir la par
ticipació de la ciutadania i les obligacions dels diputats 
i diputades, i de totes les persones, respecte a aquesta 
cambra, o que les signatures recollides per una Inici
ativa Legislativa Popular puguin servir per convocar 
una consulta amb urna en cas de no aprovarse, entre 
d’altres.

Proposta de resolució núm. 2. Cas Pujol

El passat dia 25 de juliol el President Pujol emetia un 
comunicat confessant haver defraudat a Hisenda du
rant els darrers 34 anys, en acceptar una herència re
buda del seu pare i mantenirla en un compte a l’es
tranger, evitant així pagar els impostos pertinents.

Es tracta, doncs, d’un delicte contra la hisenda pública 
que ha de ser investigat judicialment a fons, i que me
reix, en qualsevol cas, la repulsa i condemna per part 
d’aquest Parlament. Però la seva gravetat és major do
nat que la persona responsable d’aquests fets va ser du
rant vintitres anys President de la Generalitat de Ca
talunya, període durant el qual va mantenir de manera 
il·legal aquesta fortuna. Existeix, doncs, una dimensió 
pública i política innegable, que, sens dubte, afecta a 
les institucions dels nostre país.

Així mateix, ja abans i també des d’aleshores, s’han 
donat a conèixer noves informacions sobre la conni
vència de membres de la família Pujol en l’adjudicació 
de concessions per part de la Generalitat, a canvi de 
comissions, amb l’objectiu del seu enriquiment perso
nal a costa de les finances públiques. Una pràctica en 
la que, per acció o omissió, és evident la responsabili
tat del Govern de la Generalitat durant els anys en que 
es produïren aquests fets, més encara tractantse de fa
miliars directes del aleshores President.

La confessió del President Pujol ha estat tardana i cla
rament incompleta. La gravetat dels fets exigeixen un 
aclariment total i absolut per conèixer si han estat im
plicades altres persones amb responsabilitats públi
ques, la possible existència de més diner il·lícit i no 
declarat, la connexió amb altres casos de corrupció, 
cobrament de comissions il·legals, blanqueig de diners 
o frau fiscal oberts, i les seves implicacions en la ges
tió del Govern de la Generalitat durant els anys en que 
Jordi Pujol en fou el President. En aquest sentit, la que
rella de l’expresident contra la banca andorrana per in

compliment del secret bancari, amb l’objectiu d’inva
lidar les proves que aquests puguin aportar, representa 
una clara obstrucció a la justícia i alimenta la sospita 
sobre l’existència de més accions delictives que les que 
va reconèixer en la seva confessió. Així mateix és in
admissible que es pretengui utilitzar de manera inte
ressada el procés impulsat per una majoria del poble 
de Catalunya a favor del dret a decidir com a argument 
per defensarse de les acusacions rebudes.

Els fets comesos pel President Pujol representen un in
sult a la ciutadania de Catalunya i una vergonya per a 
la institució i per al conjunt del país. El poble de Cata
lunya, i el Parlament com a cambra que el representa, 
mereix que se li donin totes les explicacions. Així ma
teix cal també que el Govern actuï amb immediatesa 
per salvaguardar l’honorabilitat de les nostres institu
cions i per esclarir els fets, personantse en la causa 
oberta contra el President Pujol i duent a terme una 
auditoria dels comptes d’aquella etapa.

El Parlament de Catalunya: 

1) Mostra la seva reprovació i condemna respecte els 
actes delictius reconeguts pel President Pujol.

2) Insta el Govern a personarse en la causa oberta 
contra el President Pujol.

3) Insta el president Pujol a posarse a disposició de la 
justícia i d’hisenda, tal com afirmava ell mateix en el 
comunicat, sense utilitzar tàctiques obstruccionistes o 
dilatòries.

4) Expressa la seva oposició a que es pressioni a An
dorra o la banca andorrana per a que no faciliti dades 
bancàries, en línia amb el que defensa la UE sobre els 
paradisos fiscals, i demana al Govern andorrà que col
labori amb la justícia i amb hisenda per tal d’esclarir 
els fets.

5) Exigeix que l’estratègia de defensa no utilitzi o ma
nipuli en cap cas el procés sobiranista. Això suposa un 
menyspreu al Parlament i al poble de Catalunya.

Proposta de resolució núm. 3. Món local

Avui el món local pateix una agressió sense prece
dents en la seva legitimació. A la conjuntura econò
mica s’hi afegeixen diferents amenaces recentralit
zadores del govern de l’Estat espanyol; retallades de 
competències fetes des de la deslleialtat institucional, 
la desconfiança i la superioritat moral; i normatives di
verses que vulneren l’autonomia local i el principi de 
subsidiarietat com la Llei de Racionalització i Soste
nibilitat Local. Les reclamacions del món local català 
d’un marc institucional i una hisenda pròpia s’han de 
concretar en una Llei de Governs Locals de país, con
juntament amb una Llei de Finances Locals que enca
ra són pendents d’aprovació.

Els governs locals pateixen una situació financera difí
cil. El repartiment del dèficit entre les administracions 
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és injust i desigual i els ens locals catalans han ha
gut de reduir el deute dràsticament sota les amenaces 
d’intervenció de l’Estat o inhabilitacions per incompli
ment de la llei d’estabilitat. Aquesta disminució i es
talvi ha produït un efecte molt negatiu: la destrucció 
de 1.724 llocs de treball als ajuntaments catalans, el 
2013. Els ajuntaments catalans tenen avui un deute de 
5.448 M€, 725 € de deute per habitant (d/h) per sota 
dels 741 € (d/h) de la mitja estatal. Catalunya represen
ta el 15,6% del deute amb un 16% del total de la pobla
ció. Cal ajustar els límits de dèficit en funció del pes de 
la despesa de cadascuna de les diferents Administra
cions Públiques (segons dades d’Eurostat del total de 
la despesa pública, l’Administració central representa el 
44% de la despesa total, les Comunitats Autònomes 
el 39% i l’Administració Local el 17%) i, alhora, que el 
calendari de reducció del dèficit vingués determinat 
per l’evolució de les dades macroeconòmiques, espe
cialment les de l’atur. Aquesta redistribució del dèficit 
permetria un sostre de dèficit de l’1% per al conjunt 
de l’Administració Local (a hores d’ara no es permet 
aprovar pressupostos amb dèficit) destinat prioritària
ment a la lluita contra la crisi, la generació d’ocupació 
local i la reducció de la petjada ecològica.

La complicada situació econòmica dels ens locals s’ac
centua pels incompliments dels compromisos anunci
ats i els pagaments als ajuntaments. El deute real del 
Govern català amb els ajuntaments supera els 1.200 
milions d’euros i provenen no només de les transferèn
cies i subvencions concedides, sinó també de convenis 
signats entre la Generalitat i els ajuntaments que no 
han estat pagats.

Als atacs a la sobirania local i al sistema competen
cial dels ens locals i a la situació financera se suma 
una agressió més, l’anunciada proposta de reforma de 
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General (LOREG), Capítol IX article 196, 
per tal de garantir que l’alcalde o l’alcaldessa corres
pongués a la llista més votada. Aquesta tupinada del 
govern central a vuit mesos de les eleccions munici
pals, sense cap consens, canviant les regles a meitat 
de partit, és una altra expressió de la ruptura unilateral 
d’acords que van fonamentar el procés de transició a 
la democràcia. Les amenaces de modificació legisla
tiva sense afrontar una reforma amb profunditat de la 
llei electoral, en el que se situïn debats ciutadans com 
les llistes desbloquejades, el dret de vot als majors de 
16 anys, la major proporcionalitat i igualtat dels vots, 
el règim d’incompatibilitats, els costos de campanyes 
electorals, acompanyat d’una reforma de la llei de fi
nançament de partits, demostra que l’únic interès que 
mobilitza al govern central és el de conservar algunes 
de les seves alcaldies en risc i alhora el manteniment 
del poder municipal com a mitjà per a garantir l’apli
cació dels plans d’ajustament, és a dir, del desmante
llament de l’Estat del Benestar Local. En definitiva, 
estem davant d’un engany que el Govern del PP posa 
en marxa a fi d’intentar assegurarse el poder munici

pal que li permeti mantenir el seu programa de refor
mes regressives. Amb l’excusa de l’elecció del cap de 
llista més votat es pretenen modificacions que lluny 
de suposar més democràcia, comporten la substitució 
de la voluntat dels ciutadans i ciutadanes per la del le
gislador que en aquest cas pretén aprofitarse de la se
va majoria absoluta. Si el Govern del PP vol apropar 
la democràcia local als ciutadans el que ha de fer no 
es aprovar lleis que atorguin vots que els ciutadans no 
han donat, sinó propiciar formes de democràcia parti
cipativa.

Aquesta reforma de la llei electoral per a les elecci
ons municipals, canviaria radicalment l’estructura dels 
nostres ajuntaments fins donarlos un caràcter presi
dencialista, perdent representativitat i control demo
cràtic als alcaldes i alcaldesses, afavoriria el biparti
disme i faria més difícil reaccionar davant alcaldes i 
alcaldesses autoritaris. L’exercici real de la sobirania 
per part dels ciutadans i ciutadanes ha permès que les 
opcions polítiques significatives en les que s’organitza 
la ciutadania en cada municipi hagin configurat majo
ries de govern local amb un suport majoritari del vot 
popular a través d’un sistema de representació respec
tant la proporcionalitat.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Exigir al Govern de l’Estat una redistribució justa i 
ajustada del dèficit de les Administracions Públiques 
que beneficiï als ens locals com a institució més pròxi
ma a la ciutadania i que permeti un increment del sos
tre com a mínim de l’1%.

2) Manifestar la seva oposició a la reforma anunciada 
pel Govern central al mètode d’elecció de regidors i 
regidores i dels alcaldes i alcaldesses de les Corporaci
ons Locals i, molt especialment a: 

a) L’atribució de qualsevol prima de representació per 
regidors i regidores de la llista o llistes més votades, 
per vulnerar els principis de proporcionalitat i vot 
igual.

b) L’atribució de l’alcaldia a la llista més votada, quan 
no tingui el suport de la majoria dels regidors i regido
res elegits en vot igual mitjançant un sistema proporci
onal i constituït en el Ple de l’Ajuntament.

Proposta de resolució núm. 4. Tractat 
Transatlàntic de Comerç i Inversions (TTIP) 
entre els EUA i la UE 

Des de fa mesos s’està negociant de forma secreta i 
d’esquenes a les ciutadanies i als òrgans de control i 
legitimació democràtica dels diferents països –i de la 
Unió Europea– el TTIP, un tractat que pot transformar 
profundament les nostres vides i les nostres societats. 
La informació disponible actualment està arribant 
a través de filtracions fet que en dificulta un procés 
d’elaboració garantista.
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Aquest Tractat –que en públic es presenta com de lliu
re comerç front pulsions proteccionistes– persegueix 
uns objectius molt diferents ja que convé recordar que 
els aranzels actuals entre els Estats Units i la Unió Eu
ropea són extremadament baixos.

Amb l’articulat actual del text es pot comprovar com 
les mesures i acords van encaminats a desregularit
zar i harmonitzar a la baixa molts sectors econòmics i 
productius amb la conseqüent degradació d’estàndards 
en àrees tant sensibles per a la ciutadania com són la 
protecció ambiental, la seguretat alimentària, la salut 
pública i els drets laborals i dels consumidors. Així 
mateix pretén obrir totalment al mercat sectors que en 
el nostre entorn segueixen sent considerats serveis pú
blics com són l’educació i la sanitat. I finalment, pre
tén establir un mecanisme de resolució de conflictes 
entre empreses i estats excepcional allunyat de qualse
vol tribunal basat en els ordenaments jurídics actual
ment existents.

Aquest Parlament, i les forces polítiques que donem 
suport a aquesta resolució, així com les organitzacions 
socials i la ciutadania concernides per les qüestions 
relatives a la sobirania popular, veiem amb enorme 
preocupació l’horitzó que dibuixa el TTIP, creant una 
gran àrea d’integració econòmica sense la seva corres
ponent àrea d’integració política que pugui regular i 
legitimar democràticament les derivades d’aquesta in
tegració. De tal manera que es transfereix sobirania 
als poders econòmics i financers sense establir els 
adequats mecanismes de control d’aquests.

1) Parlament de Catalunya rebutja el redactat actual 
del TTIP i les seves orientacions i insta a que el govern 
de la Generalitat, tenint present les àmplies competèn
cies que en algunes d’aquestes qüestions tenen les ins
titucions catalanes.

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer les gestions oportunes davant el Govern de l’Es
tat i les institucions de la Unió Europea per a la seva 
reformulació complerta on s’assegurin els estàndards 
i regulacions actuals dels diversos sectors i es blindin 
els serveis públics.

b) Facilitar als grups parlamentaris tota la informació 
de què disposin sobre el Tractat i –en el cas que es 
tanqui un preacord entre UE i els EUA– a treballar 
per convocar una consulta ciutadana abans de la seva 
ratificació.

Proposta de resolució núm. 5. Per un acord 
social i polític per a l’eradicació de la 
violència masclista

9 dones assassinades per violència masclista a Catalu
nya en el que portem d’any. 47 des del 2010. 55.853 do
nes víctimes de violència en l’àmbit de la parella ate
ses a Catalunya per la Unitat de Suport d’Atenció a les 
Víctimes. Una xacra que no para de créixer que esdevé 

una situació dramàtica i que qüestiona els fonaments 
de la nostra democràcia incapaç de garantir el dret de 
les dones a viure lliures de violència.

Les xifres visibles de la violència masclista en totes les 
seves formes i expressions, des dels maltractaments en 
l’àmbit de la parella, la violència sexual o els assetja
ments laborals, entre altres múltiples manifestacions, 
així com els perfils dels agressors masclistes i la gra
vetat de l’augment de la violència en la població més 
jove, com alerten recents estudis, constaten una rea
litat inacceptable en qualsevol país democràtic. Més 
enllà de les dades visibles, informes recents com el de 
l’Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea 
presentava unes conclusions alarmants: un 22% de les 
dones a l’Estat espanyol afirmava haver patit violència 
física o sexual i no ho callava. Un 30% denunciava ha
ver patit violència física, psicològica o sexual a la in
fància per part d’un adult.

10 anys després de l’aprovació de la Llei de violència 
de gènere i 6 anys de la Llei del dret de les dones a era
dicar la violència masclista, que van significar un pas 
en ferm per traslladar la violència masclista de l’àmbit 
privat a l’àmbit públic i polític, constatem la necessitat 
de reafirmar un compromís estable i perseverant de les 
administracions públiques i implementar les mesures 
i dotació de recursos que permetin abordar la xacra 
de la violència masclista des d’un abordatge integral i 
multidisciplinar i incidir en tots els factors que la per
petuen.

Les organitzacions feministes alerten dels incompli
ments de les recomanacions internacionals per era
dicar la violència masclista que es produeixen a casa 
nostra. Cal fer un canvi de rumb decisiu, calen políti
ques actives i valentes de lluita contra el masclisme.

Per una banda, les recomanacions generals del comi
tè de la CEDAW (de l’any 1992) i per l’altre del con
veni del Consell d’Europa per prevenir i combatre la 
violència contra les dones (Conveni d’Istanbul) que va 
entrar en vigor l’1 d’agost d’enguany, ha de ser una pri
oritat de país, per a totes les institucions públiques, des 
de l’àmbit educatiu fins al judicial.

La persistència de valors i actituds retrògrades, mas
clistes i patriarcals mantenen unes arrels profundes a 
la nostra societat i perpetuen les relacions desiguals 
entre dones i homes. El desmantellament de drets que 
està significant la crisi econòmica, les polítiques d’aus
teritat i les retallades en l’Estat del Benestar impliquen 
un retrocés en la llibertat i l’autonomia econòmica de 
les dones. Aquests danys estan precaritzant la vida 
de les dones i situen l’horitzó de l’eradicació de la vio
lència masclista més lluny encara. L’austeritat neolibe
ral s’acompanya de valors patriarcals per promoure el 
retorn de les dones a rols tradicionals, suprimint opor
tunitats, drets i equitat. La crisi no pot significar una 
etapa fosca per l’eradicació de la violència masclista.
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El dret de les dones a viure lliures de violència no pot 
estar subjecte a excuses pressupostaries. Cal fer saber 
als agressors el rebuig i la condemna absoluta de to
tes les expressions de violència masclista, també de les 
més subtils i simbòliques. Cal emetre un contundent 
missatge de que no hi ha impunitat front els feminici
dis i la violència masclista.

1) El Parlament de Catalunya acorda la constitució 
d’un Acord social i polític per l’eradicació de la vio
lència masclista integrat per les organitzacions socials 
i feministes, que treballen en l’àmbit dels drets de les 
dones, i les organitzacions polítiques. L’Acord tindrà 
per objectiu elaborar les recomanacions i mesures per 
la lluita contra la violència masclista a totes les insti
tucions públiques de Catalunya així com ferne el se
guiment, avaluar les polítiques i emetre informes de 
caràcter públic.

Proposta de resolució núm. 6. Prospeccions 
petrolíferes davant la costa catalana i model 
energètic

El Govern espanyol, al mateix temps que obstaculit
za la instal·lació d’energies renovables i negocia a ni
vell europeu i internacional per establir un sistema de 
reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle per 
lluitar contra el canvi climàtic, ha concedit ja més de 
30 permisos per l’explotació de jaciments d’hidrocar
burs a tota Espanya i té en previsió noves llicències 
que afecten les costes catalanes.

Front les costes de les Terres de l’Ebre i del Camp de 
Tarragona ja hi ha una plataforma petrolífera instal
lada, a 17 km del Parc Natural del delta de l’Ebre i Re
serva de la Biosfera, en fase de producció formada per 
5 pous de producció de petroli i als que ara es volen 
sumar noves prospeccions: Rodaballo Este 1 i Casa
blanca Oeste 1 a 3, totes sol·licitades per Repsol.

A les costes del Golf de Lleó, una de les zones de més 
biodiversitat de la Mediterrània amb una producti
vitat biològica alta i que compta amb una llarga tra
dició pesquera artesanal i professional, essent a més 
una zona d’interès turístic, actualment s’estan trami
tant tres projectes de prospeccions d’hidrocarburs (gas 
i petroli) pendents d’autorització: El permís sol·licitat 
per Cairn Energy, a través de la seva filial espanyo
la Capricorn Spain LTD, que afecta 11.550 km2; la 
campanya sísmica en àrees lliures de Golf de Lleó que 
suposadament realitzaria l’empresa Seabird Explora
tion FZLCC, com empresa subcontractada por Cairn 
Energy, que consisteix en una prospecció sísmica ma
rina 2D/3D, i abasta 37.000 km2 amb una penetració 
de les ones acústiques generades pels «Airguns» que 
pot arribar a 24 km del Cap de Creus i a uns 19 km 
del punt més proper a Menorca; la tercera és l’empre
sa Spectrum Geo Limited, que té una extensió encara 
superior a les dues anteriors, abasta tota la costa cata
lana i la totalitat de les Illes i es solaparia amb les dues 
anteriors.

Tots aquests projectes no contemplen les normatives 
espanyoles ni europees de protecció del medi marí, in
compleixen la Llei estatal d’hidrocarburs per superar 
la superfície màxima autoritzada i, en cas de durse a 
terme, tindrien greus afectacions sobre la fauna i flo
ra marina i sobre activitats econòmiques com la pes
ca i el turisme. Els greus impactes dels projectes de 
exploració i explotació d’hidrocarburs al mar són una 
realitat demostrada en molts casos, no només al món, 
també a casa nostra amb els reiterats vessaments de 
Repsol a les costes de Tarragona.

A més, els estudis proposats no consideren els efectes 
acumulatius de totes les prospeccions sísmiques que 
es volen desenvolupar a la mateixa àrea. És inconce
bible el desenvolupament de tots aquests projectes en 
una zona d’especial interès per a la fauna marítima i 
candidata a ser declarada reserva marina per la Unió 
Europea (projecte INDEMARES, finançat per un 
Life+i amb el suport del CSIC).

Aquests projectes no resolen els problemes de la de
pendència energètica sinó que, a més, agreugen altres 
problemes ambientals i generen molts impactes en les 
economies locals a més d’afavorir el canvi climàtic tal 
i com va exposar l’anterior Comissari d’Energia de 
la UE Günther Oettinger quan va indicar als països 
membres que haurien de paralitzar les autoritzacions 
de nous permisos de perforació i explotació en aigües 
profundes per l’alt risc constatat després del desastre 
de la Deepwater Horizon.

La societat civil i alguns dels governs autonòmics 
afectats ja han fet palesa la seva clara oposició a 
aquests projectes. Així, el febrer de 2014, el Parlament 
de Canàries aprovava, amb els vots favorables de tots 
els grups excepte el Partit Popular, sol·licitar permís 
a l’Estat per convocar una consulta popular sobre les 
prospeccions petrolíferes.

El Conseller Puig ens contestava en seu parlamentària 
que malgrat que el Govern català no té competències 
en aquest àmbit caldria una implicació més determi
nant de la Generalitat de Catalunya en el procediment 
d’autorització, sense deixar clar quin era el posiciona
ment del Govern al respecte.

Més de 30 entitats de la societat civil, organitzades a 
la Plataforma Aturem les prospeccions a la costa ca
talana, han demanat la paralització immediata de tots 
els projectes i han sol·licitat al Parlament de Catalunya 
que es posicioni públicament contra els projectes d’ex
plotació d’hidrocarburs que afecten les costes catala
nes.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Sol·licitar la paralització de la tramitació dels per
misos de recerca d’hidrocarburs i els projectes de 
prospecció sísmica davant la costa catalana.

2) Promoure la participació ciutadana en la presa de 
decisions sobre aquest tema, convocant, mitjançant els 



22 de setembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 391

3.10.30. TRAMITACIONS EN CURS 123

mecanismes legals pertinents, una Consulta sobre la 
conveniència de les prospeccions petrolíferes a la costa.

Proposta de resolució núm. 7. Respecte 
i protecció d’espais naturals

Catalunya és un país amb un excepcional patrimoni 
natural i una elevada biodiversitat que compta amb 
una avançada política de protecció dels espais natu
rals. Actualment a Catalunya les diverses figures de 
protecció existents abasten unes 960.000 hectàrees 
(el 30% de la superfície terrestre de Catalunya) i unes 
86.000 hectàrees d’espais marins.

A l’actualitat, les polítiques de conservació del patri
moni natural de Catalunya estan patint un greu des
mantellament que esta afectant directament la seva 
sostenibilitat.

Al darrers tres anys, les partides de manteniment, de 
personal i d’inversions dels pressupostos destinats a 
espais naturals protegits, competència de la DG de 
Medi Natural i Biodiversitat del Departament d’Agri
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu
ral s’han reduït en més d’un 60% amb el resultat d’una 
greu pressió sobre el conjunt d’espais naturals cata
lans.

Aquesta pressió produeix situacions com els darrers 
intents d’explotació comercial de boscos singulars in
closos a l’Inventari de Boscos Singulars de Catalunya 
i protegits per la Moció 83/X del Parlament de Catalu
nya que el Govern no ha divulgat entre els gestors dels 
espais naturals protegits o també la proposta de crea
ció de «El Bulli Foundation» que obliga a la redacció 
particular i a la modificació de diverses lleis que asse
guraven la protecció integral del Parc Natural de Cap 
de Creus, i que crearà un greu precedent de desprotec
ció ambiental que afectaria tots els parcs naturals de 
Catalunya.

Alhora s’està generant una situació ambigua amb les 
propostes de creació de nous parcs naturals per part 
del Departament de Territori i Sostenibilitat i el des
mantellament econòmic i de gestió dels espais prote
gits actuals que desenvolupa el Departament d’Agri
cultura.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Aturar el desmantellament de les polítiques de con
servació del patrimoni natural que posa en risc el 
manteniment de la xarxa d’espais naturals protegits a 
Catalunya i de tot el patrimoni natural del país.

2) Fer efectiu l’equilibri entre desenvolupament humà 
a Catalunya i la protecció i conservació dels espais na
turals catalans, assegurant l’efectivitat de les mesures 
legals de protecció adoptades i aprovades en aquest 
Parlament, com a marc de regulació davant situacions 
específiques de conflicte que es puguin produir com la 
tala d’arbres en boscos singulars o el mateix projecte 
del Bullifoundation.

3) Desvincular la gestió del patrimoni natural de les 
polítiques sectorials agràries, forestals, cinegètiques i 
piscícoles reagrupantles amb la resta de competències 
ambientals en un únic departament de caràcter trans
versal i amb capacitat d’incidència sobre la resta de 
polítiques sectorials.

4) Fer efectiu de manera immediata el desplegament 
de la Moció 83/X del Parlament de Catalunya sobre 
les polítiques de conservació i gestió del medi natural.

Proposta de resolució núm. 8. Cultura

L’any 2014, per primer cop, les subvencions atorga
des pel Departament de Cultura han estat subjectes 
a les noves disposicions derivades de la Llei 2/2014, 
del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic. Aquesta llei, coneguda 
com la llei d’acompanyament dels pressupostos, espe
cifica que les subvencions atorgades poden ser revi
sades i modificades totalment o parcialment, per sal
vaguardar el compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. Per tant, els 
projectes culturals subvencionats poden veure com es 
modifiquen les resolucions de concessió, és a dir, les 
subvencions ja aprovades i concedides, generant una 
gran inseguretat en la seva viabilitat.

La cultura és un bé públic que cal preservar i els 
agents de la cultura en són un dels seus principals mo
tors, conjuntament amb la iniciativa pública a nivell 
nacional i municipal. En un context d’inseguretat de 
gran part dels projectes culturals del país, molts d’ells 
de llarga tradició i de caràcter estratègic i emblemà
tic, aquestes noves disposicions que modifiquen les 
bases generals de les subvencions tant de l’ICEC com 
de l’OSIC, no han fet més que dificultar encara més 
la planificació financera de la major part de projectes 
culturals que tenen en la subvenció una de les seves ei
nes de finançament.

L’equilibri financer que han de fer els gestors cultu
rals en tots els àmbits és important ja que, tot i el gran 
retard en el cobrament de les subvencions concedides 
dels últims anys, la seguretat d’acabar cobrantles els 
ha permès un major marge de negociació amb altres 
instruments financers com el crèdit i la pòlissa ban
cària. Les noves disposicions han trencat aquest dèbil 
equilibri i cal esperar que la ruptura no sigui definitiva.

Els temps que corren estan posant en greus dificultats 
bona part del sector de la cultura del nostre país. Quan 
encara no s’havia assolit el grau de maduresa desitja
ble en quant a musculatura financera del sector, l’arri
bada de la crisi econòmica se suma a transformacions 
importants en els models de consum i de producció 
cultural als que el sector s’ha d’adaptar. A més, des del 
Govern de l’Estat, també s’ha produït un atac constant 
al sector de la cultura amb mesures com l’augment de 
l’IVA dels productes culturals o la reducció dràstica de 
pressupost destinat a la cultura.
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Aquest context d’inestabilitat fa que durant els últims 
anys el debat s’hagi situat més en la supervivència dels 
projectes que no pas en el seu creixement i extensió. 
Així, afegir en aquestes circumstàncies majors dificul
tats a la seva supervivència és una irresponsabilitat po
lítica.

Però la gravetat de la situació no ha de portar a mirar 
només al sector. La gran damnificada de la reducció 
de pressupostos i de la inestabilitat que viu el sector de 
la cultura és la ciutadania. Certament, la ciutadania és 
la dipositaria del dret d’accés a la cultura, com recull 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya «1. Totes les per
sones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat a la 
cultu ra i al desenvolupament de llurs capacitats creati
ves individuals i col·lectives». Ara bé, el context actual 
fa entreveure que la realitat no és la d’un accés iguali
tari, amb nivells d’accés diferent segons nivell d’estu
dis, nivell econòmic i territori on es viu.

Des del reconeixement que la garantia del dret d’accés 
a la cultura és un camí de llarg recorregut, cal asse
nyalar que sense la complicitat i capacitat de tots els 
agents del sector, aquest camí encara és més llarg i 
dificultós. No hi ha una mesura concreta que aplani 
el camí amb facilitat, però el que sí que és possible és 
amb poques mesures multiplicarne els obstacles. En 
aquest sentit, sense cap mena de dubte, la mesura so
bre les subvencions aplicada durant el 2014, s’hagi fet 
efectiva o no, ha trencat la seguretat, la complicitat i 
una confiança del sector en relació a la Generalitat que 
costarà molt de recuperar. I és necessària.

1) El Parlament de Catalunya reconeix la tasca dels 
projectes culturals, molts dels quals, protagonitzats 
pel Tercer Sector de la cultura que, tot i en un context 
de greus dificultats, estan mantenint un alt grau d’acti
vitat i de qualitat ajudant a fer créixer el País.

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a 

a) No modificar cap de les quantitats de les subvenci
ons concedides durant l’exercici 2014.

b) Revertir les mesures de la Llei d’acompanyament de 
pressupostos pel 2015 que modifiquen les resolucions 
de concessió, és a dir, les subvencions ja aprovades i 
concedides.

c) Realitzar un estudi de caràcter quantitatiu i qualita
tiu sobre l’impacte sobre el sector que ha tingut aques
ta mesura.

3) El Parlament de Catalunya demana al CoNCA l’ela
boració d’un estudi sobre l’estat de dret de l’accés a la 
Cultura a Catalunya establint comparatives internaci
onals i possibilitats d’actuacions amb complicitat amb 
el sector.

Proposta de resolució núm. 9. Fons social 
de l’habitatge i atenció a les situacions 
d’emergència habitacional

Segons dades de l’INE, Catalunya concentra el 21% 
de les execucions hipotecàries de tot l’Estat. Concre
tament 3.993, de les quals 3.100 corresponen a pisos 
on vivien famílies, i la resta, a empreses. De la resta 
de CCAA només la supera Andalusia, amb 4.373 exe
cucions hipotecàries els tres primers mesos de l’any. 
La xifra de desnonaments diaris durant el primer tri
mestre de 2014 és de 45. A les execucions hipotecàries 
cal afegirhi els desnonaments d’habitatges en règim 
de lloguer.

Ens trobem en una situació generalitzada d’emer
gència habitacional, en què, tenint en compte les es
timacions del propi Pacte Nacional per l’Habitatge 
20072017, hi ha a Catalunya unes 65.000 famílies en 
aquesta situació.

Front aquesta situació alarmant, i després de quatre 
anys en què el Govern de CIU anuncia la dotació d’ha
bitatges de lloguer social per a tots els afectats per des
nonaments– hipotecaris o arrendaticis–, el cert és que 
a setembre de 2014, tan sols es disposa de 1.230 habi
tatges per lloguer social, com a resultat dels convenis 
amb Catalunya Caixa (octubre de 2013), Bankia (fe
brer de 2014) i amb la SAREB (juliol de 2014)

Durant tot el primers set mesos de 2014, la Mesa 
d’Emergències econòmiques i Socials de la l’Agencia 
de l’Habitatge de Catalunya, i el Consorci de l’Habi
tatge de Barcelona, format per la Generalitat i l’Ajun
tament de Barcelona, han adjudicat únicament 173 ha
bitatges.

Aconseguir un habitatge d’emergència social, per fa
mílies en situació d’exclusió social s’ha convertit en un 
veritable malson.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Ampliar de forma efectiva el Fons Social d’Habi
tatge de Catalunya, en col·laboració amb els ajunta
ments, per tal que pugui atendre immediatament a les 
famílies afectades per desnonaments hipotecaris, ar
rendaticis i d’altres formes d’exclusió del dret a l’ha
bitatge, per no disposar de recursos econòmics sufi
cients.

2) Descentralitzar i dotar d’un règim de funcionament 
àgil a les Meses d’emergències així com revisar els re
quisits i condicionants que es requereixen a les per
sones i famílies en situació d’emergència social per 
manca d’habitatge i agilitar els mecanismes de funci
onament d’aquestes Meses perquè puguin complir la 
seva funció.

3) Desenvolupar de forma immediata, el marc norma
tiu que doni cobertura als Ajuntaments, respecte a la 
seva actuació sobre els habitatges buits: 
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a) Amb independència de l’impost sobre habitatges 
buits, concretar els mecanismes legals davant l’incom
pliment de la funció social de la propietat que significa 
la tinença d’habitatges injustificadament des ocupats 
de forma permanent, amb independència de l’aplicació 
del impost sobre habitatges buits.

b) Regular els criteris que permetin prioritzar les actu
acions sobre els habitatges que es troben en mans de 
les entitats financeres.

c) Tots aquells altres aspectes que els ajuntaments es
tan detectant com a dificultats en l’aplicació de la Llei.

Proposta de resolució núm. 10. Recursos sanitat 
pública

Des que el senyor Artur Mas és president de la Gene
ralitat s’ha retallat un 16% el pressupost en Salut, dis
posem de 1.600 milions d’euros menys per a despesa 
sanitària que l’any 2010.

Això ha afectat els treballadors i treballadores dels 
serveis de salut, ara hi ha cinc mil llocs de treball 
menys en el sistema sanitari i el 20% dels professio
nals dels hospitals de l’ICS treballant en unes condici
ons laborals precàries (part d’ells amb contractes tipus 
ETT, encadenant contractes d’un dia, una setmana...) 
tot plegat els fa treballar en pitjors condicions, sobre
passats i desbordats.

Però sobretot està afectant a la ciutadania. Les dar
reres dades de llistes d’espera (juny 2014) demostren 
que una quarta part dels 73.480 pacients que esperen 
per ser intervinguts en una de les 14 intervencions ga
rantides, superen el temps màxim de 6 mesos d’espera, 
el temps mig ha augmentat el 6’8% en un any i la llista 
d’espera de totes les intervencions és de 177.000 per
sones (22.000 persones més que al 2011) i cada vegada 
hi ha llistes d’espera més llargues per a visita a especi
alistes als CAPs (110.000 persones esperen per acce
dir a una prova diagnòstica tecnològica). Des de fa me
sos, en diversos grans hospitals catalans hi ha pacients 
que han d’esperar 3, 4 i 5 dies a urgències per tenir llit 
per a ingressar. Situació que s’ha agreujat amb les re
tallades de llits i plantes de l’estiu.

Aquesta situació contrasta amb les derivacions en els 
últims 6 mesos de 6.200 pacients a «altres centres» per 
ser operats, la majoria centres privats amb ànim de lu
cre, i amb el creixement en percentatges d’entre un 20 
i un 70% de la despesa destinada a pagar serveis a em
preses privades amb ànim de lucre.

Tot plegat, mostra una estratègia gens improvisada per 
anar afeblint els serveis de gestió pública, i eixamplant 
la part del pastís de negoci per als privats amb ànim 
de lucre.

El Parlament de Catalunya insta el Govern: 

1) Garantir que la disponibilitat pressupostària per als 
hospitals de titularitat pública per al 2015 no serà infe

rior a l’executada el 2013, i que el 100% del pressupost 
d’aquests centres es destinarà a la prestació de serveis 
sanitaris.

2) Recuperar, en les partides pressupostàries destina
des a Salut, en un màxim de 3 anys, els 1.600 milions 
d’euros retallats en despesa sanitària de 2010 a 2014.

3) Aturar la derivació de recursos, pacients i serveis 
dels hospitals de titularitat pública que no estiguin al 
100% de la seva capacitat i que tinguin plantes o qui
ròfans tancats cap a la sanitat privada amb ànim de 
lucre.

Proposta de resolució núm. 11. Integritat de 
l’ICS i contra la mercantilització del sistema 
sanitari públic

L’intent d’esmicolar l’Institut Català de la Salut en 
nombroses empreses o consorcis que debilitaran la 
més gran empresa pública de Catalunya i principal 
proveïdora del Sistema Nacional de Salut s’emmarca 
en una estratègia gens improvisada per anar afeblint 
els serveis de gestió pública, i eixamplant la part del 
pastís de negoci per als privats amb ànim de lucre.

El consorci que es pretén crear a Lleida i els més que 
previsibles consorcis posteriors a Tarragona i a Girona 
no neixen d’una necessitat assistencial, sinó d’una vo
luntat política, la d’eliminar el principal obstacle pel 
creixement als qui fan negoci amb la nostra salut.

La Llei de l’ICS, aprovada l’any 2007, amb un ampli 
suport parlamentari, permet optimitzar el seu funcio
nament i descentralitzar la presa de decisions sense la 
seva disgregació. Però enlloc d’aprofundir en el des
plegament normatiu que permetria modernitzar l’ICS, 
el Govern promou reformes, que sense debat ni con
sens, avancen cap a un canvi profund de l’ICS i del 
nostre sistema sanitari públic

I també en aquest marc, d’intentar fer negoci amb un 
dels drets bàsics de la ciutadania, s’encabeix el pro
jecte Visc+, amb el qual es pretén fer negoci amb les 
dades dels usuaris del sistema sanitari català, mercan
tilitzant fins i tot la gestió d’aquestes dades.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Garantir un Sistema Nacional de Salut, d’accés uni
versal, de qualitat, de provisió pública i finançat mit
jançant impostos progressius. Un model garant del 
dret a la salut de totes les persones que viuen a Cata
lunya en igualtat de condicions. I, en conseqüència, no 
realitzar cap procés de privatització ni de mercantilit
zació dels centres i dels serveis sanitaris públics del 
sistema català de salut.

2) Aturar el procés de creació d’un nou ens de gestió 
de les entitats proveïdores del sector públic de salut 
a Lleida i a qualsevol altre territori, que puguin po
sar en perill la integritat de l’ICS. I garantir que les 
mesures per desenvolupar la Llei 8/2007 de l’Insti
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tut Català de la Salut, amb l’objectiu de millorarne 
l’eficiència i l’autonomia territorial, garanteixin ple
nament el caràcter públic i la integritat de l’ICS, esti
guin acordades amb els professionals i els sindicats, 
i siguin debatu des i aprovades pel Parlament de Ca
talunya.

3) Aturar el projecte Visc+ i sotmetre a un debat pú
blic i polític les possibilitats i formules per a tractar i 
usar les dades del sistema sanitari públic, per a finali
tats socials i científiques, amb totals garanties ètiques 
i de respecte de la privacitat.

Proposta de resolució núm. 12. Sobre 
el fenomen dels allotjaments turístics 
i l’excessiva càrrega turística en determinats 
municipis o barris

Aquest estiu els veïns i veïnes de la Barceloneta, ha 
mostrat la seva disconformitat amb que a la ciutat de 
Barcelona, com també a d’altres zones de gran afluèn
cia turística a la costa Brava, a la Costa Daurada o al 
Maresme, s’estigui imposant un model turístic massi
ficat, desregulat i sotmès als interessos especulatius, 
com s’ha posat de manifest amb la proliferació incon
trolada d’habitatges que són llogats com a «departa
ments d’ús turístic», amb els resultats nefastos de l’en
cariment del preu dels pisos, l’expulsió dels habitants 
tradicionals i de molèsties al veïnat per actuacions in
cíviques.

Aquesta situació ha estat possible per les modifica
cions que el govern de Convergència i Unió, amb el 
suport del PP, va imposar tant a la llei del dret a l’ha
bitatge com a la llei d’urbanisme, a través de les ano
menades lleis òmnibus, el 2011 i 2012, tant bon punt 
van recuperar el poder a la Generalitat, amb l’excusa 
de «facilitar i simplificar les activitats econòmiques 
i ajudar a la recuperació econòmica»; Cal recordar 
també que CiU i el PP, amb la llei 9/2011, van mo
dificar els articles 3 i 19, de la llei del dret a l’habi
tatge –18/2007–, per facilitar l’ús d’habitatges per 
«activitats econòmiques», en general, sense reque
riment d’autorització administrativa prèvia, en tant 
es va suprimir el redactat inicial de la llei del dret a 
l’habitatge que regulava de forma restrictiva els ha
bitatges d’us turístic, requeria autorització adminis
trativa expressa i prèvia, i sotmetia a in forme previ 
vinculant del departament de la Generalitat compe
tent en matèria d’habitatge qualsevol normativa ur
banística municipal –com la que va aprovar l’Ajun
tament de Barcelona– que suposés alterar l’ús dels 
habitatges, i així mateix, amb la llei 3/2012, van 
modificar el text refós de la llei d’urbanisme –en 
concret l’article 187 i concordants– per fer possible 
–entre d’altres aspectes– que el canvi d’ús dels habi
tatges per ser destinats a «activitats econòmiques» 
es pogués fer amb una simple comunicació prèvia, 
suprimint el requeriment de llicència urbanís tica 
prèvia.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Promoure de forma urgent, per mitjà d’un Decret
Llei les modificacions necessàries a la llei d’urbanis
me de Catalunya; a la llei del dret a l’habitatge per tal 
de, com a mínim: 

a) Tornar a introduir el requeriment de prèvia llicèn
cia expressa, i no simple acte de comunicació, per a la 
transformació d’usos residencials d’habitatge en allot
jaments o apartaments turístics, albergs, hotels o qual
sevol figura similar.

b) Introduir les mesures necessàries per impedir que 
en un edifici de caràcter residencial, destinat a habi
tatge, es puguin introduir usos d’allotjaments o apar
taments turístic, albergs, hotels o similar, sense que 
existeixi un planejament urbanístic especial que ho 
permeti, sempre de forma limitada i justificada per 
l’existència d’una demanda turística significativa en el 
municipi respectiu.

c) Tornar a introduir les mesures de la llei del dret a 
l’habitatge, que permetien l’expropiació del ús d’habi
tatges desocupats de forma injustificada o que no es 
destinin a habitatge permanent, ja sigui en propietat o 
lloguer, per causa d’incompliment de la funció social 
de l’habitatge, per tal de destinarlos a lloguer social.

2) Promoure de forma urgent, per mitjà d’un Decret
Llei les modificacions necessàries en la llei d’Ordena
ció Territorial de Catalunya, Llei de Turisme de Ca
talunya, Pla Territorial General de Catalunya i Plans 
Territorials Parcials vigents per tal de, com a mínim: 

a) Requerir la tramitació i aprovació de Plans especi
al sectorials d’usos turístics, en totes aquelles ciutats, 
viles, pobles i conurbacions afectats per la massifica
ció turística, –amb especial incidència en la ciutat de 
Barcelona–, per tal de: 

a.1) limitar, regular i controlar la «càrrega turística 
màxima admissible» per mitjà de paràmetres objectiu.

a.2) establir mesures per tal que els Ajuntaments de 
municipis, amb massificació turística, puguin prohibir 
o limitar els allotjaments turístics de qualsevol mena, 
no sols en edificis d’habitatges ja existents, sinó també 
en aquells barris o sectors en que predominen els habi
tatges destinats a residència permanent.

a.3) regular les activitats a l’espai públic i a l’espai pri
vat de caràcter públic (comerços, establiments, allot
jaments, etc)

b) Adoptar la mesura de suspensió immediata de 
concessió de llicències per introduir usos d’allotja
ments o apartaments turístic, albergs, hotels o simi
lar, en aquells barris o sector de ciutats, viles, pobles 
i conurbacions afectats per la massificació turística,  
–amb especial incidència en la ciutat de Barcelona, 
fins i tant no s’aprovi el corresponent plantejament es
pecial d’usos turísticresidencials.
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3) Que els Departaments de Territori i Sostenibilitat, 
d’Empresa i Ocupació, d’Economia i coneixement i 
d’Interior, estableixin un pla de coordinació dels seus 
serveis d’inspecció urbanístics, d’activitats i fiscal, 
amb els Ajuntaments de municipis afectats, per tal de 
posar fi i sancionar el fenomen dels allotjaments, apar
taments o albergs turístics irregulars i els actes d’inci
visme derivats de l’excessiva concentració d’activitats 
turístiques 

4) Que la Secretaria d’Habitatge del Departament de 
Territori i Sostenibilitat: 

a) Apliqui un programa especial d’adquisició d’ha
bitatges buits en els barris o sectors afectats per la 
presència d’pressió d’usos turístics i allotjaments, 
apartaments o albergs turístics irregulars, per tal de 
destinarlos a lloguer social.

b) Doti de més personal als serveis d’inspecció i disci
plina en matèria d’habitatge, en col·laboració amb els 
municipis afectats per tal d’ampliar i agilitzar les in
vestigacions de possibles casos d’assetjament o mob
bing immobiliari, relacionats amb la concentració de 
pisos turístics en una mateixa finca.

5) Introduir de forma urgent, per mitjà d’un Decret
llei, les modificacions legislatives necessàries per tal 
que es destini la recaptació de la taxa turística que es 
recapta en ciutats, viles, pobles i conurbacions afecta
des per la massificació turística a compensar els im
pactes de l’activitat turística en tots els serveis mu
nicipals i en els serveis i usos privats i contribuir al 
benestar comú a través del finançament d’infraestruc
tures i serveis bàsics compartits.

Proposta de resolució núm. 13. Sobre les obres 
corresponents a la subestació de 400/200 kV 
(Gramenet) i la implantació de les línies de 400 kV

La planificació estatal vigent en matèria energètica in
clou el desplegament d’una xarxa de línies de 400 kV 
dins de l’àmbit metropolità. Aquesta respon a una es
tratègia dins de la qual es contempla la construcció de 
tres subestacions de 400/200 kV (Gramenet, Desvern 
i Viladecans) i les seves corresponents connexions a 
través del Parc Natural de Collserola.

La implantació de la xarxa de 400 kV a l’àmbit me
tropolità és una línia nova que comporta un projecte 
global de prou complexitat i implicacions com per a 
què, encara que per motius operatius, es desglossi en 
diferents projectes constructius, aquests no s’aprovin 
ni es materialitzin sense tenir present el fet que es trac
ta d’una línia nova que exigeix la seva consideració, 
en totes les seves vessants, com a projecte global. Per 
tant, no es pot efectuar un tractament separat de les 
diferents parts del projecte ni des del punt de vista tèc
nic, ni ambiental, ni territorial, sense considerar, glo
balment, tota la línia i els seus efectes.

Les subestacions i les connexions previstes afecten in
drets amb fortes conseqüències socials i ambientals, 
tant per la proximitat de les actuacions als nuclis ur
bans com per les afectacions ecològiques que suposen, 
entre les quals les més evidents són l’ocupació de ter
renys inclosos dins del Parc Natural de Collserola i del 
Parc Natural de la Serralada de Marina.

D’altra banda, l’evolució de la demanda en els últims 
anys introdueix nous elements socials i econòmics que 
poden suposar canvis en la filosofia del projecte. Així 
mateix, és evident, que la saturació actual de línies so
bre el territori metropolità fa palès la necessitat d’una 
nova racionalització d’aquestes infraestructures, sim
plificant la seva distribució i eliminantne quan sigui 
possible.

Així, l’inici dels treballs de la subestació de 400/200 kV, 
denominada Gramenet, sense cap acord amb les dife
rents administracions territorials sobre el conjunt del 
projecte, ha provocat un fort rebuig social. De manera 
que REE ha decidit aturar les obres cautelarment men
tre redacta una proposta alternativa.

Dins d’aquest context, la Comissió Europea va obrir 
dijous 4 de juliol de 2014 un procediment d’infracció 
a l’Estat espanyol perquè, precisament, no s’han fet 
els estudis d’impacte ambiental abans de construir la 
línia MAT entre Sentmenat i Santa Coloma de Gra
menet. La Comissió Europea, que va enviar una car
ta al Ministeri d’afers estrangers espanyol, remarca 
que, abans d’autoritzar un projecte, les autoritats com
petents han d’haverse assegurat que s’ha fet l’estu
di d’impacte ambiental corresponent i, a més, l’han 
de posar a disposició del públic. L’executiu comuni
tari, alhora, adverteix que cal tenir en compte espe
cialment que la línia elèctrica que transportarà molta 
més potència creua una de les regions més poblades 
de l’Estat, l’àrea metropolitana de Barcelona, i dóna 
al govern espanyol dos mesos de termini per a res
pondre.

1) El Parlament de Catalunya insta el Govern a reque
rir a REE a no reiniciar les obres de la subestació Gra
menet dins del terme municipal de Santa Coloma de 
Gramenet i totes les actuacions referents a la xarxa 
metropolitana de 400 kV fins que no s’hagi tancat un 
acord entre les diferents administracions concurrents 
en relació al Projecte Global d’implantació de la nova 
línia de 400 kV al territori metropolità.

Aquest acord hauria d’incloure les consideracions se
güents: 

a) Una justificació de la necessitat de la infraestructura 
elèctrica de 400 kV, amb les corresponents subestaci
ons, d’acord amb els requeriments econòmics, socials 
i ambientals del territori.

b) Que REE mantingui l’aturada de les obres de la 
subestació Gramenet dins del terme municipal de San
ta Coloma de Gramenet i totes les actuacions referents 
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a la xarxa metropolitana de 400 kV, fins que no s’ha
gi tancat un acord amb les diferents administracions 
concurrents.

c) Un estudi particularitzat dins l’àmbit del Parc Natu
ral de Collserola que inclogui un projecte de raciona
lització de línies existents amb un programa d’execu
ció que garanteixi el desmantellament de les línies que 
deixin de ser necessàries.

Proposta de resolució núm. 14. Manteniment 
salarial i ocupació de qualitat

El darrer informe sobre perspectives de l’ocupació de 
l’OCDE assenyala que s’ha produït una caiguda d’in
gressos a les llars del nostre país d’una mitjana de 
2.600 euros per persona entre 2008 i 2012, a causa de 
la crisi del mercat de treball. A més, aquesta dismi
nució d’ingressos no ha afectat tothom per igual, sinó 
que les dificultats s’han concentrat a les llars més de
safavorides, especialment aquelles que estan afectades 
per la desocupació dels seus membres, haventse in
crementat les desigualtats entre la població més rica i 
la població més pobre i havent disminuït les prestaci
ons socials per poderhi fer front.

En aquest mateix informe, però, remarca que els ajus
tos salarials no s’han fet servir de forma generalitzada 
per part de les empreses per millorar la seva compe
titivitat, sinó per garantir la seva rendibilitat i conclou 
que, en aquests moments, les retallades salarials són 
contraproduents per la creació d’ocupació i per la di
namització de l’economia perquè agreugen el risc de 
pobresa i tenen un efecte depressiu sobre la deman
da. Així mateix, recomana als governs que implemen
tin polítiques que elevin la inversió pública per poder 
apuntalar la demanda agregada i impulsar l’ocupació 
a curt termini.

És a partir d’aquest context que es pot concloure que 
les polítiques d’austeritat salarial i de precarització la
boral aplicades fins ara no poden aportar en el futur 
els instruments necessaris ni per la recuperació econò
mica ni per l’increment de l’ocupació, mentre que, en 
canvi, aprofundeixen en les desigualtats socials i l’em
pobriment de la població.

Per revertir la situació i poder crear ocupació de quali
tat cal garantir uns salaris dignes que puguin mantenir 
i incrementar el poder adquisitiu de la ciutadania, es
pecialment en els sectors socialment més desafavorits 
i més afectats per la crisi del mercat de treball.

Però és aquest mateix informe el que apunta en la di
recció d’algunes propostes que no només assenyalen 
les mancances de les polítiques d’austeritat, sinó com 
transformarles i en quina direcció. Cal destacar, en
tre d’altres, la demanda de més inversió pública en po
lítiques d’ocupació, garantir l’estabilitat de les políti
ques públiques de R+D+I ajudant a incrementarne la 
inversió tan pública com privada o l’aposta decidida 
per l’economia verda amb la perspectiva d’un canvi de 

model productiu que permeti un creixement industrial 
sota els paràmetres de la sostenibilitat com a element 
de transformació.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Impulsar, juntament amb els agents socials i econò
mics, la recerca d’un acord que garanteixi el manteni
ment del poder adquisitiu, la millora de les condicions 
laborals i la recuperació salarial com a elements dina
mitzadors de l’economia i de la creació d’ocupació de 
qualitat. Així doncs caldrà iniciar el procés negociant 
amb els agents socials en el marc de les meses de la 
funció pública les condicions per recuperar el poder 
adquisitiu i garantir la millora de les condicions de tre
ball del personal al servei de l’administració.

2) Aprofundir en les mesures de reactivació econò
mica tenint en compte especialment aquests tres ele
ments essencials: 

a) L’increment de la inversió pública en polítiques 
d’ocupació.

b) L’estabilitat de les polítiques públiques en R+D+I 
que en permetin l’increment de la inversió pública i pri
vada.

c) L’aposta estratègica en economia verda per impulsar 
un canvi de model productiu que permeti un creixe
ment industrial sota els paràmetres de la sostenibilitat. 
Com a primer pas, Crear l’Agència per l’Estalvi i les 
Energies Renovables com entitat pública empresarial, 
amb personalitat jurídica pròpia, per fomentar l’estal
vi, aconseguir una millora de l’eficiència energètica i 
per assegurar que el sistema energètic català tingui la 
màxima participació d’energies renovables.

Proposta de resolució núm. 15. Economia social

L’economia social juga un paper important com a al
ternativa als reptes econòmics i socials que se’ns plan
tegen al nostre país. Ha demostrat ser un sector re
sistent a la crisi, juga un paper destacat en la inserció 
laboral i representa una manera diferent d’entendre les 
relacions socials, econòmiques i laborals que les del 
capitalisme especulatiu que està mostrant amb cruesa 
les errades del seu disseny.

Les taxes d’atur insuportables i la devaluació salarial 
aboquen a una desigualtat creixent. El gran capital, so
vint amb anonimat, ataca el sindicalisme, menysprea 
les relacions democràtiques i la cultura de les classes 
treballadores i ha desenvolupat un model de globalit
zació que és injust amb el treball i que té en les políti
ques d’austeritat el seu millor aliat, convertintles més 
en un problema social que en part de la solució.

Davant d’això, l’economia social i solidària i, dins 
d’ella, el cooperativisme, perquè té valors i principis, 
perquè té com a centre el treball i el capital només 
com a recurs, és part d’una alternativa real i un ele
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ment indispensable per sortir de la crisi i per canviar el 
sistema de relacions injust i poc equitatiu.

És necessari, per tant, un impuls d’aquest model i ai
xò requereix el foment planificat i organitzat del propi 
sector i el suport de les administracions públiques. Si 
bé és cert que l’economia social representa ja en l’ac
tualitat el 7% del PIB i un 12% de l’ocupació, hauríem 
d’aspirar a potenciarla per poder arribar a representar 
a curt termini un 10% del PIB i un horitzó del 30%

1) El Parlament de Catalunya manifesta la seva volun
tat de treballar per què es produeixi una transició de 
l’economia catalana des del model actual de capitalis
me especulatiu cap a una economia plural on tingui un 
pes específic l’economia social i solidària.

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Estudiar les mesures legislatives necessàries perquè 
l’economia catalana arribi progressivament a l’horitzó 
del 2020 a un equilibri entre el sector públic, el sector 
privat i el sector de les economies socials, solidàries i 
alternatives.

b) Presentar un pla d’acció per al foment de l’economia 
social i solidària durant el proper 2015 que contempli 
entre d’altres les següents mesures: 

c) Elaborar un pla de finançament a les empreses de 
l’economia social que tingui en compte el foment de la 
inversió cap a aquestes empreses, la seva capitalització 
i una línia específica de finançament de l’Institut Ca
talà de Finances, 

d) Elaborar un pla d’impuls de l’emprenedoria social i 
especialment dels projectes de transformació social i 
ambiental o els de desenvolupament territorial i sobi
rania alimentària.

e) Revisar l’aplicació de les clàusules socials en la con
tractació pública i la compra pública.

f) Elaborar un pla de foment i difusió del coneixement 
de l’economia social i solidària, tant en l’entorn educa
tiu com en el suport a les diferents manifestacions de 
l’economia social al territori.

g) Incrementar els fons destinats a polítiques actives 
d’ocupació en empreses d’inserció, centres especials 
de treball i en les cooperatives, especialment en les 
d’iniciativa social.

Proposta de resolució núm. 16. Joventut

El 25 de juliol de 2013 es va celebrar un ple mono
gràfic sobre la situació de la gent jove a Catalunya. 
Els grups sol·licitants enteníem que la gent jove és un 
dels col·lectius més afectats per la crisi i per les polí
tiques d’austeritat, i que les xifres demostraven, i així 
segueix passant, que la situació és dramàtica i urgent 
per a una generació sencera.

Malgrat no haverse aprovat tot el que consideràvem 
necessari i una manca de dotació pressupostària per ti

rar endavant els acords presos, es van acordar algunes 
mesures que podien ajudar a millorar la situació de la 
gent jove. La majoria d’aquestes no s’han tirat enda
vant, o d’una manera que no soluciona els problemes 
reals del i les joves.

Les persones joves que es troben en una etapa vital 
que es caracteritza precisament per ser el moment en 
què prenen les decisions mes importants de les seves 
vides, van construint projectes de vida i s’emancipen 
econòmicament i personal. No obstant, cada vegada es 
trobem amb més impediments per a ferho. Les males 
condicions a què tradicionalment ha estat sotmès el jo
vent, en matèria d’habitatge i treball, estan empitjorant 
i allargantse: la situació inestable i precària del jovent 
està esdevenint crònica i estructural. I així ho demos
tra la ineficàcia de les polítiques aplicades pel part del 
govern ja que la taxa d’emancipació, ha descendit a ni
vells de fa 10 anys.

Després de dècades de desregulació laboral, promo
guda per les successives Reformes laborals que s’han 
aprovat sota l’excusa de combatre un atur juvenil crò
nic, s’ha arribat a una completa naturalització de la 
precarietat entre la població jove, que en la seva gran 
majoria no coneix cap altre règim contractual que no 
sigui el temporal i no es pot permetre marxar de la llar 
familiar, o ho ha de fer en condicions precàries.

I pel que fa a la Garantia Juvenil, presentada el pas
sat 10 de setembre pel govern, no creiem que complei
xi el acord presos durant el ple monogràfic de joves, 
pesem que cal dotarla d’un pressupost sense disponi
bilitats pressupostaries, per tal de que sigui una pro
posta innovadora i que incideixi realment en pal·liar el 
greu problema d’atur dels i les joves a Catalunya. S’ha 
d’adaptar als diferents perfils de qualificació, entenent 
que molts d’ells no necessiten cap tipus de pràctica, 
beca, ni formació addicional. El que necessiten són 
oportunitats que els permetin començar o continuar en 
el món del treball, amb una feina digna. Rebutgem que 
les mesures per a l’estímul a la contractació tornin a 
raure en les velles, usades i inútils polítiques d’estal
vis a la cotització, incentius i bonificacions, sense cap 
tipus de mesura prevista per la desprecarització del 
mercat de treball, no garanteix cap mesura per reduir 
la temporalitat, els baixos salaris, la rotació excessiva i 
la no contractació s’han convertit en la realitat laboral 
per a la majoria dels i les joves a Catalunya. Sinó que 
la funció de Garantia Juvenil ha de ser la inserció i mi
llora de la qualitat del treball.

I pel que fa a una de les mesures aprovades en el Ple 
de Joves que no s’han complert es la que preveia inici
ar immediatament un conjunt de mesures per a aturar 
l’exili econòmic a què ja s’han vist forçats més de cin
quanta mil joves catalans, a facilitarne el retorn.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Donar compliment de les mesures del ple en un ter
mini màxim de 2 mesos.
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2) Presentar un pla per combatre l’exili econòmic, la 
mobilitat forçosa de la gent jove de Catalunya, que in
clogui: 

a) Un estudi, a través de l’Observatori Català de la Jo
ventut i les fonts independents que siguin necessàries, 
sobre el fenomen, el volum de gent afectada i les ca
racterístiques d’aquesta emigració forçosa.

b) Fer acompanyament de les persones que es veuen 
obligades a marxar, també en els països receptors. Co
ordinació amb la UE. Assessorament sobre drets labo
rals i socials (salut, educació, atur, etc.).

c) Fer acompanyament de les persones que tornen en 
la recerca de feina.

d) Recuperar els espais de concertació social.

3) Dotar el pressupost per combatre l’atur juvenil a 
banda del que preveu la Garantia juvenil amb 150 mi
lions d’euros.

4) Que l’actual Direcció General de Joventut, adscrita 
al Departament de Benestar i Família, passi a ser una 
secretaria general transversal dependent del Departa
ment de la Presidència, en compliment del programa 
electoral de CiU.

Proposta de resolució núm. 17. Pobresa 
energètica, renda garantida de ciutadania 
i autonomia personal

El passat mes de març, el Parlament de Catalunya va 
celebrar un ple monogràfic sobre la pobresa i la desi
gualtat. L’objectiu principal d’aquell ple va ser trobar 
els mecanismes per fer front al l’increment de la vul
nerabilitat social de la nostra societat. Sis mesos des
prés, molts dels acords que es van assolir llavors i que 
es van materialitzar en diverses resolucions continu
en sense executarse i sense rebre cap resposta eficaç 
per part del Govern de la Generalitat, es tracta princi
palment de mesures adreçades a garantir que totes les 
persones tinguin assegurades les necessitats bàsiques 
en els aspectes essencials per a una vida digna.

Des del Grup Parlamentari ICVEUiA, enteníem que 
aquests acords eren insuficients, que es podia haver 
anat més enllà, però encara resulta més greu que allò 
acordat no es faci efectiu i menys atesa la greu situació 
d’emergència social que viu el País.

Únicament una mesura de les que tenien calendari 
d’aplicació s’ha dut a terme en temps i forma, és el 
que hem pogut llegir en l’Informe relatiu a la Resolu
ció 577/X, del Parlament de Catalunya, sobre l’incre
ment de la pobresa i les desigualtats, que hem rebut els 
Grups Parlamentaris.

Així per fer front a la pobresa energètica constatem 
que malgrat la creació de la Taula contra la pobresa 
energètica, el Govern encara no ha presentat l’infor
me d’avaluació del Decret, ni ha fet efectiu l’acord so
bre la seva modificació que ha de permetre ampliar la 

moratòria a un any, i que entre d’altres ha de definir 
un preu social i qui són els col·lectius vulnerables. És 
d’urgència extrema ja que l’hivern s’apropa i a Catalu
nya el 15% de les llars a Catalunya no poden escalfar 
casa seva.

El Govern des de l’agost del 2013 ha anat retallant per 
la porta del darrer la Llei d’Autonomia Personal i De
pendència, així l’agost dels 2013, va suspendre la pres
tació econòmica vinculada per accedir a residència. 
Aquesta prestació és un Dret subjectiu garantit, reco
negut a la llei i que en els acords del Ple monogràfic 
contra la pobresa i les desigualtats contemplaven la se
va restitució al Setembre per al «col·lectiu de persones 
més vulnerables», ara mateix el Govern ni ha definit 
quins són aquests col·lectius i ni molt menys ha reprès 
la prestació.

Per contra el Govern, a banda d’incrementar el copa
gament en la cartera de serveis socials, ha inclòs el pa
trimoni en la fórmula per calcular la capacitat econò
mica de la persona amb dependència, provocant major 
regressivitat (degut als topalls de renda) i burocràcia 
en el sistema.

El nostre País viu en emergència habitacional tant pel 
que fa a execucions hipotecàries com a desnonaments 
d’impagament per lloguer tal i com indica l’observato
ri DESC i aquesta emergència per tant és també social 
ja que la majoria són habitatge habitual, amb persones 
vulnerables, famílies amb infants.

Per últim, s’està posant de manifest un retard injustifi
cat en la tramitació de la ILP de la Renda Garantida de 
Ciutadania malgrat el seu caràcter d’urgència, contra
dient el consens manifest per una majoria dels grups 
parlamentaris de situarla en el centre de debat de les 
mesures per lluitar contra la pobresa.

D’altra banda, en els darrers temps es ve constatant 
l’incompliment flagrant i reiterat, per part del Govern, 
de resolucions i mocions aprovades per aquest Parla
ment, que en alguns fins i tot casos han estat votades 
per unanimitat, és a dir, amb el vot favorable del grup 
parlamentari que dóna suport al Govern.

El Parlament representa el poble de Catalunya. El seu 
origen en l’elecció democràtica i directa dóna la força 
suprema al Parlament i en fa la primera institució de la 
Generalitat, de la qual neixen totes les altres. L’incom
pliment d’acords parlamentaris representa, per tant, un 
menysteniment a la institució, als seus representants i 
als seus representats. Per tot això,

El Parlament de Catalunya exigeix el compliment de 
les resolucions aprovades pel Parlament en el Ple con
tra la pobresa i, concretament, insta el Govern a que de 
manera immediata: 

1) Presenti l’informe d’avaluació i el decret de modifi
cació del Decret Llei 6/2013, del 23 de desembre, pel 
qual es modifica la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del 
Codi de Consum de Catalunya que permeti garantir 
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l’accés a subministraments bàsics d’aigua, llum i gas 
abans de la primera quinzena d’Octubre.

2) Garanteixi el caràcter urgent, i no més retards injus
tificats, en la tramitació de la ILP de la Renda Garan
tida de Ciutadania.

3) Activi les PEV, Prestació Econòmica Vinculada a 
centres residencials per a gent gran i revertir les dar
reres mesures dirigides a incrementar el copagament 
i comptabilitzar el patrimoni de les persones usuàries 
del sistema de dependència abans de la primera quin
zena d’Octubre.

4) Disposi d’una partida oberta que garanteixi una be
ca menjador i una alimentació adequada per als in
fants i adolescents en risc de pobresa.

5) Aturin els desnonaments d’habitatges amb famílies 
amb menors i promogui ajudes al lloguer per aquestes 
famílies.

6) Acatar els mandants parlamentaris i a complir les 
resolucions i mocions aprovades durant la present le
gislatura.

Proposta de resolució núm. 18. Un sistema 
educatiu públic de qualitat: educació 
i universitat

El curs 20142015 comença la implantació de la 
LOMCE. Aquesta llei, aprovada pel govern del PP 
sense el consens de la comunitat educativa, dels sin
dicats i la resta dels partits polítics, és el pitjor atac a 
l’educació del nostre país en 35 anys i pretén consoli
dar un canvi de model educatiu.

La LOMCE: 

Recentralitza les decisions educatives pel que fa al 
currículum perquè l’Estat marca la major part de con
tinguts (assignatures troncals) i ho fa de forma efectiva 
creant nombroses avaluacions o revàlides comunes per 
a tot l’Estat com a eina de control sobre la metodolo
gia, el contingut i els valors i com a condicionant als 
mestres a l’hora de prioritzar continguts. Significa un 
clar procés d’homogeneïtzació.

Actua en contra de la cohesió social perquè no fa cap 
referència als alumnes amb necessitats educatives es
pecífiques, segrega els alumnes per capacitats des de 
2n ESO amb la creació de tres itineraris acadèmics 
diferenciats. Menysprea els ensenyaments aplicats o 
pràctics i crea la formació professional bàsica pels que 
obtenen pitjors resultats acadèmics. També separa els 
alumnes en funció de l’elecció de l’assignatura de Reli
gió i incentiva la segregació per sexes blindant els con
certs econòmics a les escoles que la practiquen.

Ataca el model d’immersió lingüística, perquè també 
pretén segregar els alumnes en funció de la llengua i 
relega el català com assignatura no troncal.

A més de fomentar l’exclusió i la segregació, la 
LOMCE promou la competència entre l’alumnat i en
tre els centres per damunt del valor de la cooperació i 
el treball en equip. Preveu la publicació de rànquings i 
es prioritzen els resultats per davant de la qualitat i de 
l’equitat dels processos educatius. Es preveuen mesu
res correctores pels centres amb baixos resultats.

Va en sentit contrari a la necessària laïcitat del sistema 
educatiu perquè elimina l’assignatura d’Educació per 
la Ciutadania i, atenent les pressions de la cúpula ecle
sial, torna a col·locar amb força la Religió com assig
natura que compta per a la nota final d’ESO.

És un atac al model d’escola democràtica perquè la 
participació del professorat i les famílies queda redu
ïda, es limita l’autonomia dels centres, els consells es
colars seran consultius i perden competències en favor 
de les direccions que són escollides amb més interven
ció per part de l’Administració.

Relega els governs locals. Els municipis deixen de ser 
interlocutors per a la programació de l’oferta educati
va i no tindran representants en els consells escolars 
d’escoles concertades. Aquest fet queda reforçat per la 
reducció de les competències municipals inclosa en la 
Llei de Bases de Règim Local (LRSAL).

Afavoreix la privatització i l’esperit mercantilista. 
Amplia la durada dels concerts econòmics a sis anys, 
blinda les escoles d’elit que segreguen els alumnes per 
sexes, permet la selecció d’alumnes, crea rànquings de 
resultats i no assegura la gratuïtat en l’educació infan
til i en els estudis postobligatoris. Tampoc garanteix 
l’oferta pública suficient en un territori perquè l’oferta 
s’ordenarà en funció de la demanda de les famílies. 
L’escola pública pot quedar com a oferta subsidiària 
de la concertada.

Oblida l’educació de les persones adultes i l’educació 
al llarg de la vida.

Però si l’aplicació de la LOMCE pot ser un greu pro
blema per a l’educació al nostre país, les retallades 
educatives del govern de CiU i un desplegament ide
ològic de la LEC ho han estat també al llarg dels dar
rers quatre anys perquè han tingut la voluntat d’afeblir 
l’educació pública. Aquestes mesures per part del Go
vern han significat: 

Pel que fa als recursos humans i econòmics

La reducció del pressupost d’Educació en un 22% 
(1.200 milions d’euros) en quatre anys (20102014). El 
PIB català dedicat a Educació és del 3,6%, enfront del 
5,2% en el conjunt de països de la UE. L’objectiu del 
Pacte Nacional per l’Educació era situarlo en el 6%.

El retorn a la diferenciació de l’oferta pública i con
certada: desaparició de la 6ª hora a quasi la totalitat de 
l’educació primària pública, jornada compactada so
lament a instituts públics, no creació d’institutsescola 
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públics. Manteniment del concert a les escoles que se
greguen per sexe (25 M€ per curs).

L’eliminació del finançament del Departament d’En
senyament de la Generalitat a les bressols municipals i 
a les escoles municipals de música i dansa.

L’augment d’un 65% de les taxes universitàries en tan 
sols un curs i la insuficiència de recursos en beques.

La creació de noves taxes en la Formació Professional 
pública i la manca de recursos suficients pel conjunt 
de la FP.

L’augment desmesurat de les taxes de les Escoles Ofi
cials d’Idiomes.

Pel que fa als programes de cohesió social

El retard de 6 mesos en el pagament de les beques 
menjador a les escoles i disminució de la partida.

La desaparició de les beques a l’escolaritat a les bres
sols pels fills de famílies sense recursos.

La desaparició pràcticament total de la partida dels 
programes de cohesió social com els Plans Educatius 
d’Entorn, disminució d’aules d’acollida i de programes 
de segona oportunitat com els PQPI.

L’eliminació de les polítiques de reequilibri dels alum
nes nouvinguts entre les escoles publiques i concerta
des amb la supressió dels ajuts econòmics.

La desaparició total del finançament de les activitats 
de les AMPA com el servei d’acollida, les extraesco
lars i els projectes de socialització de llibres i de ma
terial curricular digital. La supressió del conveni de 
suport a la FAPAC i FAPAES.

Pel que fa a la coresponsabilitat

L’afebliment de la coresponsabilitat dels governs lo
cals: oficines municipals d’escolarització (OME) sense 
cap subvenció, convenis de coresponsabilitat i zones 
educatives sense cap desenvolupament.

La davallada espectacular de les obres de noves edi
ficacions i de reformes en els centres públics per part 
del Departament. Incompliment dels compromisos 
signats amb els municipis.

Pel que fa al professorat

L’empitjorament de les condicions laborals: reducció 
de plantilles, augment de ràtios, augment hores lecti
ves, problemes en les substitucions de les baixes, re
ducció salarial... Forta disminució del nombre de pla
ces de formació inicial de mestres.

La reducció de la plantilla en 3.000 docents tot i haver 
augmentat prop de 60.000 alumnes en els darrers 4 
anys. Per mantenir les ràtios del 2010 s’haurien d’ha
ver contractat més de 6.000 professors més i no tan 
sols 800 com s’afirma des de la conselleria.

La reducció de les places de formació bàsica del pro
fessorat i dels recursos de la formació permanent.

Pel que fa a l’Educació en el lleure

Cap desenvolupament de les polítiques d’educació en 
el lleure plantejades a la LEC ni en el document pactat 
amb tot el sector l’any 2010.

D’altra banda, l’educació superior i la recerca són un 
dels pilars fonamentals del nostre estat de benestar ja 
que es tracta d’una de les inversions e futur que fa la 
societat per promoure el creixement econòmic, el ben
estar, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social. Per 
tant, són les Universitats Públiques les que han de ju
gar un paper fonamental en el canvi social i de model 
productiu, per convertirse en motor del creixement 
econòmic de Catalunya.

Les polítiques del govern de CiU demostren el contra
ri, les Universitats Públiques porten anys patint molt 
directament els incompliments dels compromisos 
de finançament acordats i la reducció d’assignacions 
pressupostàries any rere any. Aquesta situació ha com
portat que les Universitats arrosseguin un important 
dèficit estructural. Una nova reducció pressupostària 
suposaria una agressió sense precedents a la universi
tat pública catalana.

A més de les conseqüències resultants de la reducció 
pressupostària, s’hi sumen les enormes dificultats de 
tresoreria, causades en gran part pel que fet que les 
quantitats que han estat consignades en els pressupos
tos aprovats pel Parlament, no han arribat a les univer
sitats i han generat un deute difícil de reduir. L’acu
mulació del deute pendent del 2010 al 2013 que té la 
Generalitat de Catalunya amb les universitats públi
ques (7 de presencials i 1 d’oberta) és de 250 milions 
d’euros. L’Associació Catalana d’Universitats Públi
ques (ACUP), que agrupa els rectors i presidents dels 
consells socials de les universitats de Catalunya, van 
denunciar que seria impossible assumir les noves re
duccions pressupostàries.

Les universitats públiques catalanes han demostrat 
sobradament la seva responsabilitat davant la greu si
tuació econòmica, per una banda amb les successi
ves reduccions pressupostàries i per altra banda pre
sentant un pla d’estabilitat pressupostària per anar 
eixu gant els seus dèficits acumulats. Deixant clar que 
també rebutgem la reducció que va haverhi en els 
pressupostos generals de l’Estat en matèria universi
tària i científica, i també pel que fa a beques i inves
tigació. El finançament de les universitats catalanes 
està per sota de la resta de la Unió Europea i també de 
l’estat espanyol.

Tenim el profund convenciment que invertir en la for
mació de milers de joves i transferència del coneixe
ment resulta imprescindible per al futur del país, es 
per això que
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El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Derogar els concerts a les escoles concertades elitis
tes que no compleixen amb les exigències de gratuïtat, 
seleccionant i segregant l’alumnat per sexe o amb el 
cobrament d’altes quotes per vies fraudulentes i desti
nar aquest import a recuperar el pressupost a retornar 
a les ràtios de 2010 incrementant la plantilla de do
cents i del personal de suport i reforç i el finançament 
per alumne a les escoles bressol, a les escoles de mú
sica i de dansa.

2) Fer les gestions davant el Govern de l’Estat perquè 
derogui la LOMCE i modificar en profunditat de la 
LEC en consens amb la comunitat educativa.

3) Elaborar i presentar un Pla de regularització de 
tresoreria i de minoració del deute i eliminar l’ac
tual sistema de taxes universitàries que allunya a les 
famí lies més vulnerables del dret a accés a l’educació 
supe rior.

Proposta de resolució núm. 19. Sobre el Segarra 
Garrigues i el seu model agrari

Existeix un informe entregat al Govern de la Genera
litat per part del Consell Assessor per al Desenvolu
pament Sostenible durant el passat any 2013, el qual 
ha estat requerit a través de diferents mocions durant 
aquesta legislatura sense rebre cap resposta del Go
vern més enllà de que «el Govern no disposa de cap 
informe elaborat pel CADS». Durant el mes d’agost 
d’aquest any 2014 diferent mitjans de comunicació 
com el País i Sentit Crític han tingut accés a l’infor
me ocult que, entre altres coses, qüestiona la viabilitat 
econòmica del Canal Segarra Garrigues. Aquest ma
teix informe parla d’un excés d’optimisme respecte a 
les planificacions i aspiracions del CSG sobretot quant 
a encariment de l’obra, és a dir, sobre la seva desviació 
pressupostària però també per l’escàs interès dels re
gants en formar part d’aquest projecte.

L’obra que ha entusiasmat més el sector agrícola de les 
terres de Lleida és ara el paradigma de la mala plani
ficació, gestió econòmica i mediambiental pel que fa a 
l’obra pública catalana. Ara també és el paradigma de 
la manca de transparència del Govern. Per aquest mo
tiu l’informe del CADS també recomanava una audi
toria independent dels propis costos del canal.

Una de les solucions que apareix en l’informe per tal 
de fer viable el canal és la «d’aprofitar la infraestructu
ra per altres usos no agraris» ja que les previsions per 
al regadiu van ser excessivament optimistes i el pro
jecte es troba en una «complexa situació econòmica». 
El text també reflexiona sobre els cultius de secà que 
tenen un gran valor afegit, fet que no s’havia tingut en 
compte abans a pesar de múltiples advertiments. Actu
alment fer inversions per convertir el secà en regadiu 
no compensa alguns pagesos que ja troben en el cultiu 
de secà el rendiment adequat.

Així mateix al CGS actualment no només li afecta la 
seva viabilitat econòmica sinó també de model agríco
la que s’hi genera en el seu entorn. La política agrí
cola de la Generalitat així com de l’entorn del canal ha 
d’esdevenir una eina que garanteixi l’activitat agrícola 
i ramadera sostenible, que preservi els recursos natu
rals, la biodiversitat i els béns i serveis ecosistèmics, 
garantint la sobirania i seguretat alimentàries, la cohe
sió territorial i el nivell de renda dels productors petits 
i mitjans. També el desenvolupament rural amb equi
tat i igualtat d’oportunitats.

Lleida, com a principal capital agrícola i principal 
zona de producció agropecuària té una responsabili
tat davant el món i els consumidors/es. La continuï
tat del model agroindustrial suposa utilitzar encara 
gran quantitat de pesticides i herbicides, també per a 
la producció d’Organismes Genèticament Modificats. 
En àdhuc, aquest model comporta un consum d’aigua i 
energia difícils d’assumir ecològicament.

Catalunya es deficitària en matèries primeres per ali
mentació animal ecològica, entre altres motius, degut 
al risc de contaminació que suposa que gairebé tot el 
panís que es produeix aquí és OGM però també per la 
manca de terreny per guardar les distàncies mínimes 
de seguretat en produccions importants en qualitat i 
quantitat; condicions que es podrien aconseguir reser
vant terrenys del CSG.

El model agrícola basat en els agroquímics es presen
ta generalment com l’únic model vàlid per aconseguir 
unes produccions agrícoles elevades que garanteixin 
la viabilitat econòmica de les explotacions agrícoles i 
la seguretat alimentària i sobre tot la de les gras cor
poracions internacionals de la industria agroalimentà
ria. Aquest fet condiciona directament les polítiques 
agràries i mediambientals nacionals, els plans d’estu
di i de recerca de les universitats, i el plantejament de 
projectes d’abast regional i nacional com és el projecte 
del Segarra Garrigues.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Publicar i explicar en seu parlamentària l’informe 
complert del Consell Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible sobre la viabilitat econòmica del Canal Se
garraGarrigues entregat l’any 2013 al Govern de la 
Generalitat.

2) Realitzar, en el termini d’un any, una auditoria de 
caràcter independent i participatiu que avaluï els cos
tos que ha suposat fins al 2014 el projecte de regadiu 
del canal SegarraGarrigues.

3) Elaborar en el termini de sis mesos, un Pla Pilot de 
Gestió i Protecció del Sòl Agrari vinculat al Segarra 
Garrigues que inclogui l’agricultura ecològica sense 
transgènics com a principal model d’explotació.

4) Crear en el termini de tres mesos una Comissió 
d’Estudi sobre la viabilitat econòmica del Canal Se
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garra Garrigues, amb la participació dels grups par
lamentaris.

Proposta de resolució núm. 20. Sobre les 
polítiques d’austeritat i l’economia catalana

El Govern de la Generalitat ha estat capdavanter en 
l’aplicació de les polítiques d’austeritat, contribuint 
a la reducció del dèficit del conjunt de l’Estat en un 
28,5%, 5.163 M€. La política de retallades ha suposat 
una reducció de la despesa pública del 20%, la despesa 
real per càpita es situa en nivell de fa deu anys i estem 
a la cua d’Europa en despesa social, amb el 6,5% del 
PIB.

Aquesta política ha provocat l’afebliment dels serveis 
públics, afavorint l’objectiu del Govern de transferir 
recursos i capacitat d’intervenció al sector privat, en 
camps com la sanitat o la gestió del cicle de l’aigua.

Els objectius de reducció del dèficit, aprovats en el 
marc del Consell de Política Fiscal i Financera, supo
saran un ajust addicional de més de 3.700 M€, fins ar
ribar al dèficit zero en 2017.

La política de consolidació fiscal s’ha demostrat fra
cassada tant a Catalunya com en el conjunt d’Europa. 
Novament ens trobem a les portes d’una possible nova 
recessió. El creixement econòmic és raquític, l’atur es 
troba en nivells inacceptablement elevats, l’empobri
ment i les desigualtats no han parat de créixer.

Aquestes polítiques estan provocant un creixement 
obscè de les desigualtats (de classe, de gènere i gene
racionals) i la concentració de poder i riquesa en po
ques mans.

La societat catalana té dos reptes fonamentals: exercir 
el dret a decidir, també en l’àmbit social i econòmic, i 
la superació d’unes polítiques inútils i injustes que im
possibiliten la transició de Catalunya cap a un model 
econòmic i social basat en la justícia social i la soste
nibilitat ambiental.

1) El Parlament de Catalunya expressa el rebuig a les 
polítiques de consolidació fiscal establertes en el Pac
te d’Estabilitat i en els objectius del dèficit impulsades 
per les institucions europees i acceptades acríticament 
pel Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat. 
Unes polítiques d’austeritat que s’han demostrat fra
cassades: no han promogut ni la reactivació de l’eco
nomia ni la creació d’ocupació, han incrementat les 
desigualtats socials i la pobresa, l’endeutament públic 
i poden provocar una nova recessió de l’economia eu
ropea.

2) El Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig 
als objectius de reducció del dèficit aprovats pel Go
vern de l’Estat i el seu repartiment entre les adminis
tracions públiques, que perjudiquen les possibilitats de 
recuperació econòmica i afebleixen greument els ser
veis públics. Uns objectius que són clarament discri
minatoris per la Generalitat i el conjunt de Comuni

tats Autònomes, que gestionen un terç de la despesa, i 
els Ajuntaments, doncs el Govern de l’Estat es reserva 
el 81.8% del marge de dèficit, deixant a les CCAA el 
18,2% i als Ajuntaments el 0%.

3) El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Presentar al Govern de l’Estat una proposta de mo
ratòria sobre el compliment de dèficit fins que el nivell 
de desocupació no es situï en el 15%.

b) Presentar en els pressupostos de la Generalitat per 
2015 un pla financer plurianual per a la recuperació de 
la despesa pública, revertint les retallades, i la conver
gència en despesa social amb els països més avançats 
de la UE.

c) Incloure en els pressupostos per 2015 les partides i 
les previsions necessàries per: 

5) La recuperació de les pagues extraordinàries dels 
treballadors públics.

6) La restitució 100% de jornada i salari al personal 
interí i substitut.

7) La recuperació de l’ocupació perduda en els darrers 
anys.

8) La recuperació progressiva del poder adquisitiu.

d) Informar el Parlament de Catalunya, de forma deta
llada, de les mesures previstes per donar compliment 
a les previsions dels pressupostos de la Generalitat per 
2014 d’uns ingressos per la venda d’actius i concessi
ons per valor de 2.300 M€.

e) No realitzar cap venda d’actius o concessió de la 
gestió que afecti al parc públic d’habitatges o als ser
veis públics de gestió de l’aigua i el sanejament.

f) Presentar en el projecte de llei de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic una po
lítica d’ingressos justa, solidària i ambiental que com a 
mínim contempli els eixos següents: 

f.1) Impulsar un gravamen sobre les grans fortunes, 
vinculat a la renda i de caràcter progressiu, gravant to
tes les rendes superiors a 500.000 € anuals.

f.2) Suprimir la deducció per inversió en habitatge ha
bitual adquirit abans de l’1 de gener de 2013, preser
vant les rendes més baixes.

f.3) Eliminar el benefici fiscal del 20% per la compra 
d’accions en empreses que cotitzin en el Mercat Alter
natiu Borsari.

f.4) Eliminar el benefici fiscal del 30% per la compra 
d’accions o participacions socials d’empreses noves o 
de creació recent Business Angels.

f.5) Reforma de l’impost de successions per recuperar 
el nivell recaptatori, garantint la seva progressivitat.
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f.6) Reforma de l’Impost sobre el Patrimoni, incor
porant dos nous elements: nova rebaixa del mínim 
exempt i augment progressiu dels tipus aplicables.

f.7) Nous impostos i increment d’alguns dels existents: 
begudes ensucrades, l’alcohol i el tabac, de forma ne
gociada amb el Govern de l’Estat.

f.8) Implementació de l’eurovinyeta als vehicles pe
sants de mercaderies que travessen Catalunya per les 
vies de gran capacitat de titularitat catalana.

f.9) Eliminar els beneficis fiscals als casinos.

f.10) Fiscalitat ambiental: impost a les emissions de 
CO2.

f.11) Presentar al Parlament, en el termini de dos me
sos, un pla per combatre el frau fiscal, incrementant 
fortament els efectius humans i recursos tècnics de 
l’Agència Tributària de Catalunya per tal de perseguir 
el frau fiscal i l’economia submergida i coordinant les 
actuacions amb l’Agència Estatal d’Administració Tri
butària. L’objectiu del pla serà assolir els mateixos pa
ràmetres que els països més avançats de la UE.

g) Donar prioritat al pagament de les despeses de sa
lut, educació i serveis socials, negociant amb les en
titats financeres i empreses constructores moratòries 
i ajornaments en els pagaments del deute i del deute 
diferit.

h) Encarregar una auditoria del deute de la Generali
tat, comptant amb la participació de la societat civil i 
dels agents socials que avaluï, entre d’altres, l’evolució 
de l’endeutament, les motivacions dels préstecs i les 
seves condicions i creditors. Així com les condicions i 
objectius dels contractes de crèdits finalistes i dels fi
nançaments específics.

i) Impulsar una banca pública, a partir de l’ICF, ga
rantint un control democràtic i un funcionament basat 
en els principis de les finances ètiques, donant suport 
a projectes que no són especulatius i que incorporen 
criteris socials i laborals justos i criteris ambientals.

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2014

Dolors Camats i Luis Joan Mena Arca
Portaveu GP ICVEUiA Portaveu adjunt GP ICVEUiA

Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamen-
tari de Ciutadans (reg. 78758)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els ar
ticles 132 i 133 del Reglament del Parlament, presen
ta les següents propostes de resolució subsegüents al 
Debat sobre l’orientació política general del Govern 
(tram. 25500007/10).

Propostes de resolució

Bloc I: Marc constitucional i lluita contra 
la corrupció

Proposta de resolució núm. 1. 
Marc constitucional 

El Parlament de Catalunya constata

1. Que la sobirania nacional resideix en el poble espa
nyol, del qual emanen tots els poders de l’Estat, tal i 
com estableix l’article 1 de la Constitució Espanyola.

2. Que qualsevol referèndum sobre qüestions que si
guin competència exclusiva de l’Estat només podrà ser 
convocat pel Govern d’Espanya, autoritzat prèviament 
pel Congrés dels Diputats, d’acord amb el que estipula 
l’article 92 de la Constitució Espanyola.

3. El seu compromís amb la democràcia i rebutja 
qualsevol declaració unilateral d’independència que 
atempti contra l’Estat de Dret i les lleis democràtiques.

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

4. Actuar amb lleialtat institucional i conforme al 
principi fonamental de legalitat pel qual totes les acci
ons del Govern de la Generalitat hauran de realitzarse 
de conformitat amb el que es disposa en la Constitu
ció, les lleis vigents i la seva jurisdicció, garantint així 
la seguretat jurídica de tots els catalans.

5. Actuar amb plena lleialtat institucional i de confor
mitat al principi de legalitat complint amb el que es 
disposa en l’article 92 de la Constitució Espanyola i la 
resolució del Tribunal Constitucional de 25 de gener 
de 2014, que estableix que: «En el marc de la Consti
tució una comunitat autònoma no pot unilateralment 
convocar un referèndum d’autodeterminació per deci
dir sobre la seva integració a Espanya».

Proposta de resolució núm. 2. Lluita contra 
la corrupció 

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

1. Crear en el termini d’un mes la comissió d’investi
gació proposada per la majoria de grups parlamentaris 
per esclarir la trama corrupta institucional que ha es
poliat als catalans en els últims trenta anys i a aprovar 
i convocar la compareixença de tots els càrrecs públics 
que puguin estar implicats en ella.

2. Per tal de salvaguardar la dignitat de tots els cata
lans i defensar els seus interessos, personarse de la 
forma processal més adequada en els processos judi
cials oberts per temes de corrupció política on s’hagin 
malversat fons públics, o de qualsevol altra manera 
s’hagués produït una disminució en els ingressos o en 
el patrimoni de la Generalitat, amb la finalitat d’obte
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nir la restitució de tots els fons públics que hagin estat 
espoliats o obtinguts de manera fraudulenta.

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge
neralitat a impulsar un pacte per la lluita contra la cor
rupció que inclogui, entre d’altres, les següents me
sures 

3. Impulsar els canvis legislatius necessaris en la le
gislació actual tendents a declarar la responsabilitat 
patrimonial subsidiària dels partits polítics en aquells 
casos de corrupció de càrrecs públics.

4. Prendre immediatament les mesures oportunes per 
separar de la vida política a aquelles persones que ha
guessin pogut incórrer en alguna actuació il·legal. Ai
xí, es procedirà a separar immediatament de qualsevol 
càrrec, ja sigui públic o de partit, a qualsevol persona 
que resulti imputada en un cas de corrupció política.

5. Impulsar un acord amb totes les forces polítiques 
catalanes per tal que aquestes es comprometin a no in
cloure en cap de les seves llistes electorals a persones 
imputades en un procediment judicial per corrupció 
política.

6. Impulsar els canvis normatius per tal d’eradicar el 
finançament irregular dels partits polítics, sindicats i 
organitzacions empresarials.

7. Fer públic el patrimoni dels càrrecs públics desig
nats als organismes públics de la Generalitat a l’inici i 
al final de cada legislatura.

8. Impulsar les accions necessàries per a dotar a la 
Sindicatures de Comptes i al Tribunal de Comptes 
dels mitjans necessaris per controlar d’una forma més 
àgil els comptes de partits i institucions.

9. Adoptar criteris unificats de comptabilitat que per
metin un millor control dels ingressos i despeses dels 
partits polítics, així com adoptar el compromís d’im
pulsar l’obligació de crear comptes específics on es re
gistrin de manera exclusiva les subvencions rebudes de 
les administracions públiques. Igualment, es crearà un 
registre públic i unificat de les subvencions i assigna
cions públiques i dels imports de les donacions que re
ben els partits polítics i les seves fundacions.

10. Impulsar els canvis normatius per tal de prohibir 
la condonació dels crèdits bancaris a partits polítics.

11. Reduir la despesa electoral mitjançant un control 
efectiu i un límit real de la despesa en les campanyes 
electorals. Per això es reduirà el límit actual de despe
sa a un 50% del permès actualment.

12. Modificar la llei 6/2003, de 22 de abril, de l’Esta
tut dels Ex Presidentes de la Generalitat, per tal d’as
segurar que en cas de que un ex president de la Ge
neralitat incorri en activitats inadequades, delictives o 
il·legals, el Parlament de Catalunya, per majoria dels 
seus membres, pugui retirarli tots els privilegis i prer
rogatives atorgats.

Proposta de resolució núm. 3. Pacte per la 
transparència

Transparència de les subvencions

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a presentar de forma anual en el Parlament el 
pressupost liquidat de totes les subvencions i transfe
rències atorgades pel Departament de la Presidència 
a qualsevol entitat a Catalunya durant els últims cinc 
anys. Aquest informe anual haurà d’incloure, com a 
mínim, informació sobre 

• l’objectiu de cada subvenció

• el procediment que s’ha utilitzat per a atorgar cadas
cuna de les subvencions

• els criteris s’han tingut en compte per a atorgar cada 
subvenció

• imports atorgats a cada subvenció, desglossats per 
conceptes

• els informes, documents, projectes o memòries d’ac
tivitats previs que van presentar cadascuna de les enti
tats que han rebut les subvencions

• els mecanismes i els informes de control, supervi
sió, fiscalització i avaluació de les diferents subvenci
ons atorgades 

• les activitats dutes a terme per cadascuna de les enti
tats que han rebut subvencions 

Transparència de les retribucions de càrrecs públics

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

2. Elaborar i fer pública una taula actualitzada de totes 
les retribucions de tots els càrrecs públics de la Gene
ralitat de Catalunya i els vinculats a les entitats mu
nicipals, com a mesura fonamental de transparència 
i rendiment de comptes, i que es publicarà de forma 
anual al portal de transparència del Govern de la Ge
neralitat.

3. Adoptar totes les mesures necessàries per tal d’as
segurar que qualsevol càrrec municipal que tingui un 
salari públic només podrà cobrar dietes de desplaça
ment d’altres administracions i/o empreses públiques, 
i s’hauran d’ajustar per tal de cobrir despeses, sense 
possibilitat de cobrar salaris encoberts o ni compensa
cions per assistència.

4. A mes d’aquestes mesures s’establirà un topall mà
xim de salari en funció de variables com

• el pressupost municipal anual o la mitjana dels dar
rers cinc anys

• la població del municipi

• el dèficit o superàvit pressupostari, sense tenir en 
compte les inversions
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Proposta de resolució núm. 4. Seguretat i ordre 
públic

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

1. Elaborar, per part del Departament d’Interior i el 
Cos de Mossos d’Esquadra, un Pla de contingència 
que inclogui mesures concretes per mantenir l’ordre 
públic, la seguretat ciutadana i el normal funciona
ment de les infraestructures i les institucions de go
vern, per garantir els drets i llibertats del conjunt de 
ciutadans de Catalunya, davant els possibles esdeve
niments que poden tenir lloc en els propers mesos. 
Aquest pla s’haurà de presentar i debatre en seu parla
mentària, en el termini màxim de dos mesos.

2. Presentar en seu parlamentària un informe de totes 
les accions d’investigació dutes a terme per perseguir i 
desmantellar els grups violents i organitzats que actu
en habitualment contra la convivència, la llibertat i el 
pluralisme polític, per tal d’evitar la impunitat en que 
sovint es desenvolupa la seva conducta delictiva.

3. Negociar amb el Govern d’Espanya, si escau en el sí 
del Consell de Política de Seguretat, l’augment de l’ac
tual plantilla del Cos de Mossos d’Esquadra, per tal de 
poder arribar als 19.000 agents a l’estiu del 2016.

4. Potenciar i reforçar el desplegament policial en 
aquelles zones de Catalunya que patiran més l’impac
te de població estacional, com ara la Regió Metropo
litana de Barcelona, el Camp de Tarragona, Girona i 
Pirineus Occidental. Tanmateix, possibilitar el desple
gament ràpid i flexible d’efectius de reforç a la resta 
de regions policials de Catalunya quan la situació ho 
requereixi.

5. Convocar la Junta de Seguretat prevista a l’article 
164.4 de l’Estatut, sota la presidència del President de 
la Generalitat, per tal d’assegurar la coordina ció de les 
polítiques de seguretat i l’activitat dels diferents cossos 
policials que desenvolupen les seves funcions a Cata
lunya, establinthi els mecanismes de bescanvi d’in
formació i els protocols de col·laboració i actuació co
ordinada.

6. Establir un sistema permanent de coordinació en
tre la Policia de la Generalitat  Mossos d’Esquadra i 
els diferents cossos i forces de seguretat de l’Estat que 
actuen a Catalunya, incloenthi les policies locals, per 
garantir l’eficàcia i seguretat dels dispositius policials 
i que permeti adoptar mesures de racionalització de 
l’estructura de seguretat a Catalunya i de millora de la 
coordinació operativa, la transferència d’informació i 
la col·laboració entre cossos policials.

7. Fer les gestions necessàries davant el Govern cen
tral per equiparar l’edat de jubilació als seixanta anys 
entre els membres del Cos de Mossos d’Esquadra i les 
policies locals de Catalunya amb la resta de cossos po
licials dependents del Govern central, del País Basc i 
Navarra, garantint la igualtat entre els diversos cossos 

policials en l’aplicació de les condicions de finança
ment de les jubilacions anticipades. Tanmateix, dins 
de l’àmbit competencial de la Generalitat de Catalu
nya, negociar amb el Govern central la disponibilitat 
de recursos pressupostaris i finançament suficients per 
fer front les mesures pertinents a tal efecte.

8. Adoptar totes les mesures necessàries per tal d’as
segurar que cap membre de la Policia de Catalunya  
Mossos d’Esquadra, en l’exercici de les seves funci
ons, faci cap mena de manifestació pública, ni a títol 
individual ni col·lectiu, que atempti contra l’Estat de 
Dret o contra l’ordenament jurídic vigent. Molt espe
cialment ha de vetllar per evitar manifestacions públi
ques de qualsevol mena que atemptin o menyspreïn 
la Constitució Espanyola i/o l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya.

9. Adoptar les mesures pertinents en relació a l’au
to denominada «Declaració de Lleialtat de la Secto
rial Mossos per la Independència de l’ANC», feta su
posadament en nom d’un col·lectiu que pertany al cos 
de Mossos d’Esquadra, desautoritzant expressament 
aquest tipus de manifestacions públiques i adoptant 
les mesures que escaiguin per evitarles en el futur. El 
Departament d’Interior haurà de transmetre les mesu
res adoptades als grups parlamentaris, lliurant a la Co
missió d’Interior l’informe corresponent en un termini 
màxim de trenta dies.

10. Adoptar totes les mesures pertinents per tal evitar 
el descrèdit que l’activitat política del col·lectiu Mossos 
per la Independència causa al Cos de Mossos d’Esqua
dra, l’alarma social provocada per l’anunci irresponsa
ble de possible incompliment de les obliga cions legals 
en relació a la garantia de convivència dels ciutadans 
de Catalunya. El Departament d’Inte rior haurà d’ela
borar i transmetre als grups parlamentaris un informe 
on es detallin aquestes mesures, en el termini màxim 
de trenta dies.

Bloc II: Reactivació econòmica i creació 
d’ocupació

Proposta de resolució núm. 5. Reactivació 
econòmica i impuls a sectors estratègics

Ple extraordinari de reactivació econòmica

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a celebrar abans de finalitzar l’actual període 
de sessions un ple monogràfic sobre mesures per la re
activació econòmica, per tal de definir i implementar 
un conjunt integral de mesures per reactivar i dinamit
zar l’economia catalana.

Polítiques de formació i ocupació

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



22 de setembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 391

3.10.30. TRAMITACIONS EN CURS 138

2. Portar a terme les reformes i modificacions norma
tives adients per garantir l’adequació del sistema de 
formació professional i del sistema universitari a les 
necessitats qualitatives i quantitatives del mercat de 
treball i de la economia.

3. Millorar el sistema de reconeixement de competèn
cies adquirides mitjançant l’experiència laboral a tra
vés convocatòries obertes permanents.

4. Mitjançant les reformes normatives adients, refor
mar el Servei d’Ocupació de Catalunya per que esde
vingui un servei públic útil, àgil, eficaç i eficient.

5. Garantir una dotació pressupostària adient per re
forçar el programes adreçats a la millora de l’ocupa
bilitat de les persones en situació de desocupació do
nant resposta a las diferents necessitats dels diferents 
col·lectius.

6. Potenciar els programes dirigits a fomentar la igual
tat i la no discriminació en l’àmbit laboral.

7. Impulsar mesures dirigides a potenciar una raciona
lització d’horaris laborals que contribueixi a augmen
tar la productivitat empresarial i la conciliació profes
sional i personal.

8. Prioritzar les actuacions dirigides a combatre l’a
tur juvenil mitjançant l’aplicació de la Garantia Juve
nil i el compliment de les resolucions aprovades en 
la sessió plenària monogràfica sobre la situació de la 
joventut.

9. Aprovar la Llei d’emprenedoria i impulsar les mesu
res necessàries per millorar e impulsar l’emprenedoria 
a Cataluña.

Impuls a sectors estratègics

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

10. Aplicar les actuacions definides al Pacte Més In
dustria garantint una dotació pressupostària suficient.

11. Destinar més recursos públics per afavorir la in
versió en recerca, desenvolupament i innovació, per tal 
d’aconseguir un model productiu més eficient, de més 
valor afegit, més alta productivitat i més competitiu.

12. Impulsar totes les mesures necessàries per tal de 
millorar la transferència tecnològica en matèria de 
R+D+i.

13. Redefinir el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de 
Catalunya 20122020, amb l’objectiu d’impulsar la 
sostenibilitat energètica i les energies renovables com 
a sector econòmic bàsic per la recuperació econòmica.

14. Posar en marxa mesures per impulsar la rehabi
litació d’habitatges i la regeneració urbana com a 
sector amb amples possibilitats de creació d’ocupa
ció i com a garantia de millora de la eficiència ener
gètica.

15. Posar en marxa les mesures i reformes legislatives 
necessàries per garantir l’impuls del sector del comerç 
i la viabilitat dels diferents formats comercials.

Proposta de resolució núm. 6. Recolzament 
a empreses i autònoms

Reforçament dels serveis a empreses, autònoms i tre-
balladors

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

1. Definir i implementar, en coordinació amb la resta 
d’entitats i administracions publiques que presten ser
veis a empreses i autònoms, una xarxa coordinada de 
serveis d’acompanyament i consolidació d’empreses a 
Catalunya reforçant àmbits com: reorientació de línies 
de negoci, refinançament de dubtes, millores produc
tives, etc.

2. Assegurar la disponibilitat de finançament públic 
mitjançant línies directes de crèdit de l’Institut Català 
de Finances, amb un control rigorós de la destinació 
dels fons i de l’eficiència de la despesa pública, que es
tigui destinada a la creació d’ocupació o a crèdits per a 
empreses, PIMES i autònoms.

3. Impulsar l’establiment de fons d’inversió per finan
çar noves empreses innovadores i viables, així com 
donar suport decididament a les empreses exportado
res, per tal d’afavorir el seu desenvolupament i expan
sió en un món econòmic obert i global.

4. Crear un fons per a la formació dels treballadors, 
mitjançant l’aportació de fons públics i de fons deri
vats de la responsabilitat social de les empreses.

5. Informar de forma semestral en seu parlamentaria 
sobre les gestions que ha dut o està duent a terme en 
els casos de tancaments i d’ERO a Catalunya, especi
alment en allò referent a les empreses industrials i les 
empreses amb un important nombre de treballadors.

Administració electrònica, simplificació i eliminació 
de càrregues burocràtiques

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

6. Impulsar, en coordinació amb la Federació Catala
na de Municipis, un pacte català per la simplificació 
administrativa.

7. Crear progressivament un sistema d’interlocució 
única de les empreses amb l’administració pública, 
amb l’objectiu de facilitar tots els tràmits que les em
preses han de fer amb la Generalitat.

8. Adoptar totes les mesures legals i administratives 
necessàries per a eliminar tràmits burocràtics i sim
plificar procediments per a facilitar l’activitat econò
mica, la creació d’empreses i la internacionalització de 
les mateixes.
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9. Evitar o minimitzar, tant com sigui possible, la in
corporació de càrregues administratives a les empre
ses a la tramitació de nova normativa i reglamentació 
que afecti l’activitat econòmica, especialment en el cas 
de les petites i mitjanes empreses.

10. Establir, en el marc de la finestreta administrati
va única, un sistema unificat de gestió de tramitacions 
per a les petites i mitjanes empreses, per a que una sola 
unitat sigui l’encarregada de fer totes les tramitacions 
necessàries entre las diverses administra cions.

11. Definir, en el termini màxim de sis mesos, un Pla 
d’Implantació de l’Administració electrònica. Aquest 
Pla haurà de contemplar objectius concrets mesurables 
mitjançant indicadors i serà avaluat de forma semes
tral amb un informe que serà presentat a la Comissió 
d’Empresa i Ocupació del Parlament de Catalunya.

Proposta de resolució núm. 7. Política 
econòmica i reforma fiscal

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

1. Instar al Govern d’Espanya a dur a terme una re
forma del sistema de finançament autonòmic en el 
marc de la Ley Orgánica de Financiación de las Co-
munidades Autónomas (LOFCA) mitjançant un acord 
multilateral entre el Govern d’Espanya i el conjunt de 
les Comunitats Autònomes de règim comú en el si del 
Consell de Política Fiscal i Financera. Aquesta refor
ma ha de fonamentarse en els principis d’igualtat, au
tonomia i suficiència financera, coresponsabilitat fis
cal i transparència.

2. Impulsar un a reforma fiscal per tal de reactivar 
l’economia, el consum i l’activitat d’empreses i autò
noms i, a tal efecte, incloure en la llei de mesures fis
cals, financeres i administratives i de l’any 2015 les 
mesures fiscals següents: 

• Reinstaurar l’últim tram de l’impost sobre successi
ons i donacions, i deixar sense efecte la reforma d’a
quest tribut duta a terme pel Govern de la Generalitat, 
que va entrar en vigor el passat 1 de gener de 2011 

• Al tram autonòmic de l’IRPF, establir una reducció 
que afavoreixi les rendes mitjanes i baixes, així com 
una reducció del tipus marginal que afavoreixi la cap
tació de talent i faci més competitiva la nostra econo
mia. Aquesta mesura pretén afavorir l’increment de la 
renda disponible dels ciutadans i famílies, i que per 
tant pugui afavorir un major dinamisme del consum 
intern.

• Bonificar el 100% de l’impost d’actes jurídics docu
mentats perquè les empreses que vulguin refinançar 
els seus deutes, modificant el tipus d’interès o els ter
minis dels seus crèdits hipotecaris, no hagin de pagar 
res per aquest tribut.

• Bonificar el 100% de l’impost d’actes jurídics do
cumentats pels joves emprenedors, amb l’objectiu 
d’eliminar el cost fiscal dels préstecs i crèdits que ne
cessitin per a l’adquisició de les seves seus o locals 
empresarials.

• Promoure incentius fiscals pels projectes de R+D+i 
amb una nova deducció del 10% al tram autonòmic de 
l’IRPF per donatius a Universitats i Organismes Pú
blics de Recerca.

• Instar al Govern d’Espanya a impulsar bonificacions, 
durant els dos primers anys, de fins al 100% de les 
quotes empresarials de les cotitzacions a la Seguretat 
Social a aquelles empreses que contractin a joves.

3. Reduir un 50% la dotació pressupostària que reco
lliran els pressupostos de la Generalitat per l’any 2015 
les partides destinades a les subvencions públiques i 
privades de la Generalitat. Aquesta reducció no afec
tarà a les subvencions dedicades al dur a terme políti
ques socials, educatives, sanitàries, d’ocupació i for
mació.

4. Estudiar la possible implantació de mesures imposi
tives de caràcter ambiental i presentar un informe so
bre la seva afectació a les empreses i els consumidors.

Proposta de resolució núm. 8. Infraestructures 
de Catalunya

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

1. Destinar els recursos necessaris per a la millora de 
la mobilitat i reforç del transport públic a la ciutat de 
Barcelona i en tota la seva àrea metropolitana.

2. Donar compliment al compromís polític adquirit de 
finalitzar l’execució de les obres de construcció de la 
Línia 9 del Metro de Barcelona i, a aquest efecte, as
signar la suficient dotació pressupostària per a la fina
lització de totes les obres pendents de la construcció 
de la Línia 9 del Metro de Barcelona en el calendari 
previst.

3. Donar compliment al compromís polític adquirit de 
finalitzar l’execució de les obres de construcció de la 
Línia 10 del Metro de Barcelona i, a aquest efecte, as
signar la suficient dotació pressupostària per a la fina
lització de totes les obres pendents de la construcció 
de la Línia 10 del Metro de Barcelona en el calendari 
previst.

4. Dotar la corresponent partida pressupostària per so
terrar o desplaçar les línies elèctriques que travessin 
nuclis urbans o zones amb una elevada densitat de po
blació.

5. Destinar els recursos pressupostaris suficients per 
elaborar un nou model de transport públic que con
templi la creació de targetes de transport integral que 
donin accés a tots els operadors de transport públic de 
Catalunya.
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6. Incrementar les partides pressupostàries destinades 
a la senyalització i eradicació dels punts negres vials 
de concentració d’accidents.

7. Destinar una partida per tal de cobrir les barreres 
de seguretat de proteccions adequades a l’impacte per 
causa d’accident de persones que es desplacen amb 
motocicleta.

8. Incrementar la partida destinada a implantar siste
mes alternatius de transport públic a les urbanitzaci
ons disperses i a establir mesures per a la millor con
nexió amb la xarxa principal de transport.

9. Destinar la corresponent partida pressupostària per 
elaborar un pla de compensacions als comerciants que 
desenvolupin la seva activitat en àrees afectades per 
obres públiques de durada superior als dos mesos.

10. Destinar la corresponent partida pressupostària 
per promoure la utilització del transport públic en els 
desplaçaments als centres escolars.

Proposta de resolució núm. 9. Sostenibilitat 
de l’agricultura i del medi rural

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

1. Instar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Me
di Ambient perquè negociï en el si de la Unió Europea 
la transferència de recursos financers suficients per pal
liar la crisi generada en el sector agroalimentari pel 
veto rus a l’exportació de productes procedents de la 
Unió Europea, els efectes negatius de la qual s’estan 
deixant sentir amb cruesa entre els productors catalans 
i els treballadors del sector.

2. Instar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Me
di Ambient perquè negociï en el si de la Unió Euro
pea l’impuls de les polítiques que permetin obrir nous 
mercats per l’exportació dels productes agroalimenta
ris catalans.

3. Recolzar de manera lleial i activa les gestions del 
Ministeri d’Agricultura des de la Conselleria d’Agri
cultura, mitjançant l’acció coordinada per aconseguir 
l’objectiu esmentat en el si de les institucions de la UE.

4. Presentar en seu parlamentària un informe sobre la 
situació actual del sector agrícola a Catalunya, infor
me que inclogui, entre d’altres, indicadors de compli
ment de les mesures aprovades en el darrer ple mono
gràfic sobre el món agrari a Catalunya del passat juliol 
de 2014.

5. Negociar amb el govern central l’elaboració d’un 
pla específic d’actuació a les badies del Fangar i dels 
Alfacs, al Delta de l’Ebre, que permeti analitzar en 
profunditat i aplicar les solucions adients per tal de 
minimitzar l’impacte negatiu de les seixes i de les va
riacions climàtiques en les condicions de les aigües 
d’ambdues badies pel que fa a la qualitat i a la ido

neïtat per l’explotació de la aqüicultura i el cultiu de 
musclos, cloïsses i altres bivalves, assegurant la ren
dibilitat d’aquestes explotacions i la qualitat d’aquests 
productes marins, de gran importància per a l’econo
mia del Delta.

Bloc III: Manteniment dels serveis socials 
bàsics

Proposta de resolució núm. 10. Servidors públics

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

1. Restablir, durant l’any 2015, a tots els treballadors 
públics catalans, ja sigui personal fix, suplent o even
tual, funcionari, estatutari o laboral, en les condici
ons salarials, de treball i jornada que tenien establer
tes abans de l’inici dels retalls pressupostaris de l’any 
2010.

2. Impulsar la signatura de nous pactes i convenis col
lectius, negociats i assolits per tots els representants 
dels diversos sectors, però partint de les condicions vi
gents a l’inici de 2010, i que es van deixar sense efecte 
en virtut de les disposicions normatives restrictives, o 
dels pactes i convenis que s’han signat influïts i condi
cionats per la seva vigència.

Proposta de resolució núm. 11. Serveis socials 
bàsics 

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

1. Reorientar la despesa pública de la Generalitat i, 
a tal efecte, destinar les partides pressupostàries se
güents a la prestació dels serveis de salut, educació i 
benestar

• Totes les partides pressupostàries destinades a la 
construcció nacional i a l’organització de qualsevol re
ferèndum il·legal.

• Totes les despeses pressupostàries destinades a aten
cions protocol·làries i representatives, publicitat, difu
sió, campanyes institucionals, exposicions, certàmens 
i altres activitats de promoció de tots els Departaments 
de la Generalitat.

• Totes les partides pressupostàries destinades a les de
legacions, oficines i missions exteriors, així com les 
partides destinades a entitats de política exterior.

• Totes les partides pressupostàries destinades a les 
oficines dels exPresidents del Govern de la Genera
litat.

2. Implementar un pla autonòmic de xoc contra la po
bresa energètica, que contempli, com a mínim, les se
güents mesures
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• Definir i protegir de forma oficial la figura del consu
midor vulnerable.

• Aplicar mesures d’eficiència energètica a les llars 
afectades.

• Millorar la implementació del Bo Social.

• Assegurar el subministrament en moments crítics.

• Millorar la informació per al consumidor vulnerable.

• Incentivar l’autoconsum en famílies vulnerables.

3. Fer front abans del 31 de desembre de 2014 als im
pagaments de la Generalitat amb els centres concer
tats del sector de l’educació i la sanitat, així com els 
proveïdors i les entitats del tercer sector social.

4. Presentar a un estudi detallat dels impagats, a data 
de 31 d’agost de 2014 de la Generalitat amb

• residències, geriàtrics i centres de dependència

• universitats públiques i concertades

• concerts amb entitats del tercer sector social

• farmàcies

• escoles públiques i concertades

• hospitals públics i concertats

• proveïdors tecnològics i de serveis

5. Assumir els costos financers i pagar els interessos 
de demora contrets per la Generalitat de Catalunya 
amb totes aquestes entitats abans del 31 d’agost de 
2014.

6. Implementar un Protocol d’actuació entre els De
partaments de Salut i de Benestar Social per tal de 
permetre que quan qualsevol professional sanitari del 
Sistema Català de Salut detecti que una persona pot 
ser beneficiaria de la llei de dependència s’iniciïn di
rectament, amb el previ consentiment del potencial 
beneficiari, els tràmits per a realitzar la sol·licitud cor
responent a l’organisme encarregat de la seva gestió, 
facilitant tota la informació relacionada.

7. Establir mecanismes de supervisió i control del fun
cionament d’aquest protocol d’actuació, així com com
parèixer periòdicament a la Comissió de Benestar i 
Família del Parlament per a explicar els resultats del 
protocol d’actuació. 

8. Elaborar, abans de final d’any, un pla plurianual que 
garanteixi un compromís pressupostari que suposi 
l’increment de la inversió en polítiques d’infància fins 
a aconseguir que, en el termini de quatre anys, aques
tes inversions suposin un 2,2% del PIB. Així s’acon
seguiria assolir un esforç pressupostari en polítiques 
d’infància equiparable al de la mitjana dels països del 
nostre entorn.

9. Impulsar convenis de col·laboració entre les admi
nistracions públiques i la Societat de Gestió d’Actius 

Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), 
amb l’objectiu de posar els actius d’habitatge de la SA
REB a disposició de programes de lloguer social, ori
entats especialment per als joves.

Proposta de resolució núm. 12. Educació pública

Aquest curs s’han de realitzar les proves PISA d’ava
luació. En l’última convocatòria, de l’any 2012, es van 
manipular les mostres per alterar els resultats dels 
alumnes, de manera que els resultats de Catalunya 
apareguessin millors del que en realitat són. Així, es 
va deixar fora de la mostra als alumnes amb pitjors 
resultats i es vas sobre representar, per tant, als quals 
obtenen millors resultats. Només el 20.6% dels alum
nes de l’última mostra de PISA a Catalunya eren repe
tidors quan en el sistema educatiu català són el 29.4% 
i únicament el 13.9% dels estudiants avaluats eren 
immigrants (nascuts fora d’Espanya) quan a Catalu
nya realment són el 17.2%. Així mateix, els alumnes 
de centres privats estaven, encara que en menys grau, 
sobre representats: eren el 40.6% de la mostra quan el 
seu pes real devia ser el 38.1%.

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

1. Seleccionar els centres i els alumnes que se sotme
tran a les proves PISA de manera representativa de la 
població escolar, respectant la proporció d’alumnes 
repetidors, immigrants i centres privats en el sistema 
educatiu català.

2. Garantir que tots els Centres Educatius i grups 
d’alumnes prèviament seleccionats realitzen la prova.

3. Garantir la transparència de tot el procés i informar 
detalladament a la Comissió d’Ensenyament i Univer
sitats del Parlament dels criteris, centres educatius i 
grups d’alumnes que hagin estat avaluats en les proves.

4. Establir que el castellà i el català siguin, totes dues, 
llengües vehiculars d’ensenyament al sistema educa
tiu de Catalunya, afegint també de manera progressi
va una llengua estrangera. Ambdues llengües oficials 
hauran de tenir una presència equilibrada i suficient.

5. Adequar la Llei d’Educació de Catalunya a la sen
tència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de 
2006 (sentencia 31/2010, de 28 de juny) i a les sub
següents del Tribunal Suprem i del Tribunal Superi
or de Justícia de Catalunya en matèria d’educació, per 
tal de, com estableix la sentència, garantir el dret dels 
ciutadans a rebre, durant els cursos de educació en els 
centres docents de Catalunya, ensenyament en català 
i en castellà.

6. Informar adequadament en tots els impresos de pre
inscripció escolar d’educació infantil i el primer cicle 
de primària, de manera que els pares que vulguin que 
el seu fill rebi classes en llengua castellana sàpiguen 
que poden demanarho, sense que l’ensenyament en 
castellà pugui ferse mitjançant la anomenada «aten
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ció individualitzada», sinó introduint matèries en cas
tellà al curs de l’alumne, en la proporció que el Depar
tament d’Ensenyament estableixi.

7. Dotar pressupostàriament totes les accions que si
guin necessàries per tal de fer front als menors malno
drits i desnodrits a Catalunya, així com augmentar les 
partides destinades a les beques menjador.

8. Augmentar les partides pressupostàries destinades a 
les beques de transport escolar, per tal que cap alumne 
susceptible de rebre aquest beca es quedi sense rebre
la, independentment de la seva situació socioeconò
mica.

9. Adoptar les mesures necessàries per tal d’augmen
tar els recursos i millorar l’atenció destinada als alum
nes amb necessites educatives especials.

Proposta de resolució núm. 13. Cultura

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

1. Incrementar el pressupost del Departament de 
Cultura en un percentatge significatiu amb la finalitat 
d’impulsar la promoció cultural en benefici d’artistes 
particulars, tant si es tracta d’associacions o cooperati
ves o empreses, i els autònoms que exerceixen la seva 
activitat en l’àmbit de la cultura.

2. Signar un conveni amb l’ajuntament de Barcelona 
per tal de crear un programa cultural durant la tempo
rada d’estiu a Barcelona com a oferta d’oci i activitats 
a l’aire lliure per als turistes que arriben a la ciutat.

3. En relació a les subvencions concedides a compa
nyies, artistes, pimes i autònoms que exerceixen la se
va activitat en l’àmbit de la cultura, a

• pagar aquestes subvencions puntualment en el termi
ni de tres mesos des de la seva concessió.

• establir un termini determinat de pagament de les 
subvencions atorgades, adoptant les mesures necessa
ris per tal que el termini per a fer efectiu el pagament 
d’una subvenció no es solapi amb el termini establert 
per a la sol·licitud de noves subvencions.

Proposta de resolució núm. 14. Situació 
de la justícia

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

1. Garantir de forma immediata el nomenament de 
personal interí per cobrir totes aquelles places que 
queden vacants, com a mesura fonamental per a evitar 
la sobrecàrrega de treball de l’administració de justícia 
a Catalunya.

2. Deixar sense efecte la mesura de reducció de jorna
da i sou del 15% aplicada al personal de l’administra
ció de Justícia a Catalunya (tant personal funcionari 
com interí), reducció que suposa un clar greuge com

paratiu respecte a la resta de treballadors de l’adminis
tració de justícia de l’Estat.

3. Pagar les tres pagues extres que encara resten pen
dents de pagament als treballadors de justícia de Cata
lunya, corresponents a l’any 2012, 2013 i 2014.

4. Cobrir mitjançant personal interí totes les places va
cants de funcionaris de presons dotades pressupostà
riament, amb l’objectiu de garantir les ràtios mínimes 
per garantir el correcte funcionament dels centres pe
nitenciaris, així com cobrir totes les baixes laborals 
que puguin produirse en els centres penitenciaris ca
talans.

5. Contractar els interins necessaris a tots els centres 
penitenciaris de Catalunya per reduir la mancança de 
personal que arrosseguen des de fa anys, així com la 
cobertura immediata de les baixes.

6. Reconèixer l’especificat de la situació funcionarial 
i de les condicions de treball del personal al servei 
de l’administració de justícia a Catalunya i, en aquest 
sentit, mantenir la necessària continuïtat de la Me
sa de negociació del personal al servei de l’Adminis
tració de Justícia a Catalunya, constituïda en data 6 de 
juny de 1997 amb plena autonomia.

Proposta de resolució núm. 15. Model sanitari 
i finançament

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

1. Celebrar en seu parlamentària, abans de finalitzar 
l’actual període de sessions, un ple monogràfic sobre 
el sistema públic català de salut, per tal d’avaluarne la 
situació actual i proposar mesures concretes per tal de 
donar cobertura a totes les necessitats assistencials i 
sanitàries de la població. Aquest ple extraordinari ser
virà per revisar i valorar el model sanitari que, en el 
seu moment, es va establir a Catalunya, així com tam
bé analitzar si el seu desenvolupament i els resultats 
actuals s’ajusten als objectius inicials de garantir un 
sistema sanitari públic i de qualitat.

2. Garantir la continuïtat de l’ICS com a entitat ín
tegrament pública, subjecte al control i gestió admi
nistratives, dotantlo del pressupost suficient i neces
sari per garantir i mantenir l’activitat assistencial a la 
que està legalment obligat com a servei públic de sa
lut, i destinar una dotació pressupostaria que permeti 
garantir la sostenibilitat d’un sistema català de salut, 
íntegrament públic i de qualitat, assolint un nivell de 
despesa per càpita en salut equiparable al que tenen el 
països del nostre entorn.

3. A tal fi, el Govern es comprometrà a deturar tots els 
processos que ja ha endegat amb la finalitat de des
membrar l’ICS per tal d’integrarlo amb altres empre
ses de titularitat pública o privada, de gestió pública o 
privada, amb o sense afany de lucre, ja sigui en forma 
de consorcis o de qualsevol altre tipus d’ens, fins que 
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aquests projectes no hagin estat debatuts i aprovats en 
seu parlamentària.

4. Mantenir i garantir la titularitat i la gestió públi
ca de tots els recursos radiològics, de diagnòstic per 
la imatge i de laboratoris clínics que formen part de 
l’ICS o d’altres ens públics, deturant de forma imme
diata i deixant sense efecte els acords i els projectes 
d’integració dels mateixos en altres empreses de titu
laritat pública o privada, de gestió pública o privada, 
amb o sense afany de lucre.

5. Assegurar pels anys 2015 i 2016 una dotació pressu
postària per salut superior a la de l’any 2014, de forma 
que, en un termini màxim de dos anys, es recuperin 
els 1600 milions d’euros en que s’ha vist reduïda la 
despesa sanitària pública del 2010 al 2014.

6. Revisar els criteris d’adjudicació, distribució i re
tribució de provisió de serveis sanitaris per part del 
Departament de Salut als centres del SISCAT, prio
ritzant la utilització dels centres propis de l’ICS, evi
tant el tancament d’equipaments de titularitat publica 
en benefici de centres gestionats per entitats privades.

7. Donar i fer donar compliment a totes les empreses 
del sector públic sanitari de les normes estatals i euro
pees que regulen i impedeixen la competència deslle
ial amb empreses privades.

8. Impedir normativament que les persones que osten
ten o han ostentat càrrecs de designació directa en el 
Departament de Salut, en organismes públics depen
dents d’aquest, o en qualsevol de les empreses públi
ques o concertades amb el CatSalut, puguin accedir a 
concursos públics o puguin ser adjudicatàries de cap 
contracte de serveis retribuïts, ja sigui a títol perso
nal o mitjançant empreses en les que participin direc
ta o indirectament. Aquesta situació d’incompatibilitat 
serà extensiva al seu cònjuge i als seus familiars fins 
al segon grau de consanguinitat o afinitat, i perdura
rà durant els cinc anys posteriors a la finalització de 
l’exercici del càrrec.

Proposta de resolució núm. 16. Planificació 
i gestió dels recursos sanitaris

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

1. Revisar els criteris i corregir les decisions que s’han 
pres respecte al tancament de CAPs, dispensaris o 
centres sanitaris nocturns, així com també respec
te a la disminució de dotació d’ambulàncies medica
litzades, especialment en aquelles poblacions on per 
motius geogràfiques, urbanístics o socioeconòmics, 
aquestes mesures han tingut i tenen un impacte espe
cialment negatiu.

2. Aturar de forma immediata la derivació de recur
sos, pacients i serveis dels hospitals de titularitat pú
blica que no estiguin al 100% de la seva capacitat i que 
tinguin plantes i quiròfans tancats, equips de diagnòs

tic per la imatge infrautilitzats, o altres mitjans assis
tencials disponibles, cap a la sanitat privada amb ànim 
de lucre, estigui o no aquesta integrada en el SISCAT.

3. Impedir que s’utilitzin recursos sanitaris públics, o 
finançats amb diners públics, per desenvolupar activi
tats privades, quan aquestes recursos estan sent infra
utilitzats o quan el seu ús comporta retardar o pos
posar l’assistència de pacients del sistema sanitari de 
cobertura pública.

4. Establir mesures de control per tal d’impedir que 
els professionals que presten serveis retribuïts en els 
centres públics i concertats del sector públic puguin 
desenvolupar, durant la seva jornada laboral, activitats 
privades en el mateix o en un altre centre, ja siguin 
retribuïdes nominalment o mitjançant societats de les 
que formin part o hi participin.

5. Elaborar i executar un pla global de recursos hu
mans 20152025 i de planificació professional per tot 
el sector sanitari de Catalunya, a curt i mig termini, 
que tingui en compte els diversos nivells assistencials, 
territorials i de complexitat i especialitat assistencial, 
i que estigui planificat i acordat amb els professionals 
sanitaris del sector, donat que el projecte del Govern 
de creació d’un registre de professionals sanitaris de 
Catalunya es una eina clarament insuficient per garan
tir els recursos que la complexitat del sistema sanitari 
requereix.

6. Establir amb caràcter d’urgència un pla de reposi
ció dels equips i elements tecnològics que permeti ga
rantir el manteniment i l’adequació de les prestacions 
sanitàries als avanços tècnics i científics produïts en 
els darrers anys, dotantlo de partides pressupostàries 
suficients, específicament considerades i destinades a 
inversió pública, i mantenint la titularitat i la gestió de 
les mateixes dins d’aquest àmbit públic. 

Proposta de resolució núm. 17. Llistes d’espera 
sanitàries i drets dels ciutadans

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

1. Ampliar el llistat de les catorze operacions quirúrgi
ques que tenen un temps màxim d’espera garantit afe
ginthi, almenys, tots els procediments quirúrgics i to
tes aquelles que siguin de causa iatrogènica, generin 
dolor, patiment o incapacitat, o que la seva resolució 
a llarg termini empitjori l’evolució natural de la pa
tologia.

2. Homogeneïtzar els protocols per la determinació 
de les llistes d’espera de tots els centres del SISCAT, 
proporcionant als pacients la data aproximada d’inter
venció o numero d’ordre dins llista d’espera, tant pels 
procediments quirúrgics com pels diagnòstics, com a 
expressió de transparència, tal i com ha proposat ja el 
Síndic de Greuges.
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3. Establir criteris clars i objectius de priorització per 
gravetat i el procés de seguiment i inspecció de com
pliments dels mateixos, fixant garanties de temps mà
xim de quinze dies per diagnòstic preferent i de tres 
mesos per l’ordinari, com ja va ser aprovat en moció 
parlamentària.

4. Definir i aplicar un temps màxim d’espera garantit 
per a ser atès en les urgències d’un hospital, així com 
un temps màxim d’espera en un box d’urgències per a 
ser ingressat a planta, que no superi les 24 hores d’es
tada a les urgències hospitalàries, d’acord amb el que 
ja va ser aprovat per moció parlamentària.

5. Garantir que tot pacient intervingut no haurà de 
prorrogar la seva estada al quiròfan per motiu de man
ca de llits disponibles en la unitat de cures postopera
tòries o en la unitat d’hospitalització que correspon
gui, i que cap pacient haurà de perllongar tampoc la 
seva estada a la unitat de cures postoperatòries per 
motiu de manca de llits d’hospitalització.

6. Garantir la prestació assistencial als pacients en el 
centre més proper al seu domicili però, alhora, respec
tar el dret d’opció d’aquells pacients que, per les raons 
que sigui, prefereixen ser atesos en altres centres del 
sector públic.

7. Limitar normativament les taxes i els copagaments 
per serveis sanitaris de qualsevol tipus, per medica
ments, per pròtesis o per productes sanitaris, a la 
quantia màxima que es pugui establir per normativa 
estatal, de forma que es garanteixi la equitat entre els 
ciutadans de Catalunya i els de qualsevol altre terri
tori.

8. Garantir de forma efectiva el dret dels ciutadans a 
obtenir una còpia completa de la seva historia clíni
ca, en la que es continguin els informes, els resultats 
i les imatges de les proves analítiques i de diagnòstic 
i/o tractament que els hi hagin estat realitzades. L’ob
tenció d’aquesta còpia serà gratuïta quan s’exerceixi 
amb la finalitat de recavar una segona opinió, sigui o 
no dins del sistema públic català de salut i, en qualse
vol cas, només es podrà exigir contraprestació quan 
estigui previst en una taxa pública i sempre limitat pel 
preu de cost real dels materials de suport. 

9. Impulsar les mesures necessàries per a la creació 
d’una targeta sanitària que estigui coordinada des de 
el Ministeri de Sanitat, de manera que es pugui utilit
zar en qualsevol punt d’Espanya sense cap menyscapte 
en els serveis a rebre pels ciutadans amb independèn
cia de l’administració autonòmica que hagi de pres
tarlos.

Bloc IV: Reforma de l’administració catalana

Proposta de resolució núm. 18. Reforma 
i racionalització de l’administració pública 
catalana

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a adoptar totes les mesures pertinents de re
ducció i racionalització de la dimensió d’organismes 
públics, d’entitats autònomes administratives i d’em
preses publiques existents, ens i organismes depen
dents, així com mesures de reorganització de la seva 
estructura per tal de reduir el seu cost i, a tal efecte

1. Modificar les lleis següents, per tal de reduir i ra
cionalitzar l’estructura política i administrativa de les 
següents institucions

• Modificació del Títol III de la Llei 24/2009, de 23 de 
desembre, del Síndic de Greuges referida als adjunts 
al Síndic.

• Modificació dels articles 5,6,7 de la Llei 6/2008, del 
13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de 
les Arts.

• Modificació dels articles 4,5,6 de Llei 2/2000, de 4 
de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

• Modificació dels articles 6,7,8,9,10, de la Llei 
11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals.

• Modificació de l’article 3 de la Llei 2/2009, del 12 de 
febrer, del Consell de Garanties Estatutàries.

2. Suprimir els Consells Comarcals com a estructu
res polítiques, fomentant les mancomunitats de serveis 
entre municipis i garantint la prestació dels serveis bà
sics a tot el territori de Catalunya.

3. Implementar un pla de fusió d’ajuntaments, amb 
l’objectiu de racionalitzar les entitats locals a Catalu
nya.

4. Pagar, en el termini de tres mesos, el deute pendent 
de la Generalitat de Catalunya i del conjunt dels De
partaments i llurs organismes dependents, per tal d’as
segurar als ajuntaments suficiència financera i millo
rar la gestió dels serveis públics.

5. No crear en un període de com a mínim tres anys 
cap entitat, agència, institut o organisme públic de 
l’administració.

6. Prendre totes les mesures necessàries per a fer pos
sible la reducció dels càrrecs polítics i de confiança 
al servei de la Generalitat, i avaluar que els llocs de 
nivell inferior a director general o equivalent siguin 
exercits per funcionaris de carrera en lloc de personal 
de lliure designació.

7. Presentar una nova estructura on s’integrin les dele
gacions territorials del Govern i els serveis territorials 
de tots els departaments en un única estructura més 
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eficaç i eficient, reduint la seva dimensió i menys cos
tosa pels ciutadans.

8. Prendre totes les mesures necessàries per potenci
ar l’administració electrònica, fomentant la utilització 
dels certificats digitals per a empreses i ciutadans i mi
llorant la interconnexió entre les diferents administra
cions.

9. Retallar de manera notable les despeses en informes 
i estudis tècnics, atribuint la seva realització al per
sonal funcionari dels Departaments per tal d’estalviar 
els seus costos.

Proposta de resolució núm. 19. Mitjans 
de comunicació públics i privats

El Parlament de Catalunya 

1. Constata la falta de pluralitat, imparcialitat i neu
tralitat del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i, a 
tal efecte, insta al CAC i a la CCMA a respectar i fer 
complir els principis d’actuació de la defensa de la lli
bertat d’expressió i d’informació, del pluralisme, de la 
neutralitat i l’honestedat informatives, de la objectivi
tat i de la imparcialitat.

2. Constata que els mitjans de comunicació públics 
han d’estar subjectes a la imparcialitat i la neutralitat 
imprescindible entre els professionals de la informa
ció davant la societat a la que estan obligats a prestar 
servei com a mitjà públic, que és incompatible amb les 
directrius polítiques i propaganda política tendenciosa 
producte del dirigisme polític.

3. Manifesta la necessitat de que tots els organismes 
reguladors i gestors de l’espai audiovisual català adop
tin totes les mesures necessàries per tal de 

• Donar compliment a la resolució emesa per la Junta 
Electoral Central el mes d’octubre de 2012, segons la 
qual no es pot fer cap propaganda o campanya institu
cional d’incentivació del vot no emparada per la legis
lació electoral.

• Assegurar que la televisió i la ràdio públiques de Ca
talunya siguin un mitjà per integrar la cohesió social, 
política i econòmica, formarla i ajudarla. S’ha de re
conèixer la diversitat i la pluralitat social presents en la 
societat catalana.

• Assegurar que els programes informatius facin de la 
reflexió, l’anàlisi i el rigor elements imprescindibles, i 
que hi hagi més presència de la pluralitat, no només 
institucional i política, sinó del ventall representatiu 
de la societat civil.

• Assegurar que els mitjans públics catalans expressin 
la diversitat social, més enllà del pur pluralisme po
lític, especialment en els espais informatius, debats i 
tertúlies, i que mantinguin uns criteris professionals 
exigents.

4. Insta al Govern de la Generalitat a

• Suprimir el Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

• Reduir anualment en un 25% les aportacions de la 
Generalitat de Catalunya als mitjans de comunicació 
públics i els seus organismes reguladors.

• Suprimir les subvencions que reben els mitjans de 
comunicació privats, amb la finalitat de garantir la in
dependència i l’objectivitat informativa.

• Destinar l’import d’aquestes partides pressupostàri
es al manteniment del sistema de prestació de serveis 
socials.

Proposta de resolució núm. 20. Acció exterior

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

1. Centrar l’acció exterior de la Generalitat de manera 
principal en la internacionalització i millora de l’eco
nomia catalana i exclusivament en les matèries en les 
quals té competència la Generalitat, d’acord amb el 
que es disposa en l’article 193.2 de l’Estatut d’Autono
mia, respectant la competència de l’Estat respecte de 
la resta de matèries, així com respectant la sobirania 
del poble espanyol.

2. Tal com va proposar el Ministre d’Afers  Exteriors 
i de Cooperació, utilitzar els recursos del servei exte
rior de l’Estat i coordinar tota l’acció exterior del Go
vern de la Generalitat amb la xarxa diplomàtica i con
sular de l’Estat. A tal efecte, es procedirà a suprimir 
totes les delegacions, oficines i missions exteriors del 
Govern de la Generalitat o, en el seu defecte, utilitzar 
les seves activitats en coordinació amb les ambaixa
des, delegacions diplomàtiques, consulars, missions 
comercials i culturals d’Espanya, aprofitant les siner
gies que la xarxa diplomàtica espanyola genera en fa
vor de la internacionalització de l’economia catalana.

3. Destinar tots els recursos destinats a acció exterior 
de la Generalitat a la promoció exterior i la internacio
nalització de les empreses catalanes, així com integrar 
i/o coordinar la xarxa exterior de Centres de Promoció 
de Negocis de ACCIÓ i les Plataformes empresarials de 
la Generalitat a la xarxa d’oficines del ICEX (Espanya 
Exportació i Inversions).

4. Garantir de manera expressa als ciutadans i empre
ses catalanes que Catalunya seguirà en tot moment 
formant part de la Unió Europea com a part d’Espa
nya, sense que es vegin afectats de cap manera els 
drets que els ciutadans i empreses catalanes gaudeixen 
ara per tal pertinença.

5. Garantir política i jurídicament que les accions del 
Govern de la Generalitat en l’àmbit exterior en relació 
amb la seva política independentista no posaran en pe
rill l’estatut de ciutadania europea, recollit en l’article 
20 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, 
per a tots els ciutadans de Catalunya.
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6. Suprimir l’organisme Diplocat o dedicar les seves 
actuacions en exclusiva a la finalitat de promoure la 
internacionalització de l’economia i cultura catalanes 
en coordinació amb els serveis de la xarxa exterior del 
Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació.

7. Fomentar la promoció de Catalunya com a destina
ció turística i cultural, promoure una política cultural 
coordinada amb els serveis culturals de la xarxa exte
rior del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació i 
aprofitar les sinergies positives amb la resta de Comu
nitats Autònomes espanyoles per potenciar la marca 
«Catalunya» en el context de la Marca Es panya.

8. Continuar impulsant des de la Generalitat, a través 
de l’Institut Ramon Llull i en col·laboració amb l’Insti
tut Cervantes, la promoció de la llengua catalana i de 
la cultura catalana en l’exterior, com a integrants del 
patrimoni cultural i lingüístic espanyol.

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2014

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 78759, 78763 i 
78767)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 132 i 133 del Reglament 
del Parlament, presenta les següents propostes de reso
lució subsegüents al Debat sobre l’orientació política 
general del Govern (tram. 25500007/10).

Propostes de resolució

Proposta de resolució núm. 1. Compliment de la 
legalitat

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a acatar, complir i donar compliment de manera 
immediata a les interlocutòries i altres resolucions que 
dicti el Tribunal Constitucional en relació a la llei de 
consultes populars no referendàries, i el decret de con
vocatòria de la consulta que el Govern té previst con
vocar per al proper 9 de novembre d’enguany.

Proposta de resolució núm. 2. Regeneració 
democràtica

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a elaborar i presentar en aquesta Cambra durant 
el primer trimestre de l’any 2015 un Pla de Regenera
ció Democràtica que contempli, entre altres, les mesu
res següents: 

En relació als partits polítics: 

1. Establir la obligatorietat d’adoptar procediments de 
contractació transparents, tant en l’activitat ordinària 
com en les campanyes electorals.

2. En el cas que incompleixin l’obligació de presen
tar els comptes anuals a la Sindicatura de Comptes, 
retenir als grups parlamentaris les liquidacions de les 
subvencions que reben del Parlament de Catalunya i 
als partits polítics les subvencions que reben del pres
supost de la Generalitat de Catalunya.

3. Crear el registre català de fundacions i associacions 
vinculades als partits polítics.

4. Establir els mecanismes de col·laboració adients en
tre la Sindicatura de Comptes i altres organismes pú
blics com la Agència Tributària, les entitats gestores 
de la Seguretat Social, l’Oficina Antifrau i l’Oficina 
catalana de Conflictes d’Interessos.

5. Equiparar els partits polítics a la resta d’associaci
ons i fundacions quan a la necessitat de donar com
pliment als requisits per concórrer a les convocatòries 
de subvencions impulsades per la Generalitat i els ens 
locals.

En relació a l’exercici dels càrrecs públics en l’àmbit 
de l’Administració de la Generalitat: 

1. Definir, de forma clara, el concepte de càrrec públic 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

2. Publicar el currículum vitae dels alts càrrecs de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels 
organismes que en depenen de forma que es pugui de
terminar la idoneïtat de cada persona per al càrrec que 
ocupa.

3. Definir, de forma clara, les obligacions i drets dels 
càrrecs públics de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya.

4. Garantir la transparència i la publicitat de les decla
racions de béns i drets patrimonials dels membres del 
govern de la Generalitat i dels alts càrrecs de la Gene
ralitat, al començar i en acabar la seva vinculació amb 
el Govern i bianualment.

5. Delimitar de forma clara i pública els usos a què po
den ser destinades les despeses de representació que 
tenen a la seva disposició els càrrecs públics, deter
minant en la Llei de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya que en cap cas no podran ser ampliats.

6. Prohibir les targetes de crèdit a disposició dels càr
recs públics de la Generalitat, sent necessària una jus
tificació estricta de les despeses reemborsables, acre
ditant la seva necessitat per a les funcions inherents al 
càrrec.

7. Impulsar la reforma de la Llei 13/2005, del règim 
d’incompatibilitats dels alts càrrecs de la Generalitat 
de Catalunya que inclogui la creació de l’Oficina cata
lana de Conflicte d’Interessos.
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8. Introduir a l’avantprojecte de llei de simplificació 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals un títol destinat a regular l’esta
tut jurídic dels alts càrrecs. Aquesta regulació ha d’in
cloure almenys: 

a) Que per a poder ser alt càrrec s’haurà de reunir ex
periència i formació relativa a les funcions a desenvo
lupar i reunir condicions d’honorabilitat.

b) La impossibilitat de nomenar alt càrrec de la Gene
ralitat a aquells que hagin estat condemnats per sen
tència ferma per la comissió de delictes de falsedat, 
contra la llibertat, contra el patrimoni i l’ordre socioe
conòmic, la Constitució, les institucions i fins que ha
gin complert la seva condemna.

c) Reforçar el règim d’incompatibilitats i declarar la si
tuació de dedicació exclusiva en l’exercici de les seves 
funcions sense que les pugui compatibilitzar amb al
tra activitat pública o privada, per compte propi o aliè.

9. Modificar la llei 6/2003, de 22 d’abril, de l’estatut 
dels expresidents de la Generalitat per tal de retirar els 
drets, les atencions i suports que deriven d’aquesta llei 
a les persones que han ostentat la presidència de la Ge
neralitat.

Proposta de resolució núm. 3. Lluita contra 
la corrupció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a elaborar i presentar en aquesta Cambra durant 
el primer trimestre de l’any 2015 un Pla de lluita con-
tra la corrupció que contempli, entre altres, les mesu
res següents: 

1. Fiscalitzar el patrimoni dels càrrecs públics per part 
de l’Oficina de Conflicte d’Interessos, un cop abando
nin el seu lloc, per detectar les situacions d’enriqui
ment injustificat.

2. Garantir el dret d’accés a la informació dels diputats 
del Parlament de Catalunya, especialment que aquest 
s’estengui a tots els ens que depenguin directa i indi
rectament de fons de la Generalitat de Catalunya.

3. Promoure la implantació de codis ètics, cartes de 
serveis als ciutadans i sistemes de gestió ètica en l’àm
bit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

4. Prohibir que persones amb participacions en empre
ses que contractin amb l’Administració de la Genera
litat o que rebin subvencions públiques ocupin càrrecs 
públics de responsabilitat.

5. Prohibir als condemnats per prevaricació, falsedat 
en els comptes dels partits polítics o finançament il
legal, a optar a càrrecs públics, electes o de designa
ció, i a contractar amb l’Administració Pública. Aques
ta prohibició s’estendrà a les persones acusades per 
algun delicte, mentre no siguin exculpats per resolució 
definitiva.

Proposta de resolució núm. 4. Els catalans 
tenen dret a saber

El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat de 
crear en seu parlamentària una comissió d’investigació 
en relació a l’existència de comptes corrents bancaris 
en paradisos fiscals a nom de càrrecs i excàrrecs pú
blics de la Generalitat, el seu enriquiment il·lícit i/o el 
cobrament de comissions il·legals.

Proposta de resolució núm. 5. Compareixença 
del President de la Generalitat

El Parlament de Catalunya insta el President de la Ge
neralitat a comparèixer davant la Cambra per donar 
explicacions sobre: 

1. Si el Govern te previst declarar unilateralment la in
dependència de Catalunya.

2. Els suposats cobraments de comissions il·legals per 
l’adjudicació d’obra pública de la Generalitat i el pa
per que com a responsable del Departament de Políti
ca Territorial i Obres Públiques, Economia i Finances 
i conseller en cap tenia en els suposats cobraments.

Proposta de resolució núm. 6. Recuperació 
de la paga extraordinària dels empleats públics

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

1. Abonar als empleats públics de la Generalitat en ca
ràcter retroactiu i en els propers tres exercicis pressu
postaris (2015, 2016 i 2017) l’import de les pagues ex
traordinàries que no ha estat abonades per decisió del 
Govern de la Generalitat des de l’any 2011.

2. No vincular el pagament de les pagues extraordinà
ries dels empleats públics de la Generalitat a la recap
tació del impost sobre dipòsits bancaris.

3. Incloure en els pressupostos de la Generalitat per 
l’any 2015 el pagament de la totalitat de les pagues ex
traordinàries als funcionaris públics en aquest exer
cici.

Proposta de resolució núm. 7. Economia

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

1. El Parlament de Catalunya rebutja qualsevol intent 
d’aturada de l’economia catalana, donat el llast que su
posaria en el seu actual procés de recuperació.

2. Presentar el projecte de llei de pressupostos de la 
Generalitat l’any 2015 abans del 10 d’octubre de l’any 
2014, d’acord amb el termini que estableix la Llei de 
Finances Públiques de Catalunya per tal de donar con
fiança als creditors, proveïdors, treballadors públics i 
persones beneficiàries dels serveis públics.

3. Incloure en els pressupostos de la Generalitat per 
l’any 2015 només les previsions d’ingressos realitza
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bles per tal de propiciar la consecució de l’objectiu de 
dèficit i afavorir l’estabilitat de les finances públiques 
de la Generalitat.

4. A fer efectiu en el termini no superior de 30 dies el 
pagament als seus proveïdors i creditors donant així 
compliment a la Llei 15/2010 de Lluita contra la moro
sitat en les operacions comercials.

5. Amb l’objectiu de reduir traves burocràtiques i des
peses financeres, adherirse a la Plataforma estatal de 
facturació electrònica i d’aquesta manera reduir a l’1% 
els interessos per les aportacions obtingudes del Fons 
de Liquiditat Autonòmic i dotar a la Generalitat de 
Catalunya d’un sistema de facturació que permeti es
talviar en despeses administratives i agilitzar el paga
ment a proveïdors.

6. Aprovar, abans de finalitzar l’any 2014, una rebaixa 
fiscal en l’escala autonòmica de l’IRPF per el proper 
any 2015, amb l’objectiu d’afavorir l’estalvi i el consum 
entre les persones i famílies catalanes, al que ajudarà 
a consolidar la reactivació de l’economia catalana.

7. Presentar les balances fiscals, comercials i de capi
tals entre les províncies i les comarques de Catalunya.

8. Donar compte a aquesta Cambra, durant el mes 
d’octubre d’enguany, de quina és la desviació en els in
gressos extraordinaris previstos de 2.318 milions d’eu
ros per aquest any 2014 i quin serà l’efecte en el dèficit 
públic d’aquest incompliment.

9. Dotar l’Institut Català de Finances dels recursos que 
disposava l’any 2011 per a crèdits i préstecs a autò
noms i PIMES amb l’objectiu d’afavorir la inversió en 
l’economia productiva i el creixement econòmic.

10. Amb l’objectiu de millorar l’eficiència del sector 
públic empresarial de la Generalitat de Catalunya, 
vincular el 25% de la retribució dels alts càrrecs res
ponsables d’empreses o entitats amb participació pú
blica que no siguin de l’àmbit sanitari, benestar  social 
o educació, al compliment dels objectius que siguin 
establerts abans de l’inici de cada exercici i que es ba
saran en la correcta provisió i prestació de bens i ser
veis, en la correcta equilibri del balanç de situació, en 
la transparència en les diferents operacions que es re
alitzin, en l’informe que realitzin auditories externes 
i/o la Sindicatura de Comptes, en la taxa de morositat 
envers proveïdors i creditors i en la capacitat per auto
finançarse i no entrar en pèrdues.

Proposta de resolució núm. 8. Ensenyament

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

1. Donar íntegre compliment a la Llei Orgànica de Mi
llora de la Qualitat Educativa.

2. Incrementar la ràtio de despesa/alumne en el pres
supost del Departament d’Ensenyament per l’any 2015 
reduint la despesa supèrflua i improductiva.

3. Garantir la formació i la continuïtat laboral dels do
cents, abandonant la política de cobertura de jubilaci
ons amb personal interí i el manteniment de la planti
lla de treballadors públics.

4. Incloure en els pressupostos de la Generalitat per 
l’any 2015 les dotacions pressupostàries necessàries 
que facin possible incrementar la inversió en equipa
ments educatius i la finalització dels equipaments en 
construcció i compromesos amb la comunitat educa
tiva i el món local.

5. Eliminar les ajudes i les subvencions que el govern 
atorgar a entitats de l’Estat francès pel manteniment 
d’escoles mentre a Catalunya hi hagin escoles a Cata
lunya que mantenen aules en barracons.

6. Elaborar un pla de supressió dels barracons a les 
escoles catalanes de tal forma que en dos anys no hi 
hagin cap barracó en els centres educatius sostinguts 
amb fons públics.

7. Eliminar les aules d’acollida, pel seu caràcter discri
minatori i l’alt cost que representa, reforçant i garan
tint l’aprenentatge de les llengües oficials de Catalunya 
als alumnes nouvinguts de manera inclusiva.

8. Suprimir la figura del coordinador de llengua, in
terculturalitat i cohesió social (LIC) i dedicar aquests 
recursos a incrementar els imports de les beques als 
alumnes econòmicament més desafavorits.

9. Reduir un 15% els imports de les taxes università
ries per no situar els universitaris de Catalunya en de
savantatge respecte la resta d’universitaris d’Espanya.

10. Retirar immediatament el Decret de Plantilles pro
posat pel Departament d’Ensenyament.

11. Complir la legalitat i adequar el model lingüístic a 
l’Estatut i la Constitució, reintroduint el castellà com a 
llengua vehicular, en la mateixa proporció del català, 
en tot el sistema educatiu, excepte casos excepcionals, 
transitoris i prou motivats, en què calgui reforçar la 
presència vehicular d’alguna de les llengües oficials.

12. Presentar abans de finalitzar l’any 2014 un projecte 
de llei que tingui com a únic objectiu la derogació de 
l’article 11.4 de la Llei d’Educació de Catalunya rela
tiu a l’atenció lingüística individualitzada en castellà.

13. Adequar el model de preinscripció a P3 a la lega
litat, preguntant als pares per la llengua materna del 
nen, i facilitant la seva escolarització en aquesta llen
gua materna si aquesta és oficial.

14. Implantar en l’educació sostinguda amb fons pú
blics el trilingüisme, garantint que català i castellà tin
guin la mateixa presència, excepte casos excepcio nals, 
transitoris i justificats.

15. Garantir a les famílies amb fills amb discapacitat 
tota l’atenció i el suport necessaris en els àmbits de 
detecció, diagnòstic, orientació i derivació, prioritzant 
sempre l’escola i els entorns inclusius, des de l’absolut 
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respecte, comprensió i consideració cap a aquestes fa
mílies i seus fills.

16. Convocar una Taula d’Experts, coordinada pel De
partament d’Ensenyament, abans d’acabar novembre 
2014, que analitzi les mancances del sistema inclusiu 
català i aporti idees i suggeriments en relació al desen
volupament normatiu autonòmic que s’entengui neces
sari, així com per a la elaboració del Pla Director per a 
l’Educació Especial 20152020.

17. Concretar i definir abans d’acabar 2014 el Pla Di
rector per a l’Educació Especial 20152020, que apos
ti decididament per l’escolarització inclusiva, i inclo
gui consideracions i propostes dels agents implicats, 
com el Síndic de Greuges, la Taula d’Experts, ACPO, 
 FAPAC, sindicats, plataformes i associacions ciuta
danes.

18. Desenvolupar els protocols de control de qualitat 
i seguiment des de la inspecció educativa de l’actua
ció de les entitats i organitzacions que actuen com a 
suport a l’escola inclusiva en els centres educatius, vet
llant per la dedicació exclusiva d’aquests suports a tas
ques inclusives.

19. Realitzar abans del 30 d’octubre 2014 un estudi so
bre les barreres arquitectòniques en guarderies i cen
tres educatius sostinguts amb fons públics, així com 
un pla d’adaptació individualitzat, que ha d’aprovar el 
Departament d’Ensenyament, per garantir la plena ac
cessibilitat de guarderies i centres educatius catalans 
sostinguts amb fons públics a partir del segon trimes
tre de 2015.

20. Garantir el pressupost públic suficient per a l’esco
la inclusiva de qualitat, amb els suports especialitzats 
i suficients, per a tots aquells alumnes amb NEE les 
famílies optin pel model inclusiu.

21. Garantir el pressupost públic suficient per a l’es
colarització de qualitat en centres especials públics o 
concertats, per a aquells alumnes amb NEE les famíli
es optin per aquest tipus d’escolarització.

Proposta de resolució núm. 9. Salut

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

1. Donar puntual compliment als compromisos de pa
gament de la factura farmacèutica a les oficines de far
màcia de Catalunya i transferir en temps i forma les 
aportacions del govern de l’Estat realitza a la Genera
litat per poder realitzar els pagaments a les farmàcies 
catalanes.

2. Retornar als catalans, durant el primer trimestre 
de l’any 2015, els imports recaptats indegudament en 
concepte de la taxa d’euro per receptes.

3. Aprovar, abans de finalitzar l’any, un pla de xoc per 
garantir els temps màxims per accedir als serveis sa
nitaris, assegurant d’aquesta forma la qualitat i l’equi

tat dels serveis sanitaris per concretar els protocols 
d’atenció entre els diferents nivells d’atenció.

4. Adoptar les mesures necessàries per tal de donar 
compliment al decret de garantia de llistes d’espera d’a
cord amb criteris clínics, i reduir les llistes d’espe ra 
en els procediments quirúrgics.

5. Incrementar en els pressupostos de la Generalitat 
per l’any 2015 la inversió en salut per càpita per tal que 
a Catalunya no es mantinguin serveis i instal·lacions 
sanitàries tancades i/o sense donar servei de forma 
permanent o puntual en funció de l’època de l’any, el 
que impedeix oferir un servei de qualitat.

6. Retornar els complements de les pensions de jubi
lació als infermers jubilats i jubilades voluntàriament 
amb anterioritat a l’1 d’abril de 2005.

7. Aprovar, abans de finalitzar l’any 2014, un pla de 
tresoreria per la despesa farmacèutica que vetlli per 
garantir el pagament de les factures a les farmàcies, 
evitant problemes de subministrament i donar compli
ment a la Llei 15/2010 de lluita contra la morositat a 
les operacions comercials.

8. Donar íntegre compliment a les previsions contin
gudes al Reial DecretLlei 16/2012, de 20 d’abril, i es
pecialment en allò relatiu a l’accés a les prestacions i 
serveis sanitaris.

9. Aplicar els principis rectors de la Llei sobre la 
Transparència en la subcontractació de serveis sanita
ris assistencials a privats, definint un codi ètic en la 
subcontractació pública en l’àmbit sanitari.

10. Establir els mecanismes necessaris per tal de po
der incorporar una deducció al tram autonòmic de 
l’IRPF per les aportacions a mútues mèdiques.

11. Redefinir els objectius del Programa de Salut i Es
cola, incrementant el pressupost previst per l’any 2015.

Proposta de resolució núm. 10. Interior

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat, en l’àmbit de la seguretat ciutadana, a: 

a) Presentar, abans de finalitzar l’any 2014, el projecte 
de llei de l’espai públic.

b) Presentar, abans de finalitzar l’any 2014, el projecte 
de llei del Sistema de Policia de Catalunya que respec
ti l’autonomia de les policies locals i millori els me
canismes de coordinació entre aquestes i la Policia de 
la Generalitat–Mossos d’Esquadra, cercant així un ús 
eficient dels recursos.

c) Completar progressivament, d’acord amb les dispo
nibilitats legals, la plantilla del Cos dels Mossos d’Es
quadra incrementant aquesta en 1.107 agents per tal 
d’arribar als 18.267 previstos. Durant aquest procés 
no s’assumiran noves competències i completada la 
plantilla es reorganitzaran els serveis que es presten 
d’acord amb el nombre definitiu d’agents.
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d) Dotar el Cos de Mossos d’Esquadra de pistoles im
mobilitzadores, o pistoles elèctriques tipus Taser, per
què puguin utilitzarse en aquelles situacions en què és 
necessari immobilitzar a una persona amb un alt grau 
d’alteració, per tal de garantir la seguretat de la matei
xa persona com la dels propis agents actuants.

e) Incrementar el nombre d’agents destinats al món ru
ral, permetent que els pagesos puguin col·laborar de 
forma activa amb els Mossos d’Esquadra per evitar 
els robatoris en les seves propietats, tot deixant palès 
que la responsabilitat de l’ordre públic és dels Mossos 
d’Esquadra.

f) Incloure en els pressupostos de la Generalitat per 
l’any 2015 la dotació pressupostaria necessària per fa
cilitar en l’any 2015 les armilles antibales lleugeres i 
guants antitall previstos per l’exercici 2016.

g) Fer una diagnosi sobre la cobertura actual de la 
Xarxa Rescat i de l’estat de les emissores i establir un 
pla d’actuació, executable en el 2014 i el primer semes
tre de 2015, per tal d’arranjar les deficiències detecta
des. De forma específica, garantir la cobertura de la 
xarxa Rescat en les línies del Metro de TMB (Trans
ports Metropolitans de Barcelona) i a totes les comis
saries i dependències dels Mossos d’Esquadra, i el seu 
entorn, durant l’any 2014.

h) Fer les gestions necessàries per obtenir el finança
ment necessari per licitar, amb celeritat, la construcció 
de les comissaries dels districtes de SarriàSant Ger
vasi i Sant Martí de la ciutat de Barcelona.

i) Garantir amb urgència el personal sanitari necessari 
per subministrar els medicaments als detinguts quan 
es troben en dependències policials del Cos dels Mos
sos d’Esquadra, establint els protocols i acords que 
siguin necessaris entre els departaments d’Interior i 
Salut.

j) Impulsar les modificacions legislatives i reglamen
tàries que, en el seu cas, fossin necessàries per tal de 
constituir una mesa sectorial en l’àmbit del Cos dels 
Mossos d’Esquadra.

k) Garantir, impulsant les modificacions legislatives i 
reglamentàries necessàries, la protecció jurídica dels 
agents del Cos de Mossos d’Esquadra quan actuen 
d’acord amb els protocols aprovats legalment i com
plint ordres dels seus comandaments.

l) Assegurar a tots els agents del Cos de Mossos d’Es
quadra que podran realitzar les pràctiques de tir anu
als obligatòries i necessàries per garantir la màxima 
seguretat i precisió possible en la utilització de l’arma 
de foc, subministrant la munició suficient per aquesta 
finalitat.

m) Com a expressió de la neutralitat política i impar
cialitat del Cos dels Mossos d’Esquadra, no permetre 
la utilització del nom dels Mossos d’Esquadra i de la 
seva imatge als agents per defensar la independència 

de Catalunya o qualsevol altre ideari polític, en aplica
ció de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la 
Generalitat  Mossos d’Esquadra.

n) Garantir, en tot moment, la neutralitat política i 
imparcialitat del Cos dels Mossos d’Esquadra i dels 
Bombers de la Generalitat i, en conseqüència, assegu
rar que només onejaran les banderes oficials, d’acord 
amb la legislació vigent, en les dependències del Cos 
de Mossos d’Esquadra i del Cos de Bombers i, en cap 
cas, banderes no oficials.

o) Presentar, en el termini de 4 mesos, la modifica
ció normativa per tal que es difuminin els rostres dels 
agents del Cos de Mossos d’Esquadra i de les policies 
locals en les informacions dels mitjans de comunica
ció quan la identificació de l’agent no tingui rellevàn
cia per a la informació.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern, en l’àm
bit de la policies locals, a: 

a) Presentar un projecte de llei de modificació de la 
Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, que 
permeti la homologació del curs de formació bàsica 
policial o formació equivalent d’agents del Cos Nacio
nal de Policia, de la Guàrdia Civil, Ertzaintza, la Poli
cia Foral de Navarra i altres policies locals amb el curs 
de formació bàsica per a policies que imparteix l’Insti
tut de Seguretat Pública de Catalunya en aquells casos 
d’aquells agents que han superat l’esmentat curs i han 
guanyat una oposició per incorporarse a una policia 
local de Catalunya.

b) Incrementar la col·laboració del Cos de Mossos 
d’Esquadra amb les policies locals, especialment per a 
afrontar l’incivisme, i assolir amb els ajuntaments els 
acords necessaris, mitjançant la signatura dels conve
nis corresponents, per a denunciar les infraccions de 
les ordenances municipals en aquest àmbit.

c) Impulsar, juntament amb els ens locals amb poli
cia local, un protocol d’actuació en què es defineixin 
clarament les funcions que ha de complir cada cos po
licial en les actuacions conjuntes en matèria d’ordre 
públic.

d) Incrementar fins el 95% el nombre de policies lo
cals amb conveni de suport tecnològic RESCAT i 
fins el 80% el nombre de policies locals amb conveni 
SIPCAT.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern, en l’àm
bit de la prevenció i extinció d’incendis i de la protec
ció civil, a: 

a) Presentar abans de finalitzar l’any 2014 un projecte 
de llei de regulació dels serveis de prevenció i extinció 
d’incendis i de salvaments que permeti implementar 
un nou model.

b) Presentar, durant el primer trimestre del 2015 un 
projecte de llei de protecció civil i emergències.
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c) Aprovar un nou model de foc forestal, on no s’expo
si als bombers a riscos innecessaris i en el que les me
sures de seguretat proactives s’imposin a les reactives.

d) Integrar en una sola Direcció General les fun cions 
i matèries que actualment estan assignades a la Direc
ció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salva
ment i la Direcció General de Protecció Civil.

e) Garantir que el Cos de Bombers disposa de les eines 
necessàries, i de la seva acurada reposició, per tal que 
es pugui prestar un servei de qualitat i es puguin rea
litzar les pràctiques necessàries.

f) Presentar davant la Comissió d’Interior d’aquesta 
Cambra un informe sobre el grau de compliment de 
les recomanacions de la Resolució 662/VIII del Par
lament de Catalunya, per la qual s’aprovà el dictamen 
de la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan, i determinar les actuacions que 
té previstes per als anys 2015 i 2016, desglossades per 
exercicis, per a complir completament les dites reco
manacions.

g) Aprovar un reglament del Cos de Bombers Vo
luntaris de la Generalitat que substitueixi els decrets 
246/1996, del 5 de juliol (versió refosa), i 68/2000, del 
8 de febrer, des del diàleg i el consens, i amb la parti
cipació activa del Consell de Bombers Voluntaris de la 
Generalitat, i aprovarlo, a tot tardar, durant el primer 
trimestre del 2015.

h) Garantir una adequada coordinació entre bombers 
professionals, bombers voluntaris i personal adscrit en 
les Agrupacions de Defensa Forestal per tal d’assegu
rar una major eficàcia en la prestació dels serveis que 
tenen encomanats, donantlos formació adequada i do
tantlos dels mitjans adients.

i) Garantir els espais adients i el material necessari per 
tal de poder realitzar les pràctiques i la formació inici
al i continua necessàries per garantir una alta qualitat 
del servei.

j) Definir, d’acord amb la legislació vigent, les convo
catòries fins al final de la legislatura per a la incorpo
ració de bombers professionals i bombers voluntaris, 
i també la promoció interna de bombers d’escala tèc
nica, caporals, sergents i oficials, i intentar cobrir les 
places que la normativa permet de reposar, una vegada 
el Govern de la Generalitat ha declarat aquest servei 
com a servei essencial.

k) Revisar les necessitats formatives dels bombers pro
fessionals i dels bombers voluntaris i presentar, en el 
termini de quatre mesos, una oferta formativa que era
diqui els dèficits de l’oferta actual.

l) Presentar un informe sobre la capacitat de respos
ta i la gestió dels parcs de bombers voluntaris i sobre 
l’adequació del model de cobertura de què gaudeixen 
els bombers voluntaris per accidents o invalideses de

rivats de llur tasca professional com a bombers volun
taris.

m) Fer una diagnosi sobre la cobertura actual de la 
Xarxa Rescat i de l’estat de les emissores i establir un 
pla per eradicar les deficiències detectades durant el 
que resta d’any i el primer semestre de 2015.

n) No permetre la utilització del nom del Cos de Bom
bers i de la seva imatge als seus membres per defensar 
la independència de Catalunya o qualsevol altre ideari 
polític.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern, en l’àm
bit del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgèn
cia del 112, a: 

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

b) Garantir que el Centre d’Atenció i Gestió de Truca
des d’Urgència 112 de Catalunya disposi d’un progra
ma de gestió de les trucades que permeti una gestió 
eficaç de la trucada d’emergència.

Així mateix, revisar l’esquema creat per tipificar cada 
incidència, simplificant el gran nombre de claus per tal 
que sigui operativa.

Prendre les mesures necessàries per tal d’assegurar 
que quan es derivi un trucada que no és d’emergència, 
mitjançant un contestador, a un servei d’atenció telefò
nica on se li pot proporcionar la informació demanda
da aquest servei estigui en funcionament.

c) Impulsar la signatura de convenis de col·laboració 
entre el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur
gència 112 Catalunya i la Guardia Civil i el Cos Na
cional de Policia per tal que davant d’una emergèn
cia informada per un ciutadà, aquesta es comuniqui 
a aquests cossos policials quan afecti a aquelles com
petències que els hi són pròpies o compartides o quan 
disposin de recursos altament especialitzats que per
metin fer front de forma més eficaç l’emergència.

Proposta de resolució núm. 11. Territori

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

1. Realitzar una anàlisi i revisió dels projectes de in
fraestructures que la Generalitat de Catalunya, té pen
dents de programació i execució, adequantlos al con
text econòmic actual i presentarla davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat d’aquest Parlament.
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2. Impulsar l’execució de les obres restants al «Metro 
del Vallès» a Sabadell i a Terrassa, per la seva entrada 
en funcionament l’any 2015.

3. Impulsar l’execució de la L9 del Metro entre Zona 
Universitària i la T1 de l’Aeroport, per la seva entrada 
en funcionament durant l’any 2016.

4. Prestar especial atenció a les circumstàncies especí
fiques de sinistralitat de la carretera C55 entre Abrera 
i Manresa de manera que es puguin plantejar mesures 
transitòries i urgents que permetin una reducció de la 
sinistralitat.

5. Impulsar una modificació de la normativa medi am
biental, que permeti reduir les tramitacions adminis
tracions administratives de plans i programes, així 
com de les autoritzacions ambientals d’activitats eco
nòmiques.

6. Adoptar les mesures necessàries per tal de donar 
utilitat als habitatges de titularitat pública de la Gene
ralitat de Catalunya, que es mantenen de forma massa 
prolongada desocupats, mentre hi ha necessitats d’ha
bitatge públic.

7. Reforçar la xarxa de suport a les persones i famí lies, 
que pateixen dificultats per mantenir els seus habitat
ges, ja siguin de propietat o de lloguer, simplificant els 
tràmits administratius per a reduir el temps mig d’es
pera en l’adjudicació d’habitatge de protecció oficial a 
no més de 60 dies.

8. Adoptar les mesures necessàries, per tal que, amb 
el menor cost possible, permeti un ús eficient del carril 
BUSVAO de la C58 i que en permeti rendibilitzar el 
cost de la inversió.

9. Desestimar la implantació de la «Eurovinyeta» a 
l’eix transversal en tant es mantingui l’actual situació 
de crisi econòmica.

Proposta de resolució núm. 12. Cultura

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

1. Aprovar abans d’acabar el 2014 l’avantprojecte de 
llei de mecenatge i patrocini cultural per incentivar les 
aportacions privades a la cultura a través de mesures 
fiscals i convenis de col·laboració.

2. Incloure a l’Acord Nacional per la Cultura una me
mòria econòmica que avali la seva viabilitat econòmi
ca d’acord amb l’actual context de crisi econòmica i 
reducció de despesa pública.

3. Elaborar, abans de finalitzar l’any 2014, un nou Pla 
d’Equipament Culturals de Catalunya que reculli les 
necessitats reals dels nostres municipis, que inclogui 
els equipaments cultural de caràcter privat.

4. Revisar el Pla de Museus per adequarlo al marc 
competencial del Govern de la Generalitat i dotarlo 

d’una memòria econòmica que garanteixi la seva via
bilitat.

5. Presentar en aquesta Cambra El pla d’ensenyaments 
artístics abans d’acabar el 2014.

6. Modificar la política de subvencions culturals que 
fins ara dut a terme el Govern perquè s’adapti a la situ
ació econòmica i financera de la Generalitat i respon
gui almenys als següents criteris: 

a) Limitar l’import de la subvenció a un percentatge 
del cost total de l’activitat cultural subvencionada.

b) Garantir la igualtat d’oportunitats en els processos 
d’adjudicació de subvencions de concurrència compe
titiva.

c) Garantir el mateix tracte en la política subvenciona
dora del Govern de la cultura feta en castellà com la 
realitzada en català, ja que la cultura catalana és la que 
s’expressa en qualsevol de ambdues llengües

d) Suprimir les subvencions culturals destinades a en
titats amb objectius polítics que fomenten la divisió 
dels catalans.

7. Establir contractesprograma per objectius o copro
duccions com a instrument per finançar projectes cul
turals en substitució de les subvencions, així com es
tudiar la possibilitat de transformar progressivament 
les subvencions en préstecs reemborsables en base als 
ingressos generats de l’activitat.

8. Posar en marxa nous instruments financers desti
nats al finançament de les indústries culturals fomen
tant sistemes de recolzament a les empreses de capital 
risc a la industria cultural i incrementar els recursos 
públics destinats a dotar els fons de capital risc per a 
les petites i mitjanes empreses de caràcter cultural.

9. Aprovar un pla d’incentius fiscals per al consum 
cultural que inclogui entre altres la desgravació per 
l’adquisició d’abonaments a espectacles i activitats 
culturals tant per a particulars com per a associacions 
i empreses.

10. Incloure entre les funcions i les competències del 
Departament de Cultura les relacions amb les cases 
regionals d’altres comunitats autònomes a Catalunya 
que fins ara depèn del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals.

Proposta de resolució núm. 13. Mitjans públics 
de comunicació

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Que el contracte programa de la Corporació Cata
lana de Mitjans Audiovisuals garanteixi una televisió 
i ràdio publiques de qualitat, i que reflecteixi la plura
litat política i social de Catalunya i que contempli un 
finançament suficient.
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2. Retransmetre íntegrament les sessions plenàries 
d’aquesta Cambra a través del canal 3/24 de Televisió 
de Catalunya, garantint, en tot cas, les desconnexions 
informatives que puguin determinarse.

3. Ampliar les hores de programació de continguts en 
anglès, en especial en horaris de màxima audiència in
fantil i juvenil, facilitant subtítols en anglès, espanyol 
i català.

4. Estudiar i presentar un programa que tingui com 
a objectiu assolir l’equilibri pressupostari de les enti
tats que composen la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals de forma que es redueixi la dependència 
dels recursos publicitaris.

5. Impulsar la creació i l’emissió de programes per a 
dispositius mòbils com a finestra audiovisual emer
gent, tenint en compte l’evolució tecnològica.

Proposta de resolució núm. 14. Agricultura

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Donar compliment a la Resolució 739/X del Parla
ment de Catalunya, sobre el món agrari.

2. Modificar el règim d’ús del sòl no urbanitzable, amb 
l’objectiu de permetre la construcció d’un nou habitat
ge familiar destinat als membres directes de la família 
dedicats a l’activitat agrícola o ramadera.

3. Impulsar totes les mesures que siguin necessàries 
per a establir un sistema d’assegurances agràries que 
esdevingui una veritable eina de consolidació de la vi
abilitat de les explotacions agràries permetent que el 
cost de l’assegurança sigui assumible pel sector per les 
diferents línies i que les cobertures estiguin adaptades 
a la realitat dels riscos de Catalunya.

4. Compensar el gravamen autonòmic de l’impost so
bre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs 
per a agricultors, ramaders i silvicultors amb l’import 
de la recaptació a Catalunya de l’1 d’agost del 2004 al 
27 de febrer del 2010.

5. Compensar anualment el tipus impositiu autonòmic 
de l’impost d’hidrocarburs per a agricultors, ramaders 
i silvicultors des de l’1 de gener del 2013, una vegada 
liquidada la recaptació de cada exercici a Catalunya.

6. Establir una deducció autonòmica a l’IRPF relaci
onada amb les mesures d’agricultura ecològica, la de 
benestar animal en ramaderia ecològica, la d’inversi
ons no productives en xarxa natura 2000 i zones de 
muntanya i la de compensació de les zones amb limi
tacions naturals i altres limitacions específiques, ai
xí com, per a les indemnitzacions per limitacions a 
l’activitat agrícola i ramadera en Xarxa natura 2000. 
Aquesta deducció només tindrà en compte, amb l’ob
jecte d’excloure la possibilitat de doble finançament, la 
part no compensada dels costos addicionals i les pèr
dues d’ingressos com a conseqüència de les obligaci
ons, compromisos o limitacions específiques reflecti

des i justificades en el Programa de Desenvolupament 
Rural de Catalunya i el de les pràctiques contemplades 
en l’article 43 del Reglament (UE) 1307/2013.

7. Eliminar el Cànon de l’Aigua a les explotacions ra
maderes que justifiquin l’adopció de mesures d’ús efi
cient de l’aigua.

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a tenir 
en compte, l’especial situació de vulnerabilitat finan
cera i econòmica de les petites i mitjanes explotacions 
agràries i forestals catalanes el titular de les quals és 
una persona agricultora professional, en la gestió dels 
pagaments de les quantitats pendents d’abonar per les 
dificultats de tresoreria a la que es veu sotmès, consi
derant preferent l’abonament dels ajuts, indemnitzaci
ons i expropiacions pendents als agricultors professio
nals o a les seves explotacions.

9. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a obrir una convocatòria de Contracte Global 
d’Explotació d’incorporació de joves i d’inversions a 
les explotacions agràries, després d’haver enviat a la 
Comissió Europea la proposta de PDR de Catalunya 
període 20142020, amb el corresponent pressupost 
pluriennal i condicionant la resolució de les sol·licituds 
a l’aprovació del PDR de Catalunya per part de la Co
missió Europea i, si s’escau, a l’adaptació de les con
dicions de la convocatòria als termes de l’esmentada 
aprovació.

10. Posar a l’abast del sector durant els pròxims anys 
els instruments necessaris per desenvolupar les actua
cions que es derivin del Pla Marc del Cooperativisme 
Agrari Català.

11. Consolidar el Pla de concentració, intercoopera
ció i modernització (PCIM) amb convocatòries d’ajuts 
anuals (de caràcter plurianual) i amb pressupost sufi
cient per al foment de la concentració, la intercoopera
ció i la modernització de les cooperatives a Catalunya.

12. Defensar el model de les seccions de crèdit de les 
cooperatives com un instrument de finançament útil i 
característic del cooperativisme agrari català i de re
truc, per a la comunitat rural. Així mateix resulta im
prescindible que el Govern exerceixi, amb eficàcia, les 
funcions de control i supervisió sobre les cooperatives 
de crèdit i les seccions de crèdit d’aquestes.

13. Assegurar la convocatòria anual, amb pressupost 
suficient, de la línia d’ajuts per a la millora dels pro
cessos de transformació i comercialització dels pro
ductes agrícoles delimitant els beneficiaris d’acord 
amb les conclusions de la Comissió de Seguiment de 
la reforma de PAC impulsada pel DAAM (document 
subscrit el març de 2012 per les entitats membres de la 
Taula Agrària i tots els grups parlamentaris).

14. Disposar de recursos suficients per fomentar la 
cultura empresarial i la formació a les cooperatives 
agràries per tal de formar i sensibilitzar els diferents 
protagonistes de les cooperatives (consells rectors, 
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directius, treballadors i socis) per potenciar la cultu
ra empresarial i el model de cooperativisme agrari de 
futur.

15. Fer efectius, abans d’acabar el tercer trimestre del 
2014, els pagaments compromesos pel Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural corresponents als exercicis 2013 i 2014 amb 
les confraries de pescadors de Catalunya i les seves 
federacions.

16. Elaborar plans de gestió específics per a la pesca 
d’arrossegament, de cerclatge i arts menors de Catalu
nya, així com activar el pla de gestió d’arts menors de 
la zona del Maresme, iniciat per la Federació Territori
al de Confraries de Pescadors de Barcelona l’any 2010.

Proposta de resolució núm. 15. Benestar social 
i família

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat, en l’àmbit de la infància i la conciliació, a: 

a) Crear un servei específic d’atenció i assessorament a 
les famílies, als treballadors i als empresaris, destinat 
a promoure mesures de conciliació de la vida laboral 
amb la vida familiar en l’entorn empresarial.

b) Incloure en els pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per l’any 2015 un increment del 10% de les 
places públiques o concertades a llars d’infants de 0 a 
3 anys per al proper curs escolar.

c) Incrementar el finançament de les polítiques d’in
fància i conciliació.

d) Destinar a beques menjador els 2,6 milions d’euros 
que la Generalitat ha previst destinar al pressupost del 
Diplocat, organisme encarregat de donar a conèixer 
l’independentisme al món.

e) Buscar fórmules perquè els nens en situació de vul
nerabilitat que participen als Centres Oberts extraes
colars puguin gaudir de les instal·lacions esportives 
d’espais públics com escoles o poliesportius.

f) Potenciar i organitzar fórmules de transferència de 
material escolar per a les famílies amb dificultats eco
nòmiques. El procediment haurà d’estar enllestit per al 
mes de febrer del 2015.

g) Introduir en el currículum escolar formació sobre la 
vivència i el tractament de la discapacitat, a fi de pre
parar els joves per a experiències pròpies posteriors i 
de facilitar la seva relació normalitzada amb persones 
amb discapacitat.

h) Reforçar, en el currículum escolar, la formació so
bre primers auxilis, a fi de preparar els infants i joves 
per reconèixer i respondre adequadament a situacions 
de risc físic i vital.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat, en l’àmbit de les polítiques de suport a les 
famílies, a: 

a) Impulsar la renda familiar estandarditzada en fun
ció de la composició de la unitat familiar, en l’accés 
a les prestacions econòmiques, ajuts o serveis, a fi de 
donar un tracte més equitatiu a les diferents situacions 
familiars.

b) Presentar, en el termini de tres mesos, un calenda
ri de pagament dels ajuts a les famílies amb fills/es a 
càrrec de 0 a 3 anys i de 0 a 6 anys (en famílies nom
broses i monoparentals) que van presentar la seva sol
licitud abans de la retirada del ajut i encara estan pen
dents de rebre l’ajut corresponent.

c) Garantir les ajudes per fills/es a càrrec de 0 a 3 anys 
i de 0 a 6 anys (en famílies nombroses i monoparen
tals) amb ingressos inferiors a 35.000 euros.

d) Garantir les ajudes a les famílies per part, adopció, 
tutela o acolliment múltiple amb ingressos inferiors a 
35.000 euros.

e) Crear centres de suport familiar amb equips 
professio nals multidisciplinaris per l’assessorament, 
orien tació i suport de tots els conflictes que es puguin 
produir en el si de la família, així com promoure pro
grames de mediació i conciliació per resoldre conflic
tes familiars.

f) Impulsar i incentivar, juntament amb ajuntaments 
una prova pilot, pel proper curs escolar 20152016, 
de creació d’escoles bressol en zones on es concen
trin empreses, bé sigui en polígons industrials o zones 
d’oficina, amb l’objectiu de fer efectiva la conciliació 
familiar i laboral.

g) Presentar en el termini de sis mesos un pla d’acció 
encaminat a la formació i sensibilització per a la pre
venció de conductes de risc que afecten a les famílies. 
I en aquesta línia, promoure campanyes informatives 
sobre el paper de la família en la prevenció de riscos 
en l’ús d’Internet i les xarxes socials.

h) Dotar als centres educatius de tots els instruments 
necessaris per tal d’oferir informació i promoure la 
implicació de la família en l’educació dels seus fills i 
filles i la participació real i efectiva en el centre.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat, en l’àmbit de la dependència, a: 

a) Eixugar el deute amb les empreses i entitats del Ter
cer Sector que gestionen serveis públics d’atenció a 
les persones, així com a les valoracions i prestacions 
econòmiques endarrerides en el marc de la llei d’au
tonomia personal tot incloentles en el proper Pla de 
Proveïdors i articular, amb caràcter urgent, un pla de 
retorn del deute concret amb les entitats del Tercer 
Sector i empreses que treballen en l’àmbit dels serveis 
a les persones, tant pel que fa a subvencions, concerts, 
contractes i convenis tot prioritzant en el pagament del 
Fons de Liquiditat Autonòmic corresponent a Catalu
nya, el pagament a empreses i entitats del Tercer Sec
tor Social que treballen en l’àmbit dels serveis a les 
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persones, tant pel que fa a subvencions, concerts, con
tractes i convenis.

b) Donar compliment a la Llei de Dependència tot re
visant el sistema de copagament imposat, eliminant 
la suspensió de la prestació econòmica vinculada al 
servei, garantint el compliment dels terminis contem
plats a la llei, reduint la llista d’espera per accedir a 
una plaça residencial i dedicant tots els recursos que 
rep la Generalitat de Catalunya de l’Estat tant pel que 
fa del nivell mínim establert a l’article 9 de la llei de 
dependència com pel que fa als articles 5 i 6 de la Llei 
22/2009, de 18 de desembre, per la que es regula el sis
tema de finançament de les Comunitats Autònomes de 
règim comú.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat, en l’àmbit de les polítiques de suport a la 
gent gran: 

a) Elaborar, en el termini de sis mesos, una cartera de 
serveis adaptada a les necessitats i característiques es
pecífiques de la gent gran, amb la participació de les 
entitats de persones grans i dels ens locals.

b) Que el Sistema de Salut de Catalunya, tingui una 
especial cura en el col·lectiu major de 65 anys en les 
atencions mèdiques, pel que fa al temps d’espera i 
d’accés a totes les prestacions.

c) Impulsar el programa «talonari de serveis», perquè 
les persones grans i les seves famílies puguin escollir, 
amb total llibertat, la residència o servei social que 
millor s’adapti a les seves necessitats i per ajudar les 
famílies a cobrir les despeses de contractació d’assis
tència personal per col·laborar en la cura de les perso
nes grans.

d) Unificar en una sola via l’accés als serveis socials, 
creant un únic sistema de relació entre l’administra
ció i els operadors dels serveis, reduint l’estructura ad
ministrativa que suposi menys burocràcia pels usuaris 
i els operadors, permetent destinar més recursos a la 
gent gran i a garantir més serveis.

e) Flexibilitzar les ràtios dels professionals i fer una 
valoració per indicadors de resultats.

f) Incrementar, en els propers pressupostos de 2015, 
la partida destinada al Servei d’Atenció Domiciliària, 
amb l’objectiu d’incrementar les hores d’atenció als ac
tuals usuaris i possibles demandants; així com millo
rar la intensitat i la freqüència del servei prestat.

Proposta de resolució núm. 16. Lluita contra la 
pobresa

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat, en l’àmbit de la lluita contra la pobresa, a: 

1. Desplegar en la seva totalitat la legislació social de 
Catalunya mitjançant el desplegament de la Llei de 
Serveis Socials mitjançant l’aprovació d’una nova car
tera de serveis i un model concertació, ràtios, funcions 

i coordinació dels professionals adaptats a les actuals 
necessitats socials; el desplegament amb recursos su
ficients la Llei de la Infància i Adolescència establint, 
en el marc del Pacte de la Infància, els recursos econò
mics per la seva implementació i el ple compliment de 
la Llei de Prestacions Socials de Caràcter Econòmic.

2. Reformar la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la ren
da mínima d’inserció, mentre no s’aprovi una nova le
gislació de rendes mínimes o garantides que permeti 
el reconeixement del dret subjectiu a la RMI i la re
cuperació de la universalitat de la prestació per a tots 
aquells que compleixin els requisits establert, així com 
l’agilització del temps de tramitació, eliminació de la 
llista d’espera de l’ajuda i simplificació del procés de 
concessió de les ajudes, així com l’establiment d’una 
dotació pressupostària oberta per a resoldre els expe
dients aprovats que estan pendents d’accedir al pro
grama de la RMI així com les necessitats actuals.

3. Reforçar la xarxa de serveis socials bàsics de cara a 
millorar la capacitat d’intervenció social dels serveis 
socials d’atenció primària i atendre a la saturació en 
l’atenció que pateixen els Serveis Socials municipals.

4. Donar compliment a les mocions i resolucions apro
vades de lluita contra la pobresa i a signar de manera 
urgent i prioritària el Pacte per a la lluita contra la Po
bresa i per a la Inclusió Social de Catalunya que con
templi: 

a) La creació d’un Fons de Solidaritat per la Lluita 
contra la Pobresa i l’Exclusió Social.

b) L’ampliació de les subvencions i línies de recolza
ment als ajuntaments per a la lluita contra la pobresa.

c) L’impuls dels pactes locals d’inclusió social que per
meti la millora del coneixement de la realitat social al 
territori.

d) La coordinació de les actuacions contra la pobresa 
de les administracions i la transversalitat de les políti
ques de lluita contra la pobresa.

Proposta de resolució núm. 17. Ocupació 
i empresa

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat, en l’àmbit de l’ocupació, a: 

a) Donar suport a les mesures que el Govern d’Espa
nya està adoptant per generar ocupació i especialment 
aquelles que persegueixen la incorporació dels joves 
en el mercat de treball.

b) Presentar, al llarg d’aquest període de sessions la 
llei de foment i suport d’emprenedoria i foment de l’au
toocupació.

c) Impulsar programes d’autoocupació per a persones 
professionals majors de 45 anys, que poden trobar en 
l’emprenedoria una sortida professional adequada a 
les seves necessitats.



22 de setembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 391

3.10.30. TRAMITACIONS EN CURS 156

d) Crear un fòrum anual d’ocupació entre totes les uni
versitats públiques i privades catalanes en que les em
preses puguin donar a conèixer els seus serveis així 
com les universitats i els alumnes conèixer les dife
rents op cions que ofereix el mercat laboral.

e) Establir programes específics de formació i inserció 
laboral per a joves en sectors estratègics.

f) Orientar la formació dels treballadors desocupats a 
l’adaptació als profunds canvis dels sectors productius 
i a pal·liar les carències de formació en competències 
bàsiques dels principals grups de desocupats.

g) Reformar el funcionament de les meses locals d’o
cupació adaptant en tot cas l’oferta formativa a les ne
cessitats dels diferents sectors de l’activitat econòmica.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat, en l’àmbit de l’emprenedoria, a: 

a) Establir una deducció en el tram autonòmic de 
l’IRPF per compensar una part de les despeses que re
alitzen els treballadors autònoms per a millorar la for
mació.

b) Impulsar la creació d’oficines de suport i orientació 
a l’inici de l’activitat emprenedora i empresarial a les 
universitats catalanes.

c) Facilitar als treballadors autònoms i les microem
preses de menys de 10 treballadors, la col·laboració i 
assessorament dels tècnics habilitats de la inspecció 
de treball en la realització dels plans de prevenció.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la pre
sentar abans de finalitzar l’any 2014 el projecte de llei 
d’inclusió social que impulsi la reforma de la Renda 
Mínima d’Inserció, reduint i simplificant i compactant 
les ajudes i prestacions socials existents, en una úni
ca prestació social bàsica que garanteixi uns ingressos 
mínims.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a presentar la llei del comerç de Catalunya 
per unificar en una única normativa tota la legislació 
d’aquest àmbit. Aquesta llei haurà de tenir presents els 
principis de simplificació burocràtica i administrativa.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat, en l’àmbit del turisme, a: 

a) Suprimir la taxa turística a partir del 2015.

b) Desenvolupar un model turístic propi familiar, 
cultural que ofereixi productes de qualitat, desplegats 
de forma ordenada i sostenible per tal de complemen
tar el turisme de «sol i platja».

c) Potenciar el turisme MICE (turisme de congressos, 
incentius i reunions) mitjançant el CCB (Catalunya 
Convention Bureau) com a instrument de potenciació 
d’aquest sector turístic.

d) Promoure les destinacions turístiques catalanes en 
els mercats de proximitat especialment entre el nostre 

principal mercat que és el de la resta d’Espanya i el tu
risme d’Europa.

e) Fomentar els plans d’excel·lència, dirigits a destins 
amb un reconeixement ja consolidat, i els plans de di
namització creats per als destins emergents i amb una 
gran riquesa cultural, per tal de poder donar respos
ta als nous hàbits de la demanda turística i facilitar 
el manteniment i la millora de la competitivitat de les 
empreses turístiques, especialment les localitzades en 
destinacions consolidades.

6. Aprofundir en les accions per a aflorar els habi
tatges d’ús turístic i minimitzar el seu impacte en la 
convivència, tot potenciant les Empreses explotadores 
d’apartaments turístics i la seva oferta d’allotjament.

Proposta de resolució núm. 18. Justícia i serveis 
penitenciaris

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a completar la llarg de l’any 2015 la implanta
ció de la nova oficia judicial a tots els partits judicials 
de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a col·laborar activa i lleialment amb la política 
reformista que porta a terme el Govern d’Espanya en 
allò relatiu a la llei de demarcació i planta judicial, llei 
orgànica del poder judicial, llei d’enjudiciament crimi
nal, totes elles amb l’objectiu de situar l’administració 
de justícia en el segle xxi.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a revisar el pla d’equipaments penitencia ris 
20142020 per tal de prendre les decisions necessàries, 
per tal de facilitar el tancament del centre penitenciari 
de «la Model» de Barcelona.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a posar en funcionament a la major brevetat 
possible el centre penitenciari del Catllar.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a garantir la seguretat i evitar els conflictes 
que s’estan produint al centre penitenciari de Puig de 
les Basses de Figueres, motivats per la manca de per
sonal i les retallades en l’àmbit del serveis penitenci
aris.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a donar compliment a les mocions 113/X i 
114/X d’aquesta Cambra, sobre els centres penitencia
ris i la política de personal, i especialment: 

a) Cobrir les vacants existents en tots els centres peni
tenciaris i centres educatius de justícia juvenil.

b) Deixar sense efecte les mesures de reducció del 
15% de jornada i salari del personal interí de tracta
ment i rehabilitació del servei penitenciari.
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Proposta de resolució núm. 19. Acció exterior 
i de la Unió Europea

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

1. Fer públics els informes mensuals presentats per 
l’organització «Independent Diplomat», per tal que el 
Govern sigui coherent amb la transparència de la que 
presumeix.

2. Contribuir al compliment dels compromisos d’esta
bilitat pressupostària i sostenibilitat financera, com a 
millor manera per sortir de la situació d’ofegament de 
les finances públiques.

3. Buscar sinèrgies amb les infraestructures destina
des a l’acció exterior de l’Estat, tot procurant la mini
mització dels costos i l’optimització dels recursos.

4. Contribuir en la millora de la governança i la dis
ciplina fiscal, lluitant contra el frau en el àmbits que 
la llei permet, com a millor manera de donar compli
ment a la transparència en la gestió.

5. Adoptar les mesures necessàries per tal de fer efec
tiva la unitat de mercat, amb la resta de comunitats i 
amb la resta d’Europa.

6. Ordenació dels comptes i lluita contra la morositat 
públiques, com a millor manera d’agilitzar la liquiditat 
als mercats i als ciutadans.

7. Tancar les delegacions polítiques del Govern de la 
Generalitat a l’exterior.

Proposta de resolució núm. 20. Polítiques 
d’esport

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

1. Establir programes d’impuls a l’esport no professio
nal i dotarlo amb els recursos necessaris dins dels 
pressupostos de la Generalitat.

2. Estimular la pràctica de l’esport, dins i fora del àm
bit escolar, en especial entre els nens i adolescents.

3. Evitar l’ús de les activitats esportives amb finalitats 
partidistes com instrument al servei dels propòsits po
lítics del Govern de la Generalitat.

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió i pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 78766)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, porta
veu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
132 i 133 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents propostes de resolució subsegüents al Debat 
sobre l’orientació política general del Govern (tram. 
25500007/10).

Propostes de resolució

Proposta de resolució núm. 1. Estructures 
d’Estat

El Parlament acorda: 

– Instar el Govern la planificació de la creació de les 
estructures bàsiques i pròpies d’un estat que conte
nen els estudis i treballs del Consell Assessor per a 
la Transició Nacional, i elaborarne els corresponents 
projectes executius, legislatius i operatius per poder 
ser implementats al més aviat possible, especialment 
les relatives a la Hisenda i l’administració econòmi
ca i tributària, la seguretat social, l’administració de 
justícia, la seguretat pública, les infraestructures, les 
telecomunicacions, l’energia i l’aigua, i les relacions 
exteriors, sense prejutjar les decisions que al respecte 
prengui un eventual i futur procés constituent en fun
ció del resultat de la consulta del 9 de novembre.

– Instar el Govern, segons quin sigui el resultat de la 
consulta del 9 de novembre, a elaborar una proposta 
legislativa al Parlament sobre la transició nacional que 
reguli el procediment a seguir i estableixi els principis 
de funcionament del sistema institucional i jurídic de 
Catalunya durant el període de la transició nacional.

– Instar el Govern, segons quin sigui el resultat de la 
consulta del 9 de novembre, a elaborar una proposta 
de protocol d’actuació, a efectes de seguretat jurídica 
i estabilitat, que reguli la relació de les parts durant el 
procés de negociació amb l’Estat espanyol que pugui 
iniciarse amb posterioritat al 9 de novembre.

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2014

Jordi Turull i Negre Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP de CiU Portaveu del GP d’ERC

A efectes de còmput aquesta proposta de resolució 
queda assignada al Grup Parlamentari d’ERC.

Fascicle quart
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Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió i pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 78762 i 78773)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, porta
veu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
132 i 133 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents propostes de resolució subsegüents al Debat 
sobre l’orientació política general del Govern (tram. 
25500007/10).

Propostes de resolució

Proposta de resolució núm. 2. Foment 
de l’ocupació

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

1. Impulsar un procés de concertació en l’àmbit labo
ral com a marc regulador propi per superar les limita
cions legislatives de Catalunya en matèria laboral.

2. Impulsar l’aplicació de la Llei d’ordenació del siste
ma d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya 
en el termini de 6 mesos després de ser aprovada pel 
Parlament de Catalunya.

3. Completar el procés de reforma del Servei d’Ocu
pació de Catalunya. El conjunt d’aquestes actuacions 
i, en especial, el projecte de llei esmentat estaran ori
entades a: 

a) Assolir un SOC més eficient, que mantingui el seu 
caràcter 100% públic i que coordini totes les políti
ques de foment de l’ocupació i de desenvolupament lo
cal.

b) Establir els mecanismes de cooperació i col·la
boració amb els agents econòmics i socials i amb els 
ens locals per a coordinar les polítiques d’ocupació 
amb les de desenvolupament econòmic territorials.

c) Definir una cartera de serveis del sistema d’ocupació 
de Catalunya que faci efectiu el dret subjectiu de les 
persones a tenir l’oportunitat de millorar la seva ocu
pabilitat. Aquesta cartera de serveis abastarà els àm
bits de les polítiques d’ocupació tals com l’orientació 
professional, formació i requalificació, oportunitats 
d’ocupació i foment de la contractació, oportunitats 
d’ocupació i formació, foment de la igualtat d’oportu
nitats en l’ocupació, oportunitats per a col·lectius amb 
especials dificultats, autoocupació i foment de l’em
prenedoria, promoció del desenvolupament i l’activitat 
econòmica territorial, foment de la mobilitat geogràfi
ca, atenció a les necessitats de les empreses i interme
diació laboral.

d) Dialogar i pactar amb els agents socials, els ens lo
cals i la resta d’operadors de formació ocupacional el 
nou model de relació contractual.

e) Garantir l’equitat en l’accés als serveis per a la mi
llora de l’ocupabilitat, és a dir, amb més recursos i més 
serveis per a aquelles persones amb més dificultat per 
a accedir un lloc de treball. En aquest sentit, es descar
taran les actuacions de suport públic a la intermedia
ció laboral privada dirigides als col·lectius de persones 
aturades amb més alta ocupabilitat que suposin una 
reducció del suport a les polítiques del SOC per als col
lectius més desafavorits.

f) Integrar l’oferta formativa que es faci des de les po
lítiques ocupacionals al conjunt de la formació profes
sional, d’acord amb el que s’estableixi a la nova llei de 
formació professional.

g) Coordinar les polítiques de rendes socials i d’equi
tat a les polítiques d’ocupació, tot establint un conti
nu entre aquestes i les polítiques socials, en el que la 
prio ritat sigui, per aquest ordre, la integració laboral 
al mercat ordinari, quan aquesta no sigui possible, la 
integració al mercat laboral subvencionat per finalitats 
social i quan aquesta no sigui possible, les polítiques 
de garantia social.

4. Continuar promovent accions per enfortir el diàleg 
social a Catalunya, mitjançant el permanent diàleg 
amb els diversos interlocutors en el marc dels espais 
existents, com el Consell de Relacions Laborals, així 
com en els nous que puguin sorgir, per enfortir el marc 
català de relacions laborals, com han estat els recents 
acords d’ultraactivitat i d’inaplicació. Així mateix, 
s’insta el Govern a promoure en el marc del Consell 
de Relacions Laborals i amb la col·laboració de l’Es
cola d’Administració Pública de Catalunya, la creació 
d’una línia específica de formació per tal de donar ma
jor coneixements tècnics a les persones que participen 
en la negociació de convenis col·lectius.

5. Mantenir al llarg de la X legislatura, com a mínim, 
el pressupost destinat a les polítiques actives d’ocupa
ció del 2013, tal com ho expressa l’Acord pel diàleg 
social permanent, signat pel Govern de la Generalitat i 
els agents socials i econòmics.

6. Desplegar, a través de la proposició de llei actual
ment en tràmit sobre la Renda Garantida de Ciuta
dania, l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca
talunya per definir un nou sistema que permeti a Les 
persones o les famílies que es troben en situació de po
bresa l’accés a una renda garantida de ciutadania que 
els asseguri els mínims d’una vida digna.

7. Endegar una política de reforma de les polítiques de 
rendes socials, orientada a: 

a) Prioritzar la reinserció laboral en tots els programes 
que acompanyin el cobrament d’una renda pública.
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b) Integrar en aquestes polítiques tots els àmbits de 
Govern implicats: benestar social, sanitat, habitatge, 
ensenyament, ocupació.

c) Regular les condicions per accedir al dret a percebre 
una renda garantida de ciutadania que complementi 
aquestes actuacions perquè les persones tinguin una 
subsistència digna mentre no s’obté el resultat desitjat 
d’integració social i laboral.

8. Crear un òrgan únic gestor del conjunt de polítiques 
públiques de les dites prestacions.

9. Treballar sota el principi d’inclusió social per mit
jà del treball, orientant el conjunt d’actuacions per a 
la inserció social i laboral a la ciutadania activa i a 
la plena autonomia personal, i prioritzant, per aquest 
ordre, la inserció laboral ordinària, la inserció labo
ral incentivada i l’activitat d’interès social, per mitjà de 
la participació comunitària, amb activitats formatives 
per al desenvolupament de la persona i l’enfortiment 
de la cohesió social.

10. Presentar, en el termini de dos mesos, un estudi 
sobre el conjunt de prestacions i rendes públiques per 
avaluar els avantatges i, si escau, reordenar el sistema 
de prestacions, per guanyar la màxima eficiència en 
els serveis socials públics, així com per preveure els 
canvis de gestió a adoptar en una eventual assumpció 
de les competències en polítiques passives.

11. Exigir al Govern de l’Estat el traspàs immediat de 
les polítiques passives d’ocupació, tals com la presta
ció d’atur, els subsidis i d’altres existents.

12. Mantenir el programa de plans d’ocupació per a 
persones perceptores de la RMI amb càrregues fa
miliars i obrir la definició dels beneficiaris a d’altres 
col·lectius de difícil ocupabilitat i a d’altres àmbits del 
món del treball.

13. Establir nous programes de plans d’ocupació en 
àmbits d’interès social on es pugui generar nova ocu
pació que garanteixi la inserció laboral dels benefici
aris conjuntament amb els ens locals i amb els agents 
econòmics i socials tals com l’educació en el lleure, la 
mobilitat sostenible o d’altres.

14. Mantenir els ajuts als Centres Especials de Treball 
i reclamar a l’Estat que compleixi transferint els fonts 
econòmics compromesos.

15. Ampliar el recolzament als CET per afavorir el 
traspàs de treballadors a l’empresa ordinària, mitjan
çant els Plans de Competitivitat que impulsa el Depar
tament d’Empresa i Ocupació.

16. Mantenir el suport a la inserció laboral de les per
sones amb discapacitat al nivell de 2012 pel que fa al 
Programa TAS, treball amb suport, així com al POIN: 
intermediació i formació prelaboral.

17. Prioritzar la destinació de fons recaptats per les 
sancions imposades per la Inspecció de treball a les 

polítiques d’ocupació, en especial a les destinades a la 
inserció laboral de persones amb discapacitat i altres 
col·lectius desafavorits

18. Impulsar mesures de suport a la contractació a 
l’empresa ordinària per a persones joves amb discapa
citat, mitjançant els fons extraordinaris de la garantia 
juvenil.

19. Estudiar l’ampliació dels ajuts. per a l’adaptació del 
lloc de feina, podent incloure, entre d’altres, les despe
ses de consultoria en matèria d’accessibilitat.

20. Demanar al Govern de l’Estat que ampliï la tipolo
gia de contractes per a l’empresa ordinària on es pugui 
beneficiar de bonificacions a la quota de la seguretat 
social.

21. Incloure, en els concursos licitats per l’Adminis
tració de la Generalitat de Catalunya i per les entitats 
que integren el seu sector públic, clàusules dirigides a 
reservar un percentatge dels llocs de treball adscrits 
a l’execució del contracte, sempre que sigui possible, 
a persones amb disminució física, psíquica o senso
rial o amb malalties mentals que tinguin possibilitats 
d’inserció en el món laboral, així com s’assegurarà del 
compliment de les obligacions de les empreses con
cursants en matèria d’inserció laboral de persones 
amb discapacitat.

22. Intensificar en les actuacions de la inspecció de 
treball el seguiment del compliment del 2% de plan
tilla formada per persones amb discapacitat a les em
preses tal com estableix la legislació vigent, o verifica
ció de l’acompliment de les mesures alternatives, tant 
per part de les empreses obligades a la inversió com 
per part de les empreses o entitats beneficiàries de la 
mateixa.

Proposta de resolució núm. 3. Recuperació 
econòmica

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

1. Aprofundir en els espais de diàleg i concertació amb 
els agents econòmics i socials, per tal d’establir àmbits 
estratègics d’actuació i impulsar mesures consensua
des de reactivació econòmica, dels factors estratègics 
de competitivitat, de foment de l’ocupació i la qualifi
cació professional i de les polítiques de cohesió social.

2. Fomentar mecanismes de col·laboració públics i pri
vats que possibilitin la realització de grans projectes 
d’inversions estratègiques i d’equipaments que aportin 
valor afegit per al desenvolupament econòmic i social, 
dins els límits establerts en matèria d’estabilitat pres
supostària.

3. Utilitzar amb tota la seva extensió les línies de crè
dit previstes per l’Institut Català de Finances per al su
port a les empreses, i especialment per a la posada en 
marxa de projectes de noves empreses o d’inversions.
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4. Continuar reforçant un marc legal i de suport favo
rable al desenvolupament i creixement de la PIME, en 
línia amb les recomanacions de la Comissió Europea, 
especialment les emanades de l’Small Business Act.

5. Promoure i potenciar en el nostre país una nova «in
dústria de les dades» (BigData).

6. Reforçar el paper dels col·legis professionals, en el 
marc de la Directiva europea de serveis, de manera 
que el país disposi de professionals de qualitat al ser
vei de l’activitat econòmica i social que un país mo
dern requereix.

7. Establir uns criteris per a la regulació de l’anome
nada economia col·laborativa (sharing economy), per 
tal de garantir la lliure iniciativa empresarial, la lliure 
competència, la protecció dels consumidors i evitar si
tuacions de precarietat laboral encoberta, frau fiscal, 
economia submergida o afectació de les activitats eco
nòmiques sobre la salut, el descans i la convivència de 
les zones on es desenvolupen.

El Parlament de Catalunya: 

8. Constata que, si bé alguns indicadors econòmics re
cents apunten a una incipient recuperació del consum 
intern, la inversió en béns d’equipament i la consoli
dació del sector exterior de l’economia catalana, la si
tuació de crisi segueix per una majoria de la població, 
en forma d’atur, precarietat laboral i augment de les 
desigualtats socials.

9. Constata que la consolidació d’un procés de recupe
ració econòmica precisa d’actuacions coordinades en 
l’àmbit de la política monetària, fiscal i econòmica en
tre les institucions comunitàries i els diferents nivells 
de govern de la Unió Europea.

10. Constata que l’accés al crèdit i la capitalització de 
les empreses catalanes  com ara industrials, comerci
als, turístiques o de serveis– i la dimensió de la seva 
estructura productiva són elements claus per a la mi
llora de la competitivitat, i insta el Govern a promoure 
instruments que facilitin l’accés al crèdit de les empre
ses i facilitats de capitalització.

11. Manifesta la importància d’apostar per la continuï
tat del model comercial català. Un model que es carac
teritza per la seva oferta densa, propera i variada, per 
l’equilibri entre formats comercials, per la lliure i lle
ial competència entre operadors, i per la generació de 
ciutats compactes, on es prioritza la protecció del me
di i la reducció de la mobilitat associada a les compres. 
Un model, així mateix, que fomenta la competitivitat 
i la innovació de les empreses –amb especial suport a 
les petites i mitjanes–, i que fomenta la dinamització 
comercial a través dels projectes col·lectius, ja siguin 
sectorials o territorials.

Proposta de resolució núm. 4. Política 
industrial i internacionalització

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

1. Impulsar la reindustrialització a Catalunya amb 
l’objectiu que el seu pes assoleixi el 25% del PIB al 
2020, tot desplegant l’Estratègia Industrial i els pro
grames que la suporten: Clústers, Innovació (amb es
pecial èmfasi en el procés integració dels centres tec
nològics avançats), Internacionalització (potenciant el 
rol dels centres de promoció de negocis), Reactivació 
industrial i Creixement empresarial i emprenedoria; 
així com els programes d’impuls als 7 àmbits identi
ficats com a prioritaris per a la política industrial de 
Catalunya.

2. Sol·licitar que l’Estat espanyol no s’exclogui de 
la Patent Única Europea i signi el Reglament (UE) 
1257/2012 de 17 de desembre.

3. Desplegar les propostes recollides en el document 
«Més indústria», signat per agents econòmics i socials, 
universitats i col·legis professionals per a donar impuls 
a les 138 mesures recollides en el marc de l’Acord es
tratègic, d’acord amb les línies d’actuació que deriven 
dels 7 àmbits de l’estratègia industrial.

4. Presentar al Parlament dins l’any 2014, els 7 àmbits 
de l’Estratègia Industrial de Catalunya, tant pel que fa 
al desenvolupament de les estratègies com pel que fa a 
la governança, i en concret: 

a) El Programa de clústers de Catalunya.

b) El Programa d’innovació empresarial.

c) El Programa d’internacionalització agrupada.

d) El Programa de reactivació industrial, que inclogui, 
entre altres, un programa de relocalització industrial 
per a empreses de Catalunya que vulguin retornarhi 
plantes de producció, recuperar la localització d’acti
vitats industrials tradicionals perdudes durant la glo
balització i afegirn’hi de noves a partir de l’R+D+i i 
l’emprenedoria individual i social.

5. Impulsar una ordenació dels polígons industrials de 
Catalunya, en coresponsabilitat amb el món local, que 
tingui en compte les infraestructures de què disposen, 
les infraestructures a les quals tenen accés i els serveis 
disponibles, i faciliti una estratègia per a la localitza
ció de noves activitats industrials.

6. Elaborar un projecte de llei de les àrees de promoció 
econòmiques amb diàleg amb el món local que perme
ti el rellançament dels polígons industrials a partir de 
la participació organitzada dels seus membres.

7. Fer un estudi per a la reforma del procediment con
cursal que presentarà als agents econòmics i socials, 
així com al Parlament
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8. Utilitzar la compra pública, dins els principis de 
lliure competència, publicitat i objectivitat, per al su
port a la indústria de Catalunya i, en especial, a la pe
tita i mitjana empresa i a la innovació.

9. Impulsar línies de finançament per a activitats in
dustrials per a la innovació tant de processos com de 
productes, aprofitant al màxim la capacitat financera 
de què disposa l’Institut Català de Finances.

10. Marcar com a objectiu les 15.000 empreses que ex
porten de forma habitual i les 7.000 que són innovado
res, dins l’any 2015.

11. Continuar amb el seguiment específic de les situa
cions empresarials de risc en l’activitat industrial, que 
poden implicar un impacte negatiu en l’ocupació, i en 
el teixit de proveïdors i el conjunt de la cadena de valor 
de l’economia catalana, i afavorir la recerca de soluci
ons que puguin donar més viabilitat a l’empresa.

12. Continuar desenvolupant totes les actuacions que 
estiguin al seu abast, de manera conjunta amb l’Ad
ministració de Justícia, per agilitzar els procediments 
concursals de les empreses industrials i garantir la 
preservació del màxim nombre de llocs de treball i el 
manteniment de l’activitat econòmica ajustada a la si
tuació actual, tot impulsant i afavorint la recerca de 
mecanismes d’inversió que en garanteixin la continu
ïtat, d’entre els quals es prioritzants l’assumpció de la 
continuïtat per part dels treballadors en forma de co
operativa.

13. Definir una estratègia i un full de ruta per posici
onar Catalunya com una Smart Region de referència 
en el món.

14. Potenciar el rol de la seva xarxa exterior d’oficines 
de promoció econòmica (CPNs i CPTs) com a eina bà
sica de suport a la internacionalització de l’economia 
catalana i de difusió de la marca Catalunya.

Proposta de resolució núm. 5. Modernització de 
l’Administració i Funció Pública

1. El Parlament de Catalunya reconeix l’esforç dels 
treballadors públics en l’actual marc de crisi econòmi
ca, el seu paper clau en l’eficiència d’actuació de l’ad
ministració i del sector públic així com en el mante
niment de l’estat del benestar per a tots els ciutadans.

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

2. Elaborar uns pressupostos del 2015 que incloguin 
les 14 pagues als funcionaris i a deixar sense efecte la 
reducció de jornada i retribucions per al personal inte
rí del col·lectiu d’Administració i Tècnic.

3. Seguir treballant el Pla de Reforma de l’Administra
ció Pública aprovat pel Govern el 3 de juny del 2014, 
cercant, en tot moment, el màxim consens polític i so
cial, introduint els canvis necessaris per tal que la re

forma comporti que la nova administració catalana si
gui una veritable estructura d’Estat.

4. Continuar treballant amb la màxima prioritat pel 
compliment de totes les mocions, dictàmens i resoluci
ons parlamentàries aprovades els darrers mesos i que 
comporten actuacions que equilibren l’esforç econò
mic dels treballadors públic, així com aquelles que su
posen un augment en la transparència del sector públic

5. Revisar de manera immediata amb caràcter restric
tiu, sota paràmetres objectius, mesurables i públics, els 
llocs de treball de dedicació especial.

6. Treballar una proposta legislativa sobre Recursos 
Humans que incorpori mecanismes d’Avaluació de 
l’Acompliment que s’apliquin a tots els treballadors pú
blics. Una proposta que defineixi i doni sortida a la 
carrera del treballador públic. Un nou marc legal que 
incorpori mecanismes de selecció dels alts càrrecs i 
assimilats que més enllà de la necessària confiança 
política acreditin la necessària professionalitat i exper
tesa de la persona a ocupar el càrrec.

7. Reclamar al Govern de l’Estat el pagament dels deu
tes pendents amb Catalunya, i a comprometre’s a dedi
car els nous ingressos a la reducció dels esforços que 
estan portant a terme els treballadors públics, atès que 
la situació fiscal actual està fent difícil mantenir el sis
tema públic català que està patint retallades i se l’hi 
està demanant esforços de manera permanent.

Proposta de resolució núm. 6. Educació

1. El Parlament de Catalunya es compromet a garantir 
una escola catalana en llengua i en continguts, que no 
separi els infants i joves per la seva llengua d’origen 
i que ajudi a construir una societat més cohesionada, 
democràtica i lliure, i manifesta: 

a) Que l’ensenyament en català, mitjançant la immer
sió lingüística, ha de continuar essent un dels princi
pals actius per aconseguir una societat més cohesio
nada, en què no hi hagi separació entre comunitats ni 
discriminacions de cap mena.

b) Que cal enfortir el model d’escola catalana i la mi
llora de la seva qualitat, que garanteixi un bon conei
xement de les llengües oficials i de la llengua estran
gera i que possibiliti l’ús del català en tots els àmbits 
socials, econòmics i culturals.

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

2. Davant de l’entrada en vigor de la LOMCE, pren
dre les decisions necessàries i adequades d’àmbit or
ganitzatiu, curricular i de participació de la comunitat 
educativa en el govern dels centres per tal de preser
var el model d’escola catalana comprensiva, inclusiva 
i eliminadora de desigualtats socials; fonamentada en 
els principis d’equitat, qualitat, gratuïtat, proximitat, 
laïcitat, coeducació i participació.
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3. En relació amb l’escola inclusiva i l’atenció a l’alum
nat amb necessitats educatives especials: 

a) Informar durant el primer quadrimestre d’aquest 
curs la Comissió d’Ensenyament i Universitats de l’es
tat, avaluació i vigència dels diversos plans directors 
sobre escola inclusiva i l’atenció a l’alumnat amb ne
cessitats educatives especials.

b) Revisar el concert educatiu i les subvencions que 
s’atorguen als centres d’educació especial en funció de 
l’evolució de les seves necessitats i de les funcions que 
tenen assignades aquests centres educatius segons l’ar
ticle 81 de la LEC.

c) Prioritzar les ajudes per al menjador i per al trans
port escolar en els centres d’educació especial per a 
tot l’alumnat que ve de fora del municipi del centres 
i també per aquell alumnat del mateix municipi amb 
necessitats educatives específiques i en els centres 
amb ubicació geogràfica fora del nucli urbà i de difícil 
accés en transport públic, atès que el menjador en els 
centres d’educació especial és un espai educatiu im
prescindible de primer ordre.

4. Mantenir la col·laboració en el sosteniment de pla
ces per a infants de zero a tres anys en llars d’infants 
de titularitat municipal atenent a criteris de suficièn
cia, els pressupostos de la Generalitat i els acords amb 
les administracions locals. En aquest sentit, el Depar
tament d’Ensenyament ha de propiciar durant el curs 
20142015 un acord en el marc de la Comissió Mixta 
per a un pla de finançament i sosteniment estable de 
les escoles bressol municipals sota els criteris de co
responsabilitat, qualitat i equitat; establir el conveni 
marc subsegüent amb el món local i estudiar la pro
posta d’establir un convocatòria de beques a partir del 
curs 20152016 en funció de la renda de les famílies.

5. Definir un pla transversal que estableixi i desen
volupi l’aprenentatge d’una llengua estrangera, prefe
riblement l’anglès, en les diferents etapes educatives 
amb mesures com l’increment progressiu com a llen
gües de matèria no lingüística en el marc de l’esco
la plurilingüe per arribar a un cinquanta per cent dels 
centres on s’apliqui aquest model així com garantir la 
formació adequada dels docents.

6. Estendre l’oferta del nivell C1 d’anglès a més Es
coles Oficials d’Idiomes i l’oferta de C1 d’alemany i 
francès a tots els territoris, així com ampliar l’oferta 
dels ensenyaments d’idiomes a l’Institut Obert de Ca
talunya.

7. Vetllar pel manteniment i renovació dels equipa
ments TIC als centres i la instal·lació de fibra òptica 
universal, en la formació continuada del professorat en 
TIC i a continuar impulsant l’ús educatiu de les tecno
logies digitals i alhora seguir potenciant la implicació 
d’aquest sector en l’educació.

8. Promoure que més instituts imparteixin l’assigna
tura «Mobilitzem la informàtica», que té com a eix 

de treball el disseny i el desenvolupament d’una apli
cació per a dispositius mòbils mitjançant treball col
laboratiu, i adaptarla per a l’educació primària i per a 
la formació professional.

Proposta de resolució núm. 7. Accions 
i garanties per a l’èxit escolar

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a reforçar mesures específiques i interdepar
tamentals adreçades a les famílies, l’entorn i l’escola, 
orientades a corregir les desigualtats en entorns desa
favorits i de prevenció i reconducció de l’abandona
ment prematur de l’alumnat i la millora de l’èxit esco
lar, entre les quals: 

1. Detectar precoçment les dificultats socials, famili
ars i educatives de l’alumnat i actuar de forma efecti
va, enfortint el treball en xarxa que doni resposta a les 
necessitats de les famílies amb risc social i continuar 
fent un seguiment de les escoles amb resultats en les 
proves d’avaluació per sota de la mitjana de Catalunya 
i a dotarles d’un pla d’actuació individualitzat que im
pliqui un acompanyament, assessorament, avaluació 
especialitzat i si s’escau l’ampliació de més recursos 
als centres amb majors necessitats.

2. Presentar davant la Comissió d’Ensenyament i Uni
versitats un estudi sobre els impactes de l’ofensiva a 
favor de l’èxit escolar.

3. Prioritzar la inversió en beques i ajuts per a la plena 
escolarització dels infants amb l’objectiu que les desi
gualtats entre les famílies, tant de capacitat instructi
va com econòmica, no afectin el ple desenvolupament 
educatiu de l’alumnat. Continuar garantint beques 
de menjador a través d’un procediment de concessió 
d’ajuts acordat amb els consells comarcals i en col
laboració periòdica amb la comunitat educativa i a dis
senyar conjuntament amb els ens i les administracions 
locals un nou model de transport i menjadors escolars 
per adequarlos a l’article 6 de la Llei d’Educació de 
Catalunya.

4. Vetllar per una escolarització equilibrada que evi
ti la segregació escolar, que dificulta l’èxit escolar de 
l’alumnat dels sectors socials, econòmics i culturals 
menys afavorits i, per tant, la cohesió social.

5. Potenciar els plans educatius d’entorn, forts i sin
gulars, que tinguin l’escola com a eix vertebrador i 
amb una important participació dels ajuntaments i els 
agents locals, dels propis centres i associacions de ma
res i pares d’alumnes, del teixit associatiu o del món 
laboral i empresarial, com a instrument per a donar 
una resposta integrada a les necessitats educatives de 
l’entorn i a dotarles de finançament, d’acord amb les 
disponibilitats pressupostàries.

6. Mantenir i potenciar el treball conjunt amb les Fe
deracions d’AMPA sobre els aspectes claus de la par
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ticipació i implicació de les famílies en els centres es
colars.

7. Millorar els requisits d’accés a la formació inici
al del professorat i potenciar la formació permanent 
d’acord amb les necessitats del sistema per millorar 
l’acció docent i a continuar implementant i avaluant 
el Programa de millora i innovació en la formació de 
mestres.

8. Utilitzar, en els centres d’alta complexitat en espe
cial, totes les potencialitats de l’aplicació del decret 
d’autonomia de centres i del decret de provisió de llocs 
i perfilació de places, amb l’objectiu de la millora dels 
resultats competencials de l’alumnat i millora dels as
pectes de cohesió social. Implementar les estratègies 
educatives derivades de les auditories pedagògiques 
en aquells centres en els quals s’ha d’afavorir una mi
llora dels resultats acadèmics.

9. Garantir que existeixin els recursos adients per po
der compensar les necessitats educatives de l’alumnat 
de l’ESO, orientats a millorar l’èxit escolar i enfortir 
la cohesió social: protocols locals de reducció de l’ab
sentisme escolar, Unitats d’escolarització compartida 
(UEC); programes de diversificació curricular (PDC), 
segons diferents modalitats; Unitats de suport a l’edu
cació especial (USEE); aules d’acollida (AA), etc. Ai
xí mateix, la possibilitat que determinat alumnat de 
segon cicle de l’ESO, amb risc social, pugui comple
tar la seva formació en empreses de l’entorn o altres 
espais amb finalitat educativa, a partir, per exemple, 
d’una extensió horària de la UEC o d’un Programa de 
Diversificació curricular.

10. Ampliar la convocatòria de finançament addicio
nal a tot el curs escolar en funció de la matrícula viva 
als centres privats del Servei d’Educació de Catalunya 
que garanteixen el dret a l’educació en els ensenya
ments universals i gratuïts, i a les necessitats en funció 
de les característiques socioeconòmiques de la zona i 
la tipologia d’alumnes del centre.

Proposta de resolució núm. 8. La integració 
de la formació professional

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

1. Mantenir i consolidar l’oferta de programes de tran
sició al treball, desenvolupats amb la col·laboració de 
l’administració local, per facilitar la qualificació i in
serció professional dels joves que no han superat l’edu
cació obligatòria i, si s’escau, el seu retorn al sistema 
educatiu.

2. Continuar creixent en la modalitat de Formació Pro
fessional Dual per tal que es pugui augmentar substan
cialment l’oferta actual d’alumnes que puguin optar a 
aquest tipus de formació.

3. Facilitar la validació de l’experiència laboral, inten
sificant l’ús del procediment d’avaluació i acreditació 

de competències professionals adquirides a través de 
l’experiència laboral o de vies no formals de formació, 
així com el procediment de reconeixement acadèmic 
dels aprenentatges obtinguts al marge l’educació for
mal, per millorar l’ocupabilitat de les persones, les se
ves possibilitats de mobilitat i de progressió professio
nal i formativa i la transparència del mercat laboral.

4. Ampliar les mesures per facilitar l’accés als cicles 
de grau superior des dels cicles de grau mitjà.

5. Reclamar al Govern de l’Estat a fer les modifica
cions normatives per tal que es pugui incloure en la 
mesura recollida en l’article 12.2 del Decret 92/2014, 
de 17 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis 
acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i 
a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2015
2016, aquells estudiants de Formació Professional que 
obtinguin matrícula d’honor, ja que el Parlament re
coneix la necessitat social d’equiparar les matricules 
d’honor i els premis extraordinaris obtinguts a la FP 
amb els obtingut a Batxillerat.

6. Incrementar el nombre de places dels diferents sis
temes de formació professional i per l’ocupació espe
cialment en sectors emergents, reorientat l’oferta en 
funció de les necessitats dels sectors productius, i ga
rantir que les taxes no impedeixin l’accés a la forma
ció professional per motius econòmics.

7. Millorar el sistema de reconeixement de competèn
cies adquirides amb l’experiència laboral que perme
ti iniciar el procés de reconeixement amb regularitat 
utilitzant un mateix referent de titulacions i certifica
cions.

8. Acordar amb les organitzacions socials, patronals 
i amb altres entitats amb competències relacionades, 
els criteris del desenvolupament de la formació pro
fessional dual que es desenvoluparà a Catalunya en els 
propers anys.

9. Continuar desenvolupant polítiques d’integració ba
sades en la planificació general i específica i en la ges
tió dels recursos conjunts de la formació inicial i per 
l’ocupació.

10. Estudiar la possibilitat i els beneficis de la crea
ció centres docents específics de Formació Professio
nal així com estudiar la mobilitat del professorat dins 
la xarxa.

11. Garantir una solució adequada de formació profes
sional per a l’alumnat amb discapacitats intel·lectual, a 
partir del curs 20142015.

12. Vetllar per una oferta suficient de places dels pro
grames de Formació i Inserció adaptats per a l’alum
nat d’educació especial així com també els programes 
de transició a la vida adulta, per joves entre edats com
preses entre els 16 i els 21 anys amb necessitats educa
tives especials.
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13. Concretar els processos administratius necessaris 
per facilitar l’aplicació de les equivalències d’unitats 
de competències i mòduls formatius a l’oferta de for
mació professional que sigui un referent comú per a 
obtenir títols de formació professional inicial i certifi
cacions de professionalitat de la formació ocupacional.

14. Establir un calendari perquè tota la formació ocu
pacional estigui orientada a l’obtenció de certificats de 
professionalitat.

15. Modificar el requisit sobre les organitzacions i em
preses de formació ocupacional que requereix que no
més es puguin fer dos tipus de cursos per aula.

16. Desplegar programes de formació ocupacional a 
distància en els àmbits en què aquest tipus de formació 
ofereixi resultats satisfactoris.

17. Impulsar la impartició dels programes de Forma
ció i Inserció, substitutius dels programes de qualifi
cació professional inicial, en els centres de formació 
professional inicial amb diversos perfils i adaptats a 
les necessitats formatives.

18. Exigir al Govern de l’Estat el traspàs dels recursos 
de formació continuada de la Comissió Nacional Tri
partida al Consorci de la Formació Continuada.

Proposta de resolució núm. 9. Innovació 
i competitivitat empresarial

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

1. Prioritzar, d’acord amb RIS3CAT, la destinació dels 
fons FEDER i FSE a R+D+I com a motor de desenvo
lupament d’acord amb els programes operatius apro
vats.

2. Reimpulsar la política d’innovació necessària per 
ampliar la base d’empreses innovadores a Catalunya 
i el conjunt de la recerca, el desenvolupament i la in
novació empresarials, i a potenciar la transferència de 
tecnologia mitjançant els diferents canals propis –com 
ara centres tecnològics o grups de recerca universita
ris–, de manera que s’incentivi el procés de valoritza
ció de la tecnologia per aproparla al mercat.

3. Impulsar un programa per fomentar que les pimes 
comercials incrementin el seu ús de les TIC com a ca
nal de comunicació, promoció i complement de la ven
da presencial.

Proposta de resolució núm. 10. Universitat, 
recerca i innovació

1. El Parlament de Catalunya constata que el Govern 
espanyol ha incomplert reiteradament la resolució del 
Tribunal Constitucional de l’any 2001 de traspàs efec
tiu del sistema i dels recursos associats a les beques 
generals per a l’estudi universitari i que això afecta di
rectament als estudiants catalans. Al marge d’aquest 
incompliment i de cara a la transició nacional que viu 

el nostre país, el Parlament de Catalunya insta al Go
vern de la Generalitat a dissenyar una política nacional 
de preus i beques pròpia i integral que s’implementarà 
progressivament en funció de les disponibilitats pres
supostàries i de forma global tant bon punt s’assumei
xin les competències plenes, per tal d’aconseguir un 
model d’universitat socialment i territorialment inclu
siu i equitatiu pel qual ningú quedi exclòs del sistema 
universitari per motius econòmics. El disseny es durà 
a terme amb la complicitat i participació de la comu
nitat universitària, i definirà quin és el model català 
d’accés als estudis universitaris. Els criteris que com a 
mínim marcaran la política nacional de preus i beques 
pròpia són: 

a) La renda de les famílies o dels propis estudiants.
b) El rendiment acadèmic i excel·lència.
c) La territorialitat i mobilitat geogràfica.

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

2. Fer tots els esforços per fer del model català de per
sonal acadèmic una realitat plena, que equipari tots 
els drets del personal acadèmic amb independència de 
quina hagi estat la seva via d’accés a la carrera acadè
mica (funcionarial o contractual), d’acord amb les dis
ponibilitats pressupostàries. I per tant, s’insta al Go
vern a definir la carrera acadèmica, tot establint una 
política de professorat clara, basada en l’excel·lència i 
la qualitat, l’avaluació i el retiment de comptes, amb 
un pla d’estabilització que reculli els criteris, les bases 
i els requisits.

3. Reemprendre el disseny d’un model propi de Gover
nança universitària, que permeti una gestió més eficaç, 
el manteniment i la millora de la qualitat i de l’excel
lència internacional del sistema universitari català, la 
garantia de la participació i la transparència, així com 
l’assoliment de les missions que tenen encomanades.

4. Flexibilitzar l’actual estructura 4+1 de graus i màs
ters, fent possible transitar en aquells àmbits en que 
sigui més aconsellable ferho cap al model estàndard 
europeu de graus de tres anys per desplegar un model 
propi de país en termes d’eficiència, competitivitat i 
qualitat.

5. Garantir un model d’accés als estudis universitari 
coordinat en el marc del CIC basat en els principis d’i
gualtat d’oportunitats, anonimat, proves iguals i orde
nació de l’assignació per criteris estrictament acadè
mics, evitant que desenvolupaments legislatius estatals 
puguin alterar els esmentats principis.

6. Renovar i a ampliar per als propers anys el finança
ment del l’FSE per a noves iniciatives a les Universi
tats catalanes, per inserció laboral i ocupabilitat dels 
estudiants i tot reforçant els Serveis tècnics universita
ris dedicats a aquest tema, d’acord amb les disponibi
litats pressupostàries.
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7. Fomentar els acords conjuntament amb Universitats 
i institucions de recerca, en els àmbits de la recerca i 
la innovació amb altres països líders en coneixement.

8. Ordenar el sistema de recerca a Catalunya i a definir 
els principis bàsics de la carrera acadèmica i els prin
cipals paràmetres de distribució i assignació dels fons 
nacionals de foment a l’RDI, introduint la perspectiva 
de gènere per garantir la igualtat d’oportunitats efec
tiva, en un marc de rendiment de comptes, transpa
rència i avaluació de resultats del sistema de recerca i 
innovació català, vetllant per l’autonomia de les insti
tucions científiques. La prioritat del Govern serà faci
litar un marc professional per a científics, innovadors i 
emprenedors en el sector públic i privat, implementant 
les recomanacions de la Carta Europea dels Investi
gadors a tot el sistema català de recerca, així com les 
Bones Pràctiques de Contractació de personal de re
cerca, i garantint la seva participació a l’accés de la 
informació, que permeti que Catalunya continuï amb 
les seves polítiques capdavanteres en atracció i reten
ció de talent i esdevingui un país referent a escala in
ternacional pel que fa al desenvolupament. Així ma
teix, es millorarà l’R+D+I mitjançant la contractació, 
la formació i el suport a la mobilitat internacional del 
personal investigador.

9. Desplegar el Programa de la Indústria del Coneixe
ment per a la Promoció i Creixement de Noves Em
preses de Base Científica, que permeti acompanyar 
els projectes de noves empreses amb recursos, instru
ments financers i formació des de la fase inicial del 
preprototip fins al prototip final per introduirlo en el 
mercat, fomentant per tant la innovació i la transferèn
cia del coneixement i garantint el retorn d’aquestes a 
la societat.

Proposta de resolució núm. 11. Turisme

El Parlament de Catalunya, amb l’objectiu de poten
ciar la marca «Catalunya» com a destinació turística 
de primera magnitud que distingeix per la qualitat i la 
multiplicitat d’ofertes i paisatges, insta al Govern de la 
Generalitat a: 

1. Prioritzar el subprograma del Pla Estratègic 2013
2016 destinat a rehabilitar la planta d’allotjament 
obsoleta, tenint en compte també les noves situaci
ons climàtiques, incrementar l’eficiència energètica i 
l’energia renovable al sector turístic, regularitzar els 
habitatges d’ús turístic i finalment potenciar la mobili
tat turística des d’una perspectiva àmplia de transport.

2. Reprendre un programa d’actuacions per tal que els 
visitants, durant la seva estada a Catalunya en perce
bin la realitat de país. Per això cal donar suport a la 
creació, el desenvolupament i la promoció dels pro
ductes i serveis turístics basats en els principis de la 
sostenibilitat econòmica, social, ambiental i cultural 
recomanats per l’Organització Mundial del Turisme 
(OMT), a favor de la creació de rutes temàtiques, l’es

tructuració de productes a partir del patrimoni cultu
ral, tangible i intangible, i la valorització de la identitat 
i l’autenticitat com a factors de singularitat i diferenci
ació de les destinacions catalanes.

3. Reforçar la internacionalització de la nostra activitat 
turística, mitjançant la col·laboració entre l’àmbit pri
vat i el sector públic, aprofitant el conjunt de delegaci
ons exteriors de la Generalitat per captar nous mercats 
i nous fluxos turístics i potenciant els congressos inter
nacionals al nostre país.

4. Crear un interfície d’obtenció de dades d’ocupació 
d’establiments turístics que permeti l’accés per l’ad
ministració de la Generalitat de Catalunya a informa
ció relativa a l’ocupació real dels establiments, sota la 
perspectiva de tres interessos públics concurrents: la 
seguretat ciutadana, la transparència fiscal i l’estadís
tica oficial.

Aquesta eina ha de possibilitar, al seu torn: 

– Reduir la càrrega administrativa a l’empresa per 
simplificació de les obligacions d’informació.

– Garantir la confidencialitat de les dades de caràcter 
personal.

– Afavorir el procés de creació de la Hisenda pròpia, 
des d’un punt de vista d’eficiència de model de gestió 
d’un tribut propi com és l’impost d’EET.

– Afavorir la desvinculació del sistema estadístic cata
là respecte l’INE.

5. Continuar la seva tasca d’ordenació de l’oferta 
d’allotjaments turístics per tal que hi hagi una regu
lació que permeti acollir les diferents tipologies d’es
tabliments en un marc de qualitat i competència lleial 
i fer aflorar l’economia submergida que pugui existir 
al sector.

Proposta de resolució núm. 12. Cooperativisme

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

1. Desenvolupar una segona edició del Programa marc 
AraCoop al 2015, per ampliar, renovar i enfortir l’eco
nomia social a Catalunya, així com: 

a) Comptar amb la participació de les entitats repre
sentatives del sector i la col·laboració de les institu
cions públiques i privades implicades en la creació i el 
creixement d’empreses de l’economia social i coopera
tiva de Catalunya.

b) Renovar els seus continguts i incrementar els recur
sos respecte a l’edició anterior.

c) Tenir com a objectius la millora del posicionament 
i la presència social de les empreses d’economia so
cial i cooperativa, donar suport a la creació d’empre
ses d’economia social i cooperativa amb l’objectiu de 
crearne mil noves durant el quadrienni 21032017. Al 
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mateix temps oferir recursos per enfortir la viabilitat i 
sostenibilitat d’empreses d’economia social i coopera
tiva a Catalunya existents.

2. Impulsar les actuacions corresponents, incloses les 
modificacions normatives com la de la Llei de Con
tractes Públics, per tal que la contractació pública con
tribueixi al desenvolupament d’iniciatives d’inserció 
sociolaboral i d’economia social i cooperativa.

3. Estudiar vies de suport financer específic i d’acom
panyament de l’emprenedoria cooperativa i social. En 
aquest sentit s’insta al Govern a crear els instruments 
necessaris que assegurin línies de finançament per a 
la creació de noves cooperatives o el creixement de les 
existents. Aquests instruments han de ser dotats a par
tir dels Fons de Reserva Obligatòria.

4. Desenvolupar, en els propers mesos, un procés de 
debat i concertació amb els agents representants de l’e
conomia social que determini les bases del projecte de 
llei d’economia social i solidària.

5. El Parlament de Catalunya, en el marc de la refor
ma de la Llei de cooperatives manifesta la necessitat 
de crear un nou marc jurídicadministratiu que generi 
més flexibilitat i agilitat en la gestió per a les coope
ratives i que garanteixi un major accés al finançament 
i que salvaguardi els principis fonamentals del movi
ment cooperatiu a Catalunya.

Proposta de resolució núm. 13. Agricultura

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

1. Instar al Govern de l’Estat que la gestió de la reser
va nacional de drets de pagament base es pugui fer des 
de Catalunya.

2. Estimular la producció ecològica destinada a l’ob
tenció de pinsos ecològics.

3. Establir un conjunt d’accions per garantir la segure
tat del sector porcí davant la nova política energètica 
de l’Estat espanyol.

4. Donar un major impuls a l’agricultura del coneixe
ment mitjançant el reforç de les polítiques de recerca, 
innovació i especialment amb un Pla de R+D+i i ga
rantir que els plans de formació i transferència arriben 
als seus beneficiaris del sector a tot el territori per tal 
de millorar la competitivitat dels productors i facilitar 
la seva internacionalització.

5. Dur a terme les accions necessàries per desenvolu
par una gestió integral dels boscos de Catalunya, en 
tant que sector estratègic en matèria d’ocupació, des
envolupament rural i generació i valoració de recur
sos, així com fomentar la generació de conreus en mo
saic, com a instruments cabdals per al manteniment de 
la biodiversitat i per a la prevenció d’incendis.

6. Aplicar el nou PDR de manera que actuï com a veri
table motor de desenvolupament integral dels territoris 
rurals, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.

7. Negociar amb el MAGRAMA perquè la dotació 
del règim d’ajuts al sector pesquer i aqüícola tingui en 
compte les especificitats del territori marítim mediter
rani i sigui proporcional a les necessitats reals cata
lanes.

8. Consolidar i potenciar el model de col·laboració pú
blicoprivada pel que fa al sistema laboratorial, en ma
tèria de sanitat animal i també en la gestió d’espais 
protegits.

9. Continuar posant a l’abast dels ramaders totes les 
eines necessàries que des d’àmbits com la formació, 
l’assessorament o la informàtica els permetin complir 
adequadament amb la normativa d’higiene i seguretat 
alimentària.

10. Establir un programa de qualificació en biosegure
tat de les explotacions ramaderes a Catalunya.

11. Crear un nou Pla de foment de la PAE per al perío
de 20152018 i un nou Pla de la Biodiversitat Cultiva
da, ambdós per al període 20152018.

12. Potenciar el nou model de la sanitat vegetal i l’ús 
sostenible dels productes fitosanitaris a través de: 

a) La publicació d’un nou Decret de prevenció i lluita 
contra plagues especialment perilloses.

b) La publicació d’un nou Decret sobre els productors 
i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de que 
inclogui la regulació de les ADV.

13. Impulsar l’adequació dels escorxadors a la norma
tiva de benestar animal en el sacrifici per aconseguir 
que l’any 2019 tots els escorxadors catalans estiguin 
adaptats.

14. Crear el Consell Català per a la Innovació Agro
alimentària com a instrument per a la coordinació 
de totes les accions de recerca i innovació en l’àmbit 
agroalimentari català. El desplegament s’haurà de co
ordinar amb l’estratègia d’impuls dels centres tecnolò
gics recollida a l’Acord pel Diàleg Social Permanent i 
emmarcat dins l’Estratègia Industrial per a Catalunya.

15. Treballar per a incrementar la participació del sec
tor pesquer i aqüícola català en la comercialització del 
seu producte i impulsar la constitució d’agrupacions 
de productors i de denominacions d’agrupacions de 
productors en aquest sector. El reconeixement de la 
excelsitud i la revalorització del recurs que s’extreu des 
de la flota costanera litoral, per identificar i valoritzar i 
diferenciar el producte portat a port cada dia dels nos
tres pescadors, del que prové d’altres pesqueries molt 
més allunyades i que han estat transportat i manipu
lat de manera molt diferent del producte de proximitat 
que ens porten el nostres pescadors.
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16. Estudiar la proposta d’aplicació d’una assegurança 
de costos de producció i presentarne els resultats en 
un termini de sis mesos, per tal d’ajudar a garantir la 
viabilitat de les explotacions davant de dificultats tant 
derivades de problemes de mercat, com de costos o de 
produccions, i per tal que l’assegurança serveixi per 
evitar els costos de retirada de mercat amb recursos 
públics donat que és un dels problemes més greus que 
actualment té la nostra pagesia és el de les liquidaci
ons de la venda de les seves produccions. Lamenta
blement en segons quins contextos (excés d’oferta per 
causes meteorològiques, per concentració del poder 
de compra en poques mans, etc..) el preu percebut pel 
productor es troba per sota dels costos de producció.

17. Instar el Govern de l’Estat a contemplar la inclu
sió dels productors exclusius de vinya i fruita, que han 
quedat fora del sistema de pagaments directes, a través 
de la reserva nacional.

18. Instar el Govern de l’Estat que a la revisió que es 
farà l’any 2016 del model de pagaments directes, apli
qui un tracte just i proporcionat a les produccions com 
l’olivera de baix rendiment i la fruita seca per evitar 
l’abandonament d’aquestes produccions, donat que en 
el primer cas no s’ha contemplat en els ajuts acoblats i 
en el segon ho ha estat amb imports molt baixos.

Proposta de resolució núm. 14. Acció social

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

1. Donar un pas endavant en el suport a les famílies 
amb l’elaboració d’una nova llei de suport a les famí
lies que estableixi polítiques de suport i protecció a la 
família, millorantne el seu benestar, impulsant la par
ticipació activa dels seus membre i lluitant contra les 
desigualtats socials i situacions d’exclusió social.

2. Presentar uns pressupostos per a l’any 2015 que 
prioritzin la despesa social i el funcionament de ser
veis públics de benestar, que mantinguin, com a mí
nim, la despesa no financera amb càrrec a recursos 
generals prevista en els pressupostos de 2014, amb es
pecial incidència en les polítiques familiars i d’atenció 
a la dependència.

3. Intensificar el diàleg amb tots els agents implicats, 
amb l’objectiu d’assolir el pacte de lluita contra la po
bresa a Catalunya i revisar de comú acord amb la tau
la del tercer sector i el conjunt dels agents socials, les 
mesures d’aplicació immediata.

4. Sol·licitar un informe al Consell Assessor de Políti
ques Socials i Familiars als efectes d’iniciar un procés 
intern de revisió de la cartera de serveis socials abans 
del final del 2014.

5. Presentar al Parlament de Catalunya, abans del fi
niment d’aquesta legislatura, la nova llei catalana de 
promoció de l’autonomia personal, que haurà de des
envolupar, entre d’altres, la figura de l’assistent perso

nal per a persones dependents, que posi accent en la 
prevenció i el suport a l’autonomia i a la vida indepen
dent i estableixi un sistema de finançament que sigui 
sostenible en el temps.

6. Concertar, tal i com està previst, en el termini mà
xim de 3 anys, la totalitat de les places de serveis per 
a discapacitats, per tal de garantir una oferta de pla
ces de la xarxa pública i contribuir a una millora en 
l’estabilitat de les finances de les entitats que presten 
serveis socials.

7. Impulsar, a través d’un encàrrec al Consell Assessor 
de Polítiques Socials i Familiars i un treball conjunt 
amb els agents socials, un Informe sobre el model dels 
serveis socials en l’escenari d’una Catalunya indepen
dent, que haurà de ser lliurat al Parlament de Catalu
nya en el termini màxim de sis mesos.

8. Equiparar les famílies monoparentals i nombroses 
en tots aquells àmbits de les polítiques públiques on no 
estigui garantida aquesta equiparació.

9. El Parlament de Catalunya referma el seu compro
mís amb l’estudi per la reforma horària a Catalunya; es 
compromet a endegar les reformes legislatives que s’hi 
puguin derivar i proposa que aquesta institució s’adhe
reixi al pla de proves pilot de sensibilització que s’ini
ciaran a gener de 2015.

Proposta de resolució núm. 15. Habitatge

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

1. Seguir donant suport a les famílies amb risc d’ex
clusió social residencial amb els programes socials 
d’habitatge que gestiona l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, que el 2013 van actuar sobre un conjunt de 
25.000 famílies.

2. Impulsar un Pla de mesures per incentivar la reha
bilitació que contingui, entre d’altres, l’aprovació de 
convocatòries d’ajuts a la rehabilitació i que prioritzi 
l’accessibilitat, la reparació de patologies estructu
rals i l’eficiència energètica dels edificis. Així mateix, 
aprovar un nou Decret sobre les inspeccions tècni
ques d’edificis (ITE) que substitueixi l’actual, apro
vat el 2010, atès que aquest no ha aconseguit els seus 
objectius i resulta necessari per estimular el sector de 
la construcció i fomentar els valors del manteniment i 
conservació dels edificis.

3. Continuar els tràmits d’una nova normativa sobre el 
lloguer per a Catalunya mitjançant la modificació del 
Codi civil català, atesa la precarietat que provoquen a 
llogaters i propietaris les mesures establertes en la Llei 
estatal 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilitza
ció i foment del mercat de lloguer d’habitatges.

4. Difondre els resultats i desenvolupar el sistema de 
territorialització de la taula sobre desnonaments, per 
tal de vehicular mesures urgents per a aquelles perso
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nes afectades per les execucions hipotecàries i formu
lar propostes de modificacions legislatives en l’àmbit 
competencial de la Generalitat de Catalunya.

Mesures urgents davant l’emergència habitacional: 

5. Impulsar les reformes legals necessàries per fer 
front a l’exclusió social residencial, pobresa energètica 
i les conseqüències de la crisi econòmica en l’àmbit de 
l’habitatge.

6. Seguir reclamant al Govern de l’Estat l’establiment 
de mesures legislatives destinades a resoldre el sobre
endeutament de les persones físiques i les famílies 
vinculat a l’habitatge habitual.

Mesures davant els desnonaments: 

7. Prioritzar els recursos per assegurar l’efectivitat, en 
els propers exercicis del dret al reallotjament, d’acord 
amb allò que estableix el Tribunal Europeu, en els ca
sos de famílies desnonades amb infants, gent gran o 
persones amb discapacitat a càrrec, i, en aquest sentit, 
garantir aquest dret per mitjà de la mesa de valoració 
per a situacions d’emergències econòmiques i socials, 
les prestacions econòmiques d’urgència per al paga
ment del lloguer i la mediació pel lloguer social.

8. Definir i assegurar un procés de mediació prèvia en
tre les parts, en els casos de litigis derivats de contrac
tes hipotecaris amb risc de llançament.

9. Determinar que abans de fer qualsevol llançament 
hipotecari l’exigència d’un informe dels serveis soci
als bàsics, avalat per Ofideute, sobre els riscos socials, 
que podrà ser tingut en compte pel Jutjat que s’escai
gui, en els casos de processos de desnonament de l’ha
bitatge habitual.

10. Impulsar les oficines d’Ofideute i l’Agència Ca
talana de Consum com a elements d’assessorament i 
mediació davant risc de desnonament. Així mateix, a 
acreditar les entitats i agents socials que actualment 
treballen en la mediació en l’àmbit de l’habitatge.

11. Preveure la dotació de recursos necessària per as
sumir els programes de les prestacions econòmiques 
d’urgència especial per a l’habitatge, per al pagament 
del lloguer i del sistema Avalloguer.

12. Prioritzar els ajuts econòmics perquè les persones 
i les famílies inquilines d’habitatges públics amb difi
cultats per a fer efectives les rendes del lloguer puguin 
mantenir l’habitatge.

13. Facilitar l’accés a l’habitatge de les persones en 
situació d’emergència social per mitjà de la Mesa 
d’Emergència Social de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i de les meses d’emergències municipals.

Definició i ampliació del parc d’habitatge social: 

14. Concretar la formalització del Fons Social d’Ha
bitatges de Catalunya, en el qual hi constin els més 
de 1230 habitatges cedits per les entitats financeres –a 

través de convenis bilaterals– i s’hi incorporin nous 
habitatges en els 72 municipis amb demanda forta i 
acreditada d’habitatge.

15. Assegurar un parc d’habitatge social públic ade
quat a les necessitats d’accés a l’habitatge actuals i 
futures, conservant tot el parc actual i garantintne el 
creixement a través del planejament (a través de les re
serves de sòl, especialment) i gestió urbanística a mig 
i llarg termini. En aquest sentit, s’insta al Govern a no 
vendre cap dels actius actuals.

16. Presentar durant aquest 2014 les línies bàsiques 
que regiran el Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge 
(PTSH), amb la voluntat d’avançar en el compliment 
del que disposa la Resolució del Parlament 577/X en 
matèria d’habitatge.

17. El Parlament de Catalunya determina la necessi
tat d’accelerar els tràmits parlamentaris per l’aprova
ció del Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges 
buits per tal de reduir el nombre de pisos desocupats i 
poderlos destinar a lloguer social.

Proposta de resolució núm. 16. Salut

1. El Parlament de Catalunya manifesta la convenièn
cia que la Comissió de Salut del Parlament recepcioni 
formalment el document de bases per al Pacte Nacio
nal de Salut a Catalunya lliurat a la Presidència del 
Parlament en compliment d’una moció del propi Par
lament, i a promoure l’acord polític sobre el sistema de 
salut de Catalunya amb l’objectiu de sumar esforços 
per assegurar la qualitat del sistema, blindant els seus 
pilars d’universalitat i equitat i garantint el futur del 
sistema públic de salut.

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

2. Promoure el «Test Salut» a totes les polítiques pú
bliques del Govern que poden impactar en l’estat de 
salut de la població, com a compromís directe del Go
vern en el desplegament efectiu del PINSAP.

3. Garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de 
Salut evitant afectar negativament al nivell de quali
tat dels serveis sanitaris públics, continuant instant al 
Govern de l’Estat per tal que abordi el problema del 
dèficit estructural sanitari des de diversos àmbits d’ac
tuació: 

a) Millorar el finançament autonòmic reconeixent el 
dèficit estructural del SNS i adequant mentrestant els 
límits de dèficit de les CCAA.

b) Executar les previsions que el RDL 16/2012, del 20 
d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat 
del SNS i millorar la qualitat i seguretat de les seves 
prestacions, recull en relació a la configuració de la car
tera de serveis del SNS, revisant les seves modificacions 
amb criteris de costefectivitat i garantint, d’acord amb 
el principi de lleialtat institucional, el finançament es
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pecífic per a les noves prestacions (com per exemple, 
el tractament farmacològic de l’hepatitis C).

c) Evitar la centrifugació del dèficit a les CCAA, com
pensant la major despesa sanitària que aquestes hau
ran de suportar amb la modificació prevista dels tipus 
d’IVA aplicables als productes sanitaris, ja que l’incre
ment de recaptació pel canvi dels tipus de l’IVA estarà 
en mans de l’Estat.

d) Complir el mandat de la Llei General de Sanitat de 
compensar l’atenció sanitària a pacients desplaçats en
tre CCAA amb instruments de compensació basats 
en la informació d’activitat sanitària ja existent, sen
se encarir els costos administratius associats a aques
ta compensació i evitant traslladar el problema al pa
cient.

e) Millorar la dotació en els pressupostos de l’Estat 
destinada a compensar a les comunitats autònomes per 
l’atenció sanitària prestada a ciutadans assegurats en 
un altre estat desplaçats temporalment a Espanya o a 
estrangers assegurats en un altre estat amb residència 
habitual a Espanya.

4. Presentar als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya la proposta de revisió del Decret 354/2002 
d’accessibilitat, llistes i terminis màxims d’espera, 
aprovada a la Moció 138/X, amb l’objectiu de la màxi
ma participació i el màxim consens.

5. Gestionar la derivació de pacients entre centres del 
SISCAT d’acord amb criteris clínics i de nivells de re
solució, respectant la zona d’influència que els hi cor
respon així com el compromís de no derivar malalts a 
centres que no pertanyin al SISCAT i, fins que no esti
gui revisat el Decret 354/2002.

6. Informar als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya sobre les derivacions de pacients a centres 
hospitalaris que no siguin de la seva àrea d’influència, 
explicantne els motius, tant pel que fa al centre d’ori
gen, com al de destinació, com al ciutadà, així com el 
cost, si escau, de les mateixes.

7. Donar compliment a totes les mocions, dictàmens 
i PRs que comporten un augment en la transparència 
i el retiment de comptes del sector sanitari abans que 
finalitzi el 2014, en cas que el seu venciment no sigui 
anterior.

8. Establir el compromís de comparèixer al Parlament 
de Catalunya com a mínim en els següents termes: 

a) Conseller de Salut: Institucionalitzar el compromís 
voluntari del conseller de Salut de comparèixer un cop 
al semestre a petició pròpia (independentment de les 
sol·licituds de compareixença aprovades o les pregun
tes a respondre oralment en tràmit) per informar sobre 
el balanç de l’atenció mèdica i sanitària públiques, i un 
cop l’any per presentar l’Informe de Salut de Catalu
nya que dóna compte del resultat de les polítiques de 
salut del nostre país.

b) Director del CatSalut i Secretari de Salut Pública: 
Comparèixer dos cops l’any, per informar sobre els 
dispositius d’atenció sanitària en els períodes d’estiu i 
d’hivern, entregant tota la informació necessària.

c) Mantenir la possibilitat que no comparegui estricta
ment el Conseller, el Director del CatSalut o el Secre
tari de Salut Pública si per la temàtica hi ha un altre 
càrrec que sigui més adequat.

9. Regular i desplegar durant el 2014 els Consells de 
Participació Territorial de Salut de totes les regions i 
tots els sectors sanitaris de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix la Llei 2/2014, del 27 de gener, de me
sures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic, garantint la participació dels agents del model 
de participació que recull la Llei d’ordenació sanitària 
de Catalunya (entitats locals, organitzacions sindicals, 
organitzacions empresarials, corporacions professio
nals, proveïdors de serveis sanitaris, associacions de 
consumidors i usuaris, associacions de malalts i asso
ciacions de veïns.

10. Debatre i treballar, en el marc dels consells de par
ticipació, sobre aspectes de la salut i l’atenció sanitària 
al territori, en relació a: 

– Accessibilitat i resolució en l’atenció sanitària, com 
l’atenció continuada i urgent, el transport sanitari, les 
llistes d’espera, les derivacions entre centres o planifi
cació de serveis sanitaris al territori.

– Accions de salut pública en el marc del PINSAP.

– Resultats de l’atenció sanitària (informació territori
al de la central de resultats).

11. Respecte al cobrament a tercers obligats al paga
ment per assistències dutes a terme per la sanitat pú
blica: 

a) Donar un impuls als grups de treball creats a partir 
de la moció 54/X aprovada al Parlament de Catalunya 
per tal que puguin continuar desenvolupant les tasques 
encomanades per la moció per millorar la facturació a 
asseguradores de trànsit, mútues laborals i altres ter
cers obligats al pagament i tenir les conclusions dels 
mateixos abans de finalitzar el 2014.

b) Promoure els canvis legislatius necessaris i en gene
ral implementar les conclusions que resultin dels tre
balls citats en l’anterior punt fruit del dictamen jurídic 
de tots els canvis legislatius necessaris per al rescaba
lament als tercers obligats a pagament.

c) Promoure l’adequació de la capacitat jurídica i de 
facturació del sistema sanitari públic convergint els 
preus públics amb els costos reals, per recuperar els 
costos totals sobretot d’aquells processos més comple
xos i dilatats en el temps que actualment puguin supe
rar els límits econòmics o temporals dels actuals con
venis, així com establir els costos assistencials de les 
seqüeles dels accidents de trànsit i dels accidents labo
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rals per poder rescabalar les despeses futures mitjan
çant capitalització.

12. Adquirir el compromís que, dels ingressos sobre
vinguts que tingui la Generalitat, se’n destini a polí
tiques socials, incloses les del Departament de Salut, 
com a mínim la mateixa proporció que tenen actual
ment en el pressupost del 2014.

13. Informar durant el mes de novembre a tots els 
grups parlamentaris els avenços que s’hagin produït 
en el tema de l’ens de gestió de la sanitat a Lleida, re
collint les possibles al·legacions del tràmit d’informa
ció pública, donat que el Parlament va constatar que 
cal un consens parlamentari per a fer el desplegament 
de qualsevol decisió que afecti de manera àmplia i 
profunda el sistema públic de salut de Catalunya.

14. Presentar abans d’un mes a tots els grups parla
mentaris una proposta de modificació de la Instrucció 
10/2012, segons el que es va aprovar a la moció del 
Parlament de Catalunya aprovada el febrer de 2014.

15. Donar compliment a tot allò aprovat pel Parlament 
referit a la Salut Sexual i Reproductiva i a la Interrup
ció Voluntària de l’Embaràs.

16. Elaborar, en un termini de 3 mesos, un Pla Integral 
sobre les hepatitis víriques, amb la implicació de to
tes les àrees del Departament de Salut que s’escaiguin, 
per la seva implementació quant a prevenció, atenció, 
tractament i seguiment, instant al govern espanyol el 
finançament específic que els nous tractament reque
reixen.

Proposta de resolució núm. 17. Infància

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

1. Promoure els consells d’infants territorials, liderats 
per nens i nenes, amb l’objectiu de facilitar una veri
table participació política i social, on l’infant i l’ado
lescent puguin reflexionar, debatre i prendre decisions 
sobre temes que els afecten directament.

2. Reforçar el seguiment específic dels infants que re
ben beca de menjador i potenciar els mecanismes de 
col·laboració entre l’administració educativa i consells 
comarcals amb els serveis socials amb l’objectiu de 
garantir la cobertura de les necessitats alimentàries 
dels infants i adolescents en situació de vulnerabilitat.

3. Disposar d’un pla continuat amb mesures de foment 
per a garantir l’accés a activitats de lleure d’infants i 
adolescents en situació de vulnerabilitat.

4. Promoure l’acolliment familiar en família aliena 
amb campanyes de sensibilització i conscienciació als 
mitjans de comunicació.

5. Elaborar i implementar el model català de serveis 
d’intervenció socioeducativa no residencial, per a in
fants i adolescents en situació de risc i les seves famíli

es a partir d’un anàlisi de les pràctiques i experiències 
de treball actual en aquest àmbit i la seva avaluació i 
fruit del diàleg amb els agents implicats.

6. Reforçar la promoció del mecanisme de queixa i 
suggeriment dins el sistema de protecció a la infància 
amb l’objectiu de ferlo coneixedor a tots els infants i 
adolescents que hi formen part.

7. Elaborar un calendari per a augmentar progressiva
ment la inversió en la infància i assolir, en el termini 
de sis anys, el 2,2% del PIB, marcat com a objectiu de 
l’estratègia Europa 2020.

8. Presentar, en el termini de 6 mesos, un informe de 
valoració i d’anàlisi des de la perspectiva de la infàn
cia i l’adolescència, del conjunt de producció normati
va aprovada pel Govern i pels diversos departaments, i 
també del grau de compliment de la Convenció de les 
Nacions Unides sobre els drets de l’infant, tal i com 
s’estableix en la disposició addicional cinquena de la 
Llei 14/2010, del 27 de maig dels drets u les oportuni
tats en la infància i l’adolescència.

Proposta de resolució núm. 18. Joventut

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

1. Desenvolupar el Pla de Garantia Juvenil amb la mà
xima celeritat possible, per tal de garantir oportunitats 
el jovent, donada l’extrema gravetat de l’atur juvenil al 
nostre país, tenint en compte les següents premisses: 

– Existència d’un pressupost compromès i eficient per 
la seva aplicació

– Calendarització de la posada en marxa del pla.

– Existència d’una taula d’aplicació i de seguiment ter
ritorial de la implementació, que compti amb la parti
cipació de les organitzacions juvenils.

– Tenir en compte tots els perfils de joves, indepen
dentment del nivell formatiu

– Priorització de l’orientació professional personalit
zada i integral.

– Necessitat d’avaluació del desplegament.

– Desenvolupar un pla de comunicació i informació 
perquè el jovent conegui l’existència del Pla de Garan
tia Juvenil.

– Rebutjar l’aplicació, per part de l’Estat, de la Garan
tia en forma de bonificacions o descomptes en les co
titzacions, que només perverteixen el sistema 

2. Desenvolupar des del SOC programes de suport a 
la recerca de feina als joves de fins a 29 anys, al mar
ge del Pla de Garantia Juvenil, tenint en compte que 
aquesta només cobreix accions fins a joves de 24 anys.

3. Desenvolupar, amb especial prioritat i urgència, els 
objectius i les mesures que es recullen en el «Pla d’ac
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tuació de polítiques de joventut. Horitzó 2016» i en el 
«Pacte per a la lluita contra la pobresa a Catalunya» 
per tal de combatre la possible exclusió social entre 
el jovent, en tant que un dels col·lectius més colpejats 
per la crisi.

4. Presentar un informe sobre la situació de la joven
tut, l’evolució d’aquesta situació, amb indicadors esta
bles i comparables que ens permetin traçar l’estat de la 
situació del jovent.

5. Impulsar una campanya transversal de participació 
juvenil de forma immediata per augmentar la partici
pació democràtica, social, cultural, política, educativa 
i associativa, en especial entre els majors de 16 anys.

6. Fomentar el moviment associatiu juvenil i a pro
moure els consells locals de Joventut, tot reconeixent 
el seu paper transformador i motor de canvi i millora 
social.

Proposta de resolució núm. 19. Dones

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

1. Posar en marxa el grup de treball sobre violència 
sexual de la Comissió Nacional per a una intervenció 
coordinada contra la Violència masclista tal com re
cull el Decret 60/2010, d’11 de maig, de la Comissió 
Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la 
Violència Masclista. (Correcció d’errades en el DOGC 
5645, pàg. 44401, de 8.6.2010 i en el DOGC 5669, 
pàg. 54053, de 13.7.2010), durant el darrer trimestre de 
l’any 2014, amb l’objectiu de posar en marxa un nou 
Model Nacional de Prevenció, Detecció i Atenció de 
les dones que han patit qualsevol tipus de manifestaci
ons de les violències sexuals.

2. Presentar i fer públic, durant el primer quadrimestre 
del 2015, l’informe preceptiu d’avaluació del Progra
ma d’intervenció integral contra la violència masclis
ta, PIIVM 20122015, de les accions i el pressupost 
corresponent al 2014.

3. Presentar durant el primer trimestre del 2015, un 
informe amb dades estadístiques del que suposen a 
Catalunya els trastorns de la conducta alimentària i 
les actuacions que s’estan duent a terme i les que hi 
ha previstes, per part del govern de la Generalitat, per 
tal de prevenir les malalties relacionades amb aquests 
trastorns (TCA), inclosos els programes psicoeduca
tius, i també la totalitat dels recursos que es destinen 
al guariment de les persones afectades.

4. Fer el seguiment i denunciar les pàgines web pro
anorèxia, probulímia i similars, que amb el seu mis
satge poden incitar a la població a patir trastorns de de 
la conducta alimentària

5. Continuar dissenyant i difonent instruments que 
promoguin l’educació afectiva i sexual dels nois i no
ies durant el curs 20142015.

6. Instar el Govern de l’Estat Espanyol a tirar enda
vant una norma per tipificar com a delicte la incitació 
a l’anorèxia i altres trastorns de la conducta alimentà
ria similars.

7. Instar el Govern de l’Estat Espanyol a tancar les pà
gines web, blogs i altres portals d’internet que amb el 
seu missatge poden incitar a la població a patir tras
torns de la conducta alimentària.

Proposta de resolució núm. 20. Defensa 
del consumidor

El Parlament de Catalunya, en relació a la defensa dels 
drets dels consumidors, insta el Govern de la Genera
litat a: 

1. Desplegar, mitjançant l’Agència Catalana de Con
sum (ACC), el Codi de Consum, com a garant dels 
drets de les persones consumidores a Catalunya.

2. Reforçar, mitjançant l’Agència Catalana del Con
sum, les accions d’informació, formació, educació i 
sensibilització de les persones consumidores, per la 
defesa dels drets de tots els ciutadans, prestant una 
atenció especial als col·lectius protegits i als més afec
tats per la crisi econòmica, com a consumidors de 
productes i serveis. Aquestes accions han d’incloure 
també una àmplia informació dels instruments que el 
Govern i el conjunt de les administracions públiques 
catalanes posen a disposició de totes les persones con
sumidores per a la defensa dels seus drets.

3. Potenciar l’arbitratge i la mediació com a sistemes 
per resoldre conflictes.

4. Reforçar el consum responsable, sobre la base de 
criteris de sostenibilitat cultural, energètica mediam
biental i socioeconòmica com a via per afavorir un 
model de desenvolupament econòmic més equilibrat, 
d’acord amb programes de formació i campanyes de 
sensibilització continuades.

5. Reforçar el diàleg permanent amb les organitzaci
ons empresarials i professionals per tal d’impulsar les 
bones practiques en matèria de consum i ajudar a es
tendre l’adopció de practiques que responguin a la res
ponsabilitat social corporativa.

6. Fomentar i millorar les inspeccions en matèria de 
consum com a garantia per als consumidors.

7. Promoure els convenis de col·laboració amb el món 
local per controlar i sancionar les activitats econòmi
ques en les quals s’evidenciï situacions de competèn
cia deslleial que posin en risc la seguretat del consu
midor o qualitat del servei.

8. Prioritzar les campanyes inspectores en els sectors 
que tradicionalment han rebut més denuncies i recla
macions, com ara el de les telecomunicacions, el del 
transport aeri o el de l’habitatge, amb especial atenció 
a les pràctiques del sector bancari.
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9. Garantir el manteniment de la Secció de Consum 
Europeu dintre de l’Agència Catalana del Consum, per 
a informar i resoldre les reclamacions transfrontere
res.

10. Presentar, en un termini de dos mesos, un pla d’ac
ció del control i la disciplina de mercat, amb l’objec
tiu de reforçar i rellançar les activitats de control de 
l’Agència Catalana de Consum, i prioritzar els recur
sos pressupostaris dins el Projecte de Llei de Pressu
postos 2015 per tal de durlo a terme.

11. Donar exemple de consum responsable introduint 
clàusules en els plecs de contractes que realitzi l’admi
nistració per tal que fomentin aquest tipus de consum.

Proposta de resolució núm. 21. Tecnologia de la 
informació i la comunicació

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

1. Definir, durant aquest any 2014, les accions con
cretes per a potenciar i implementar l’estratègia de re
cerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de 
Catalunya (RIS3CAT) com a marc per a desenvolupar 
l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comu
nicació.

2. Definir, en el termini màxim de sis mesos, les línies 
d’actuació per a garantir la continuïtat de les iniciati
ves i els programes que desenvolupi la Fundació Bar
celona Mobile World Capital en qualsevol dels seus 
àmbits.

3. Crear, en els propers sis mesos, un comitè d’impuls 
de la capitalitat del mòbil per a coordinar les accions 
governamentals per a la implantació i l’aprofundiment 
de les tecnologies del mòbil a la societat i l’economia 
catalanes tal i com es preveu a la moció 98/X.

4. Definir noves bases per als propers Diàlegs Compe
titius de compra pública de tecnologies de la informa
ció i la comunicació de la Generalitat per a potenciar 
la compra innovadora de tecnologies de la informació 
i la comunicació.

5. Promoure la concertació laboral en les empreses 
tecnològiques amb seu a Catalunya per a evitar des
localitzacions i pèrdues de llocs de treball, i garantir 
unes condicions laborals de qualitat.

6. Eliminar les zones d’ombra pel que fa a la cobertu
ra de TDT, telefonia mòbil i banda ampla a través de 
programes i actuacions específiques o ja existents per 
tal d’assegurar la connectivitat del conjunt de territoris 
del país, en la mesura de la disponibilitat pressupostà
ria, garantint una equitat entre la inversió i el benefici 
que aquest fet comportarà.

7. Fer el seguiment i l’estudi de les solucions tecnolò
giques disponibles que permetin eliminar problemes 
de connectivitat en l’àmbit costaner.

Proposta de resolució núm. 22. Transparència 
i qualitat democràtica

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

1. Promoure la transparència de l’actuació pública i la 
garantia del dret d’accés a la informació pública a fi de 
posar a disposició de la ciutadania de la màxima infor
mació possible per facilitar la seva implicació, partici
pació i coneixement de l’administració i poder inter
venir en la presa de decisions de les administracions.

2. Adoptar mesures internes per adaptar l’estructura i 
el funcionament de l’Administració de la Generalitat 
per tal d’implementar, al més aviat possible, la nor
mativa i els principis de transparència, accés a la in
formació i bon govern i promoure l’articulació de me
canismes per al retiment de comptes, derivats de la 
futura llei de transparència, accés a la informació pú
blica i bon govern, actualment en tràmit parlamentari.

3. Presentar, en el menor temps possible, el projecte de 
llei per a la no discriminació per raó de religió o con
viccions, discapacitat, edat, origen racial, ètnic, iden
titat sexual o orientació sexual o per qualsevol altre 
condició social o personal. I promoure l’eradicació del 
racisme, l’antisemitisme, la xenofòbia, l’homofòbia i 
qualsevol altre expressió que atempti contra la igualtat 
i la dignitat de les persones.

4. Requerir al Govern de l’Estat perquè actuï amb ce
leritat per donar compliment als recents informes de 
l’ONU en matèria de desaparicions forçades. Així ma
teix, el Parlament insta el Govern de la Generalitat a 
acordar les mesures necessàries per donar compliment 
al recent informe de la ONU en matèria de memò
ria històrica a Catalunya, especialment pel que fa a la 
identificació de les persones desaparegudes i a l’im
puls del Banc d’ADN promogut per la Fundació Bosch 
i Gimpera i la facultat de Medicina de la Universitat 
de Barcelona.

Proposta de resolució núm. 23. Organització 
territorial

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Fer efectiu, prioritàriament abans de finalitzar l’any, 
els pagaments pendents que la Generalitat de Catalu
nya té amb els ens locals per diversos conceptes, i que 
tinguin especials dificultats financeres, ja sigui per ac
tuació ordinària o bé per inversió. Igualment, s’insta 
el Govern a dotar de cara a l’exercici 2015 una partida 
pressupostària per a seguir fent efectius els pagaments 
pendents de les subvencions que es van atorgar als 
ajuntaments a partir de la convocatòria de la Llei de 
Barris dels anys anteriors i que actualment resta pror
rogada, dins del marc de les disponibilitats pressupos
tàries i de tresoreria.

2. Presentar el Projecte de Llei de finances locals, que 
té per objecte reformar en profunditat i regular el mo
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del de finançament local català per garantir que els ens 
locals catalans disposin de prou recursos per finançar 
les seves competències. Aquest model ha de tendir a 
un sistema de finançament estable, amb recursos no 
finalistes que permetin als governs locals actuar amb 
autonomia i bastir polítiques pròpies, d’acord amb els 
recursos previstos en el model de finançament de les 
hisendes locals.

Proposta de resolució núm. 24. Seguretat 
ciutadana, policia i civisme

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Instar el Govern de l’Estat a garantir els recursos 
necessaris per a l’anticipació de l’edat de jubilació del 
membres de Cos de Mossos d’Esquadra i de les Poli
cies Locals, en la mateixa línia que els altres cossos i 
forces de seguretat de l’Estat com la Guàrdia Civil, el 
Cos Nacional de Policia i l’Ertzainza.

2. Instar el Govern de l’Estat l’equiparació de la Poli
cia de la Generalitat  Mossos d’Esquadra amb la resta 
de forces i cossos de seguretat de l’Estat en l’àmbit de 
les persecucions transfrontereres regulades al conveni 
de Blois.

3. Reclamar al Govern de l’Estat a l’assumpció exclu
siva per a la Generalitat de Catalunya de les competèn
cies executives en matèria de seguretat de ports i aero
ports, i el salvament marítim a les nostres costes, i el 
traspàs dels mitjans i recursos necessàries per l’exerci
ci d’aquestes competències.

4. Instar el Govern de l’Estat a la cessió al Servei Cata
là de Trànsit dels ingressos obtinguts per la Dirección 
General de Tráfico de ciutadans amb domicili fiscal a 
Catalunya a les estacions d’Inspecció Tècnica de Ve
hicles (ITV), per tal que reverteixin en inversions en 
seguretat viària a Catalunya.

5. Instar el Govern de l’Estat a la modificació del Codi 
Penal per tal de considerar el robatori en hàbitat dis
pers com una agreujant.

6. Crear el «Comitè assessor jurídic penal de la po
licia» al Departament d’Interior integrat per juristes 
de reconegut prestigi a fi de reforçar la integració de 
criteris jurídics i jurisprudencials en els procediments 
i la planificació dels dispositius policials a Catalunya.

7. Impulsar l’aplicació del protocol d’indemnització a 
les víctimes de bales de goma i tramitar la concessió 
de les indemnitzacions de responsabilitat civil objec
tiva corresponents a cada cas, segons els criteris esta
blerts i la normativa vigent.

Proposta de resolució núm. 25. Justícia

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

1. Garantir la progressiva implantació de l’oficina judi
cial a l’Administració de Justícia a Catalunya, priorit

zant la dotació de recursos humans i materials, d’acord 
amb les disponibilitats pressupostàries.

2. Reforçar la coordinació i participació de les enti
tats i institucions en el projectes de treball amb les víc
times, especialment les de violència masclista i vio
lència xenòfoba, fent de l’Observatori de violència 
masclista un punt de trobada per promoure respostes 
al fenomen de la violència masclista a Catalunya.

3. Requerir al Govern de l’Estat la planta judicial de 
jutges i magistrats necessaris a Catalunya per agilitar 
els assumptes, donar resposta a la ciutadania i projec
tar la garantia i seguretat de l’actuació judicial al nos
tre país. En compliment de les mocions aprovades, re
querir la convocatòria d’una via d’accés a la carrera 
judicial adaptada a la realitat i a l’especificitat dels jut
ges substituts.

4. Complir la carta dels drets als ciutadans de l’Ad
ministració de Justícia, exigint la comprensió i l’ús de 
la llengua catalana i garantint la correcta atenció als 
ciutadans de Catalunya.

5. Continuar duent a terme polítiques actives per tal de 
garantir i incrementar l’ús del català a la justícia i con
tinuar impulsant les iniciatives legislatives necessàries 
per tal que el coneixement de la llengua catalana sigui 
un requisit de capacitat per a jutges, magistrats, fiscals 
i secretaris per a exercir a Catalunya, d’acord amb les 
proposicions de llei que s’han presentat en aquest sen
tit tant al Parlament de Catalunya com al Congrés dels 
Diputats.

6. Desplegar el Pla d’Equipaments Penitenciaris, do
tant al país d’instal·lacions dignes per a la població re
clusa, i les mesures alternatives a la presó en les que es 
prioritzi la rehabilitació i la reinserció de les persones 
internes, el compliment en semillibertat, amb una vi
sió integral i individualitzada, i amb un contacte di
recte de les seves famílies, i reforçant la participació 
de les entitats col·laboradores, d’acord amb les disponi
bilitats pressupostàries.

7. Crear un programa de formació jurídica en el marc 
del Centre d’Estudis del Departament de Justícia, in
tegrat pels professionals que han desenvolupat tasques 
de jutges substituts a Catalunya, a fi d’optimitzar la se
va experiència professional i facilitar la formació ju
rídica especialitzada a entitats publiques d’àmbit na
cional i local de la xarxa de serveis socials, menors, 
atenció al ciutadà, drogues i violència masclista.

8. Impulsar el funcionament de l’Observatori de vio
lència masclista del sistema penal a Catalunya, a fi 
d’obtenir en un termini màxim de quatre mesos els in
dicadors estadístics actualitzats i centralitzats pel que 
fa a les denúncies, procediments, mesures cautelars, 
atenció a les víctimes, sentències i mesures penals i 
reincidència amb la finalitat de millorar les actuacions 
de prevenció i detecció precoç, respostes penals i aten
ció a les víctimes de violència.
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9. Posar en funcionament en un termini de quatre 
mesos la pàgina web actualitzada del CIRE per tal 
de garantir la seva transparència, amb les dades cor
responents a la gestió econòmica, les empreses col
laboradores, convenis i programes existents, tallers 
productius als centres penitenciari, proveïdors i llistat 
de compres i serveis.

Proposta de resolució núm. 26. 
Desenvolupament sostenible i equilibri 
territorial

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

1. Disposar d’un catàleg de les urbanitzacions deficità
ries amb la identificació individualitzada de les seves 
problemàtiques i dissenyar una estratègia específica 
per a les diferents casuístiques que es detectin.

2. Activar el Fons per la Protecció de l’Ambient At
mosfèric, creat per la Llei 22/1983, de 21 de novembre, 
per finançar despeses i inversions en matèria de pro
tecció de l’ambient atmosfèric i de millora de la quali
tat acústica, i altres actuacions encaminades a la pre
venció i millora de la qualitat de l’aire, d’acord amb les 
disponibilitats pressupostàries.

3. Impulsar iniciatives de col·laboració entre el sector 
públic i empreses privades dels àmbits tecnològics, 
de la mobilitat, i de l’energia que permetin innovar en 
nous serveis i productes per avançar cap a models ur
bans més saludables i sostenibles, tot reduint la conta
minació atmosfèrica i acústica.

4. Incorporar, en el Programa General de Gestió de 
Residus i Recursos de Catalunya 20132020 (PGGRR
CAT), dels mecanismes i instruments necessaris per 
assolir els objectius que estableixi el mateix PGGRR
CAT o els que es puguin establir properament en futu
res directives europees en matèria d’envasos i residus 
d’envasos, amb l’objectiu de frenar el consum crei 
xent d’envasos, una gestió eficient i optimitzada dels 
recursos i la minimització en la producció de residus.

5. Impulsar polítiques per a l’ús eficient dels recursos 
i l’energia, tant pel que fa a la producció i el consum 
de béns i serveis, com pel que fa a la mobilitat i l’en
llumenat públic i privat, preservant, alhora, la quali
tat ambiental, mitjançant la promoció dels sistemes 
de qualificació ambiental dins els sectors productius 
(ecoetiquetatge, ecoeficiència, ecodisseny, compra 
verda pública, sistemes de gestió ambiental) i l’apli
cació de les millors tècniques disponibles, en el marc 
d’una economia verda. Així mateix, ateses les dificul
tats econòmiques per implementar les millors tècni
ques disponibles en aquells sectors industrials consi
derats més contaminants i on les emissions estalviades 
seran significativament majors per euro invertit, insta 
al Govern de la Generalitat a reclamar al Govern de 
l’Estat l’habilitació d’ajudes a gestionar de forma ter
ritorialitzada per a les inversions que seran necessàri

es. Igualment insta al Govern a reclamar al Govern de 
l’Estat el manteniment de les deduccions per inversi
ons ambientals en el marc de l’Impost sobre Societats 
que han estat eliminades en l’avantprojecte de llei es
tatal de l’Impost sobre Societats.

6. Estudiar altres tipus impositius dels anomenats im
postos verds, per tal que aquests puguin ajudar a cor
regir certes conductes perjudicials pel medi ambient, 
i impulsar alhora una economia sostenible i baixa en 
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en la lí
nia encetada durant l’any 2014 amb la tramitació del 
projecte llei de l’impost sobre l’emissió d’òxids de ni
trogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, 
de l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’at
mosfera produïda per la indústria i de l’impost sobre 
la producció termonuclear d’energia elèctrica, iniciant 
una línia de treball pel que fa a la fiscalitat ambiental 
que es troba encertada. En aquest sentit, caldria apun
tar la necessitat d’estudiar la fiscalitat per la contami
nació local atmosfèrica generada pel trànsit rodat i, en 
especial en aquelles zones urbanes que se superen els 
límits de qualitat de l’aire.

Proposta de resolució núm. 27. Sostenibilitat 
de les finances públiques

El Parlament de Catalunya: 

1. Expressa la necessitat de superar les polítiques 
d’austeritat actualment aplicades en el marc de la Unió 
Europea, tot adaptant els ritmes de consolidació fiscal 
previstos en el Tractat d’estabilitat, coordinació i go
vernança de la Unió Europea i Monetària, per tal de 
garantir la sostenibilitat i defensa de l’estat del benes
tar i per a promoure polítiques econòmiques actives 
per superar l’actual situació d’estancament econòmic.

2. Manifesta que el dèficit fiscal desproporcionat, in
just i permanent que pateix Catalunya (segons la dar
rera balança fiscal presentada pel Departament d’Eco
nomia i Coneixement, equivalent l’any 2012 al 7.7% 
del PIB català, és a dir, 15.006 milions d’euros), l’apli
cació realitzada pel Govern de l’Estat del model de fi
nançament, i les polítiques de recentralització finance
ra que aquest ha emprès situen les finances públiques 
de la Generalitat de la Catalunya en una situació d’ex
trema dificultat per a garantir la prestació de serveis de 
l’estat del benestar.

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

3. Portar a terme les accions polítiques i jurídiques 
necessàries per tal que aquest procés de revisió sigui 
impulsat pel Govern de l’Estat, davant l’incompliment 
per part del Govern de l’Estat de la previsió de revisió 
del model de finançament durant l’any 2014.

4. Presentar uns pressupostos per a l’any 2015 que 
prioritzin la cohesió social, el creixement econòmic i 
el funcionament dels serveis públics de benestar, que 
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incrementin la despesa no financera amb càrrec a re
cursos generals prevista en els pressupostos el 2014 per 
a recuperar la catorzena paga dels treballadors del a 
Generalitat de Catalunya i eliminar la reducció del 15% 
de retribució i jornada aplicada als treballadors inte
rins.

5. Plantejar al Govern de l’Estat, per a fer possible el 
punt anterior, la necessitat d’incrementar els recursos 
de la Generalitat de Catalunya per al manteniment de 
l’estat del benestar mitjançant, entre d’altres, les mesu
res següents: 

a) L’increment del percentatge dels impostos suportats 
per ciutadans i empreses de Catalunya que es destina 
a la Generalitat per a la prestació de serveis públics.

b) Permetre l’aplicació plena de l’impost sobre els di
pòsits en entitats de crèdit aprovat per la llei 4/2014 
mitjançant la supressió de l’impost estatal que genera 
doble imposició, o bé la compensació per la pèrdua de 
recaptació patida per la Generalitat.

c) La modificació de l’objectiu de dèficit de la Gene
ralitat de Catalunya, tal i com estableix l’apartat 1 
de la disposició transitòria primera de la Llei orgàni
ca 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera, és a dir, establint un objec
tiu de dèficit per a l’any 2015 de l’1.6% del PIB i per 
a l’any 2016 de l’1.1% del PIB, sense perjudici de la 
major flexibilitat que pugui resultat de la modificació 
dels ritmes de consolidació fiscal que es demanen en 
el punt 1.

d) La compensació per la pèrdua d’ingressos i augment 
de la despesa provocada per decisions del Govern es
panyol, d’acord amb el principi de lleialtat institucio
nal i la previsió de revisió de les despeses ocasionades 
pel seu incompliment inclosa a la LOFCA i també re
ferida en la Moció 1/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la política econòmica i els objectius de dèficit 
públic.

e) El pagament dels deutes pendents derivats de la Dis
posició Addicional 3a de l’Estatut d’Autonomia de Ca
talunya des de l’any 2008.

6. Elaborar uns escenaris pressupostaris a mitjà i llarg 
termini i fixar sostres de despesa revisables en funció 
dels ingressos efectius, que detallin quina proporció 
de recursos es destinaran a despesa social i quina a la 
resta de despeses.

7. Sistematitzar un procés de revisions estratègiques 
de la despesa de tot el sector públic de la Generalitat 
com a instrument per a incrementarne l’eficàcia i efi
ciència.

8. Continuar impulsant accions de racionalització i 
optimització dels espais d’ús administratiu dels de
partaments de la Generalitat per tal d’obtenir estalvis 
derivats d’una ocupació més racional i eficient dels 
immobles.

9. Aplicar polítiques d’eficiència, com ara amb la ra
cionalització de la compra de l’Administració a la Ge
neralitat de Catalunya, controlant la despesa pública, 
fomentant la competència entre els operadors econò
mics i contribuint a desenvolupar polítiques públiques 
relacionades amb les PIME, aspectes socials, ambien
tals i R+D+I. Aquesta racionalització es durà a terme 
a través la compra pública centralitzada, per als béns i 
serveis d’ús comú.

Proposta de resolució núm. 28. Sistema financer

1. El Parlament manifesta la necessitat d’aprofundir 
el procés d’Unió Bancària per tal d’assolir una plena 
integració del mercats financers a nivell comunitari, 
especialment de la banca comercial en relació als con
sumidors i a l’economia productiva, que permeti una 
reducció del diferencial existent en l’accés al crèdit en
tre el sud d’Europa, per una banda, i el centre i el nord 
del continent, per l’altra.

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

2. Aplicar les recomanacions compreses en la Reso
lució 702/X del Parlament de Catalunya, per la qual 
s’aprova el Dictamen de la Comissió d’Investigació so
bre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actu
ació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible 
Vulneració dels Drets dels Consumidors, i a presentar 
abans de finalitzar l’any 2014 un informe sobre les ac
tuacions portades a terme.

3. Traslladar al Govern de l’Estat la necessitat que els 
processos de reordenació bancària en marxa tinguin 
com a prioritat la recuperació de l’import de les aju
des públiques a les entitats financeres en qualsevol de 
les seves modalitats (aportacions al capital, esquemes 
de protecció d’actius, subscripció de valors de les en
titats, etc.).

4. Vetllar, a través de l’Agència Catalana de Consum, 
per tal que l’augment de la concentració bancària pro
duït per la reordenació del sector no sigui en detriment 
dels drets dels consumidors.

5. Continuar treballant per dotar a l’Institut Català de 
Finances de la naturalesa jurídica d’entitat de crèdit 
per tal que esdevingui la banca pública de Catalunya, 
i a impulsar les reformes legislatives necessàries per a 
adaptarne l’estructura, les funcions, l’organització, el 
control i el règim dels recursos.

6. Adequar la modificació de la Llei catalana de caixes 
en temes de governança, tal com es recull a la Resolu
ció 702/X del Parlament, en el cas que es creïn noves 
entitats i també a efectuar les actuacions necessàries 
davant del Govern de l’Estat, per tal d’incorporar les 
recomanacions de l’esmentada Resolució en la norma
tiva bàsica de caixes d’estalvis i fundacions bancàries.

7. Impulsar que les cooperatives agràries amb secció 
de crèdit avancin en la seva gestió adoptant mètodes 
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i procediments que reforcin la seva solvència a llarg 
termini, per a la preservació dels fons dipositats a la 
secció de crèdit pels seus socis.

Proposta de resolució núm. 29. Hisenda pròpia

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

1. Dotar a l’Administració Tributària de Catalunya dels 
mitjans personals, materials i tecnològics necessaris, 
al constatar el Parlament un cop més, com ja va fer 
per mitjà de la Resolució 323/X, de 23 de setembre 
de 2013 i, anteriorment mitjançant la Resolució 737/
IX, del 25 de juliol de 2012, la necessitat que l’Agència 
Tributària de Catalunya assumeixi la gestió plena de 
tots els tributs suportats a Catalunya.

2. Finalitzar les accions engegades per poder exercir 
plenament les competències que actualment l’Agència 
Tributària de Catalunya té delegades en l’Administra
ció de l’Estat.

3. Desplegar un pla de contingències que durant el 
2015 permeti a l’Agència Tributària de Catalunya as
sumir la gestió, la recaptació i la liquidació de tota la 
resta d’impostos de l’Estat recaptats a Catalunya en el 
termini més breu possible.

Proposta de resolució núm. 30. Fiscalitat

El Parlament de Catalunya constata: 

1. Atès l’actual context de persistència d’un dèficit fis
cal continuat, l’estancament de la recaptació a causa 
de la crisi econòmica, l’impagament dels deutes i la 
reducció de les transferències finalistes del Govern es
panyol, la necessitat de mantenir la política fiscal pro
gressiva i ambiental aprovada pel Parlament en l’ac
tual legislatura, per tal de garantir la sostenibilitat 
de l’estat del benestar i de les finances públiques. En 
aquest sentit, es valora especialment les modifica cions 
realitzades en els darrers mesos a l’impost sobre el 
patrimoni, l’impost de transmissions patrimonials, la 
creació de l’impost sobre dipòsits en entitats de crèdit, 
la modificació de l’impost de successions i donacions 
i la tramitació parlamentària de noves figures de fisca
litat ambiental (impostos sobre emissions de l’aviació 
comercial, producció termonuclear d’energia i emissió 
de gasos i partícules a l’atmosfera) i sobre l’habitatge 
desocupat.

2. Que la reforma fiscal impulsada pel Govern de l’Es
tat és ineficient, redueix la capacitat recaptatòria dels 
poders públics en un moment de necessitat de recursos 
per a fer front a la consolidació fiscal i a les conse
qüències de la crisi econòmica, i no garanteix les ne
cessitats de finançament de l’estat dels benestar prestat 
per les comunitats autònomes.

3. Que el grau de compliment fiscal, tant a l’Estat es
panyol com a Catalunya, és substancialment més baix 
que al conjunt de la Unió Europea, provocant una min

va de recursos per a les administracions públiques 
molt significativa i afectant els principis d’equitat ho
ritzontal. Tot i que el Govern té instruments limitats 
atès que només té competències de gestió sobre el 5% 
aproximadament de tots els impostos recaptats a Ca
talunya, es constata que aquests no són inexistents i el 
Parlament insta el Govern a proposar la modificació 
de la llei 7/2007, del 17 de juliol, de l’Agència Tributà
ria de Catalunya, per a regular els paràmetres bàsics i 
els objectius de millora del compliment fiscal que han 
de contenir els plans de control anual de l’Agència Tri
butària de Catalunya, de forma paral·lela a les previsi
ons de la Resolució en l’àmbit d’Hisenda Pròpia.

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

4. Incorporar en l’avantprojecte de llei de mesures fis
cals, financeres i administratives per al 2015, una mo
dificació de la llei 16/2000, de l’impost sobre grans es
tabliments comercials, per tal d’adaptarlo a la nova 
ordenació comercial.

Proposta de resolució núm. 31. Energia i aigua

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

1. Reforçar i adaptar les estratègies de la política ener
gètica catalana per tal que Catalunya assoleixi una 
economia i una societat de baixa intensitat energètica i 
baixa de carboni, innovadora, competitiva i sostenible 
a migllarg termini, en el marc de la revisió actual del 
Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya 2012
2020, i d’acord amb les conclusions del Pacte Nacional 
per a la Sobirania energètica actualment en curs d’ela
boració, s’insta el Govern a:

2. Traslladar al Govern de l’Estat la necessitat de que 
modifiqui l’actual reforma del sector elèctric de forma 
que no perjudiqui econòmicament a les empreses ca
talanes consumidores d’energia elèctrica en relació als 
seus competidors internacionals. En concret, cal que 
el Govern central modifiqui, entre d’altres, l’actual re
gulació econòmica de les instal·lacions de producció 
d’energia elèctrica mitjançant energies renovables, co
generació i residus, el nou mecanisme del servei d’in
terrumpibilitat d’energia elèctrica o l’actual metodo
logia de peatges de transport i distribució d’energia 
elèctrica. Igualment cal que el Govern estatal elimini 
els actuals impediments per a que els consumidors in
dustrials i de servei puguin optimitzar la seva despe
sa d’energia elèctrica, mitjançant una modificació en 
profunditat de l’actual mercat de producció d’energia 
elèctrica, establint una regulació afavoridora de l’auto
consum d’energia elèctrica i permetent la lliure cons
trucció de línies directes entre consumidors i produc
tors d’energia elèctrica, entre d’altres mesures.

3. Requerir al Govern de l’Estat que modifiqui pun
tualment el Pla de Desenvolupament de la Xarxa de 
Transport d’Electricitat inclòs la Planificació dels sec
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tors d’electricitat i gas 2008  2016 per a permetre l’au
torització de les següents infraestructures: 

– SE Calders, Nova posició TR2 i modificació posició 
central i posició TR1. Enviat informe favorable a MI
NETUR en data 28/10/2009.

– E/S SE Guixeres, cable BadalonaCanyet 220 kV per 
donar servei a la SE Guixeres.

– SE Deltebre, 400 kV, nova subestació.

– SE Lesseps, 220 kV, nova subestació.

– SE Constanti, 220 kV, Ampliació 1 Posició AT 
220kV per donar servei trafo 220/110 kV 200 MVA 
zona petroquímica de Tarragona.

– SE VlC, Ampliació 1 Posició AT 220 kV per a donar 
servei trafo 220/25 kV de 63 MVA.

4. Exigir de nou al Govern de l’Estat que reformuli 
la reforma energètica perquè fomenti les energies re
novables, la competitivitat econòmica, respecti les 
competències de la Generalitat, aposti per l’eficiència 
energètica, l’autoconsum i la cogeneració, fomenti la 
reducció de la dependència energètica, impulsi la qua
litat de la prestació del servei i contribueixi a la lluita 
contra el canvi climàtic. També que estimuli el crei
xement i la consolidació del sector tecnològic vinculat 
amb l’energia per desenvolupar la capacitat d’innova
ció i d’expansió internacional i que asseguri la conse
cució del objectius fixats en les directives europees i la 
convergència energètica amb Europa.

5. Iniciar els treballs de revisió del Pla de gestió del 
districte de conca fluvial de Catalunya i Programa de 
mesures, que ha de culminar amb l’aprovació d’un nou 
Pla a finals del 2015 (complint amb el calendari del se
gon cicle de la planificació hidrològica), que inclourà 
la progressiva implantació de cabals ambientals.

6. Preveure, a través de l’Agència Catalana de l’Ai
gua, els diferents escenaris possibles pel que fa a les 
diferents possibilitats de reacció del Govern espa
nyol, d’acord amb l’informe número 9 del Consell de 
Transi ció Nacional de juliol de 2014, i a dur a terme 
aquelles accions destinades a garantir el funcionament 
de l’autoritat hídrica a Catalunya.

7. Seguir reclamant a les instàncies espanyoles el res
pecte als cabals ambientals dels nostres rius, estratè
gics des d’un punt de vista mediambiental però també 
des del punt de vista productiu. La defensa dels cabals 
ambientals de la conca de l’Ebre és i ha de ser una op
ció estratègica important, ara, però especialment en el 
futur.

8. Prioritzar l’execució de les obres incloses en el Pla 
de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU) 
que puguin comportar responsabilitats per als càrrecs 
electes locals.

Proposta de resolució núm. 32. 
Infraestructures i mobilitat

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

1. Reclamar al Govern de l’Estat que presenti un ca
lendari d’execució de les obres ferroviàries correspo
nents al Corredor Mediterrani en el tram Castellbisbal 
 València, iniciï els treballs ja adjudicats per garan
tir la seva finalització el 2015 i completi les inversions 
que han de permetre l’execució de les terminals ferro
viàries previstes.

2. Reclamar al Govern de l’Estat que impulsi duplica
cions estratègiques com el tram MontcadaVic de l’R3 
o el tram Arenys de MarBlanes de l’R1.

3. Reclamar al Govern de l’Estat la gestió per a la Ge
neralitat de Catalunya dels ports de Barcelona i Tarra
gona, i els aeroports de Barcelona, de Girona, de Reus, 
i de Sabadell. És necessari establir una gestió indivi
dualitzada de l’Aeroport de Barcelona i del Port Autò
nom de Barcelona, amb la participació determinant de 
les institucions catalanes. Les administracions catala
nes han de tenir un paper determinant en els processos 
de decisió i de gestió per a la competitivitat de l’aero
port i el port com la definició de les seves polítiques 
estratègiques.

Cal establir una estratègia conjunta d’aquestes dues 
grans infraestructures amb la resta d’operadors eco
nòmics al servei del país, especialment amb la Zona 
Franca de Barcelona. És per això que l’objectiu ha de 
ser la creació d’un consorci únic per a l’Aeroport, Port i 
Zona Franca on les administracions catalanes tinguin 
majoria per poder decidir, tot garantint la gestió autò
noma de cadascuna de les infraestructures.

4. Reclamar al Govern de l’Estat la implementació de 
la directiva de l’eurovinyeta a tot l’Estat per a fer pos
sible l’aplicació de la mateixa per part de la Generali
tat. La manca d’homogeneïtat en l’aplicació d’aques
ta regulació ambiental podria tenir l’efecte contrari al 
que es persegueix, atès que els fluxos de mobilitat es 
desviarien cap a vies no gravades que discorren per 
territoris on actualment es superen els límits de con
taminació dels contaminants que tot just l’eurovinye
ta vol evitar, atès que el Parlament ha manifestat en 
diverses ocasions la seva voluntat d’incidir en la mo
bilitat del país i en les conseqüències mediambientals 
del transport viari, i adoptar criteris existents a altres 
països europeus, en aquest sentit el Govern de la Ge
neralitat va començar a treballar en la implantació de 
l’eurovinyeta a Catalunya durant el 2014, ara mateix 
l’aplicació d’aquesta mesura es troba aturada per la 
manca de voluntat del Ministeri de Foment, que mal
grat les bones paraules acaba encallant multitud d’in
versions a Catalunya.

5. Estudiar mesures transitòries de més cobertura de 
les tarifes ja existents, mentre no s’apliqui el sistema 
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tarifari integrat per a tot el territori objecte d’imple
mentació, atès que el Govern està treballant en la im
plantació de la TMobilitat, com a model tarifari del 
transport públic que tingui en compte la recurrència i 
la situació de l’usuari, així com situacions de contami
nació ambiental, i que té previst la seva aplicació du
rant l’any 2015 amb l’implementació de la maquinaria 
corresponent.

El Parlament de Catalunya: 

6. Manifesta que la política d’infraestructures esta
tal s’ha de fonamentar, en primer lloc, en criteris de 
lògica econòmica i de suport a l’economia producti
va, per la qual cosa demana una especial atenció al 
compliment de l’Agenda Catalana del Corredor ferro
viari mediterrani i la continuació de les obres i pro
jectes pendents corresponents a l’enllaç AP7/A2, l’N
340/A7, l’A27 i l’NII/A2, així com l’enllaç ferroviari 
als ports de Barcelona i Tarragona i la connexió de 
l’aeroport de Barcelona (T1) amb la xarxa de Rodalies.

7. Considera el transport públic com un dels pilars de 
l’estat del benestar. En conseqüència, insta el Govern 
de la Generalitat a establir un marc de finançament 
estable i que incentivi un model més sostenible i que 
afavoreixi una major utilització per part de la ciutada
nia. Així mateix, considera necessari seguir reclamant 
l’execució dels projectes i obres prioritaris del Pla de 
rodalies de Catalunya, tot demanant al Govern espa
nyol que compleixi amb els compromisos sobre infra
estructures pendents.

Proposta de resolució núm. 33. Llengua 
i cultura

El Parlament de Catalunya reconeix el paper de la 
Cultura com un dels principals eixos vertebradors del 
país, i insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Desenvolupar un sistema cultural basat en equipa
ments culturals de referència i de serveis de suport als 
equipaments locals a partir d’acords amb les diputa
cions i ajuntaments per coordinar l’acció cultural i la 
xarxa de biblioteques i museus de manera que es ga
ranteixi la suficiència, equitat, transparència i eficàcia 
dels recursos destinats a les polítiques culturals i s’eli
minin les duplicitats.

2. Treballar per disposar de plenitud legislativa en ma
tèria cultural, especialment en allò referit a conserva
ció del patrimoni, biblioteques i arxius, tributació fis
cal, competències de les administracions, etc.

3. Proposar una reforma de la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català per tal d’esten
dre la protecció i promoció del patrimoni al patrimoni 
immaterial.

4. Proposar un marc normatiu que aixoplugui l’associ
acionisme cultural i ofereixi eines per encarar els seus 
reptes.

5. Reactivar la gestió de l’1% cultural.

6. Iniciar els tràmits necessaris per a l’elaboració d’una 
llei pròpia de patrocini i mecenatge cultural i treballar 
per trobar noves fórmules de finançament privat per al 
sector cultural.

7. Consensuar amb els diferents agents públics i pri
vats implicats en el sector de les arts visuals un pla 
d’acció que permeti identificar els àmbits de treball 
prioritaris en aquest sector.

8. Posar en funcionament el Registre d’Arxius i el 
Cens d’Arxius, imprescindibles per a la gestió del Sis
tema d’Arxius.

9. Tendir a l’assoliment de l’objectiu d’invertir en pro
jectes culturals, com a mínim, la mitjana europea.

10. Considerar la creació de noves figures contributi
ves a la Seguretat Social i IRPF adaptades a les neces
sitats dels treballadors culturals.

11. Treballar perquè la legislació en matèria de propie
tat intel·lectual s’adapti a l’entorn digital i a la necessi
tat de creació de nous públics i models de negoci.

12. Donar suport als projectes culturals amb mesures 
de finançament adequades.

13. Desenvolupar el Pla d’Equipaments Culturals de 
Catalunya 20102020 per garantir el dret d’accés uni
versal de la Cultura i l’equilibri cultural en tot el terri
tori, que doni resposta a les necessitats culturals locals 
amb ajuts econòmics per a la reforma i millora dels 
equipaments culturals.

14. Coordinar esforços amb l’administració local per 
tal de garantir l’accés de les persones a les infraestruc
tures culturals, a les seves activitats i esdeveniments 
culturals.

15. Impulsar polítiques que posin en valor l’aportació 
de la cultura a l’economia del nostre país, des de l’ac
tivitat de les indústries culturals pròpiament dites fins 
al valor afegit que, per al sector turístic representa una 
oferta cultural potent, variada i equilibrada en el ter
ritori i instar al Govern a la creació d’un Pla específic 
de Cultura i turisme amb representació i aportació de 
recursos de tots els actors implicats.

16. Prestigiar la pràctica cultural i impulsar el seu crei
xement mitjançant polítiques de difusió, incentivació 
i divulgació.

17. Incloure l’aprenentatge cultural en totes les etapes 
del sistema educatiu 

18. Assegurar una presència de continguts culturals de 
qualitat als mitjans de comunicació que operin a Ca
talunya.

19. Crear accions de suport al consum cultural i elabo
rar un pla transversal d’augment del consum cultural
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20. Introduir i potenciar les noves tecnologies com a 
element global d’universalització de la cultura.

21. Facilitar que els ciutadans puguin accedir a la cre
ació de noves activitats culturals, obrint els equipa
ments a la creació amateur.

22. Potenciar el voluntariat cultural.

23. Donar suport, socialment i econòmicament, a la 
figura del creador incidint en el discurs públic i afa
vorint la comunicació entre el creador i la ciutadania.

24. Incidir en la cultura d’excel·lència i facilitarhi l’ac
cés.

25. Garantir que els processos de selecció o convoca
tòries de subvencions es basin en criteris de professio
nalitat, transparència, mèrit i capacitat.

26. Incidir directament en les polítiques dels organis
mes culturals internacionals (Unesco, associacions 
professionals internacionals, etc.)

27. Promoure la signatura d’acords bilaterals de coo
peració cultural amb estats europeus (França, Regne 
Unit, Andorra, EUA, etc.)

28. Defensar la immersió lingüística com a eina im
prescindible per cohesionar la societat i garantir la 
igualtat d’oportunitats.

29. Considerar el CPNL una estructura d’estat bàsica 
per al present i el futur del país i garantirne el finan
çament.

30. Garantir el finançament necessari per al manteni
ment i estabilitat dels recursos humans del CPNL.

31. Conscienciar la resta d’institucions públiques con
sorciades de la importància de mantenirne el finança
ment, i intentar que les principals institucions públi
ques que encara no s’hi han consorciat ho facin.

32. Garantir l’increment de la llengua catalana en tots 
els àmbits públics.

33. Definir un pla de llengües que desenvolupi l’apre
nentatge de llengües estrangeres, preferiblement l’an
glès, en les diverses etapes educatives i en els diversos 
àmbits: ensenyament primari, ensenyament secundari, 
ensenyament postobligatori, mitjans de comunicació, 
cultura, etc.

Proposta de resolució núm. 34. Política exterior

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

1. Reforçar la política d’acció exterior, així com les ac
cions comunicatives pertinents, per tal de fer arribar 
als Governs europeus i internacionals la determinació 
institucional i cívica de decidir a les urnes el futur po
lític del país, determinació avalada per un marc legal 
i pel principi democràtic, així com analitzar conjun
tament amb ells les conseqüències polítiques i econò

miques d’una eventual Catalunya independent, per tal 
que l’escenari d’independència serveixi per enfortir la 
Unió Europea i la comunitat internacional, el comerç, 
la pau i la solidaritat.

2. Reforçar i consolidar un servei exterior de Catalu
nya que pugui donar resposta a les necessitats d’inter
nacionalització en tots els àmbits. En aquest sentit, cal: 

a) garantir la selecció, la contractació, la mobilitat, la 
remuneració, la formació i la capacitació específiques, 
adequades i suficients dels personal al servei de l’acció 
exterior de la Generalitat.

b) Orientar la gestió a resultats, amb la màxima efici
ència i agilitat.

c) Ampliar el paper de les delegacions a l’exterior, 
obrint noves seus a països estratègics per als interessos 
de Catalunya.

3. Impulsar i consolidar el desenvolupament de les re
lacions bilaterals de Catalunya amb els estats mem
bres de la UE i els estats clau a nivell global.

4. Presentar al Parlament un projecte de llei que actu
alitzi la Llei 18/1996, de 27 de desembre, de relacions 
amb les comunitats catalanes de l’exterior.

5. Promoure i facilitar la inscripció al registre de cata
lans i catalanes residents a l’exterior.

6. Coordinar la política exterior del Govern per tal que 
en tots els seus àmbits i vessants respongui a la cohe
rència de polítiques i sigui garant i responsable amb 
els valors de la democràcia i la igualtat, la solidaritat 
i la pau, la protecció dels drets humans i el dret a l’au
todeterminació, així com aquells principis recollits a 
l’Acord Nacional d’Acció Exterior.

7. Presentar el nou Pla director de Cooperació abans 
de final d’any, tenint en compte que aquesta ha de ser 
una de les eines principals per definir el model de co
operació catalana que volem, per planificar i definir la 
cooperació catalana dels propers anys, així com l’es
pecificitat i el valor afegit que Catalunya ha de liderar 
en aquest àmbit.

Proposta de resolució núm. 35. Mitjans 
de comunicació

El Parlament de Catalunya: 

1. Reconeix el paper d’estructura d’estat de la Corpo
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), i 
insta al Govern a cercar conjuntament amb el Parla
ment el màxim consens, en un moment de modificació 
legislativa, per establir conjuntament el model que vo
lem per als nostres mitjans audiovisuals públics.

2. Manifesta el compromís d’impulsar els treballs 
d’elaboració de la llei en matèria audiovisual i de pu
blicitat institucional que ha de permetre afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de la comu
nicació.
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3. Expressa la voluntat d’aprofundir en la desgoverna
mentalització de la CCMA i traslladarà tot el pes del 
control democràtic al Parlament a partir del reforç de 
la Comissió de Control Parlamentari, deixant en mans 
dels òrgans de governança i direcció de la pròpia 
CCMA la total responsabilitat executiva i estratègica 
des del punt de vista empresarial.

4. Expressa el seu rebuig a la intenció del Govern de 
l’Estat d’eliminar un múltiplex de Televisió de Cata
lunya i reclama al Govern de l’Estat que garanteixi el 
manteniment en l’espai radioelèctric dels tres múlti
plexs atribuïts actualment a Catalunya.

5. El Parlament constata la necessitat de reforçar el 
paper dels diversos estaments de la societat sobre els 
quals interactua la CCMA (representants de la societat 
catalana, així com dels sectors lligats al món audiovi
sual) i acorda realitzar les reformes legislatives neces
sàries per convertir el Consell Assessor de Continguts 
i Programació en un Consell Rector que participi en la 
definició i avaluació de les polítiques i estratègies dels 
diversos mitjans i serveis i que vetlli de manera per
manent pel compliment de servei públic dels mitjans 
de la CCMA.

Proposta de resolució núm. 36. Esports

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

1. Desenvolupar el Pla estratègic d’Esport Escolar de 
Catalunya per tal que els infants i adolescents catalans 
tinguin accés a l’esport escolar amb igualtat i sense 
cap discriminació per raó de gènere, aptitud, capacitat, 
procedència o situació socioeconòmica, a través d’una 
oferta variada i de qualitat d’activitats fisicoesportives, 
adaptada a les diferents etapes de desenvolupament 
personal.

2. Fer extensiu el programa FITJOVE, adreçat a ado
lescents de 4t d’ESO, de centres educatius públics i 
concertats adherits al Pla Català d’Esport a l’Escola 
i que promou l’exercici físic com a estratègia de pre
venció del consum de drogues, a d’altres municipis de 
Catalunya el curs 2014/15.

3. Desenvolupar el Pla estratègic d’Esport Universita
ri de Catalunya per tal de consolidar i incrementar la 
pràctica de les activitats fisicoesportives dels estudi
ants de les universitats catalanes, potenciant l’esport 
universitari com un model d’educació integral que afa
voreixi un estil de vida saludable i els valors humans i 
socials en un marc de convivència i cohesió.

4. Implementar el programa de promoció dels esports 
d’hivern, en el marc del Pla Estratègic d’Esports d’Hi
vern de Catalunya, a les escoles del Pirineu.

5. Oposarse amb tots els instruments jurídics al pro
jecte del govern de l’Estat de Licencia Única Depor-
tiva el qual suposa una invasió de les competències 
exclusives en matèria d’Esports de la Generalitat de 

Catalunya així com un perjudici econòmic per a les 
federacions esportives catalanes.

6. Continuar desenvolupant programes de Tecnificació 
Esportiva i d’Alt Rendiment Esportiu per tal de formar 
els millors esportistes catalans amb l’objectiu de com
petir al més alt nivell esportiu internacional.

7. Desenvolupar el Pla Nacional de Promoció d’Activi
tat Física de Catalunya de manera transversal en el sí 
dels diferents Departaments de la Generalitat i de la 
mà de les administracions locals per tal de fomentar la 
pràctica d’activitat física saludable en el conjunt de la 
població catalana i en totes les franges d’edat. També, 
a celebrar el Dia Mundial de l’Activitat Física, institu
cionalitzat mundialment en la data del sis d’abril, amb 
una especial atenció en la població en edat escolar de 
Catalunya.

8. Recolzar econòmicament i en funció de la dispo
nibilitat pressupostària, els ajuntaments de Catalunya 
per tal de poder fer front a les actuacions urgents de 
reparació i manteniment d’instal·lacions i equipaments 
esportius municipals.

9. Recolzar institucionalment i econòmica, d’acord 
amb les disponibilitats pressupostàries, a esportistes, 
clubs esportius, federacions esportives i ajuntaments 
per l’organització a Catalunya d’esdeveniments espor
tius de rellevància esportiva, impacte econòmic i re
percussió mediàtica internacional.

10. Aplicar la modificació de la Llei de Professions de 
l’Esport de Catalunya d’acord amb les necessitats i ca
racterístiques del sector esportiu de Catalunya

11. Intercedir a les institucions esportives estatals, eu
ropees i internacionals corresponents per tal que els 
menors tutelats per la pròpia Generalitat de Catalunya, 
en concret per la Direcció General d’Atenció a la In
fància i l’Adolescència, tinguin la garantia de poder 
participar en l’àmbit de l’esport federat en igualtat de 
condicions que qualsevol altre menor a Catalunya.

12. Interposar un recurs d’inconstitucionalitat con
tra l’article 23 de la «Ley de Racionalización del sec-
tor público y otras medidas de reforma administrati-
va», que modifica l’apartat 4 de l’article 32 de la Llei 
10/1990 del deporte per envair la competència exclu
siva en esports que correspon a la Generalitat de Ca
talunya, especialment per instituir un sistema que su
posa la supressió de la llicència esportiva autonòmica, 
element clau del sistema esportiu de competició, que 
estableix obligacions i protocols d’actuació per a les 
federacions autonòmiques.

13. Potenciar les lligues catalanes, amb la seva regula
ció i reconeixement específic, a fi que siguin un instru
ment d’organització i millora del sistema competitiu 
de cada esport en l’àmbit territorial de Catalunya. Al 
mateix temps, l’insta a fomentar aquestes competici
ons amb mesures econòmiques, de suport administra
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tiu i de promoció, dins les disponibilitats pressupostà
ries de la Generalitat de Catalunya.

14. Estudiar, com a mesura de racionalització i econo
mia de l’administració, la viabilitat d’integrar el regis
tre d’entitats esportives del Consell Català de l’Esport 
en el registre general d’entitats jurídiques depenent del 
Departament de Justícia, adoptantse les mesures le
gals que corresponguin.

15. Reconèixer el voluntariat esportiu com a realitat 
bàsica i fonamental del sistema esportiu català, en el 
qual participen directius, tècnics, esportistes i afecci
onats als diferents esports, tant en l’àmbit de clubs i 
d’entitats, com en el de federacions esportives, i l’insta 
a adoptar les mesures legals i administratives especí
fiques que permetin promoure i millorar la seva inci
dència en l’àmbit esportiu.

16. Donar suport i promoure les competicions de les 
federacions esportives catalanes reconegudes i amb 
projecció internacional, i a donar suport logístic i ju
rídic a aquelles que demanin entrar de ple dret en les 
corresponents organitzacions esportives internacio
nals, incloent també el suport explícit a tots els espor
tistes que vulguin competir a nivell internacional amb 
samarretes, insígnies i banderes catalanes.

17. Fomentar i donar suport administratiu i formatiu a 
les entitats esportives, federacions, clubs i tots els es
taments del teixit esportiu català, per tal que millorin 
en eficiència, gestió de recursos econòmics, recursos 
humans i d’organització.

18. Iniciar els tràmits necessaris per a l’elaboració 
d’una llei de mecenatge que tingui present l’àmbit es
portiu, de tal manera que fomenti la inversió privada 
en el món de l’esport català.

Proposta de resolució núm. 37. Deslleialtats 
del Govern espanyol

En el marc de l’establiment de l’escenari pressupostari 
corresponent al proper exercici el Parlament de Cata
lunya insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Continuar exigint al Govern de l’Estat que modi
fiqui els objectius de dèficit de les comunitats autò
nomes, en compliment de l’apartat 1 de la disposició 
transitòria primera de la Llei orgànica 2/2012, del 27 
de abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat fi
nancera. Aquesta disposició estableix que la distribu
ció del dèficit estructural entre l’Estat i les comunitats 
autònomes durant el període transitori –fins a l’any 
2020– ha d’ésser la que s’hagi registrat l’1 de gener 
de 2012, de manera que, segons això, els objectius de 
dèficit per a les comunitats autònomes en el període 
20132016 han d’ésser els següents: 2,5% del PIB per 
al 2013, 2,2% per al 2014, 1,6% per al 2015 i 1,1% per 
al 2016.

2. Continuar exigint al Govern de l’Estat el compli
ment de la disposició addicional tercera de l’Estatut 

d’autonomia de Catalunya, amb una quantitat pendent 
de cobrament en concepte d’inversions no executades 
per l’Estat, en el període 20082010, de 1.689 milions 
d’euros. Amb aquesta finalitat, es reclama que s’inclo
gui en els pressupostos generals de l’Estat de 2015 la 
partida que permeti complir tant aquests compromisos 
com els que puguin derivar de l’aplicació de la disposi
ció addicional tercera en el període 20112013.

3. Continuar exigint al Govern de l’Estat la revisió del 
model de finançament, perquè tingui efectes d’ençà de 
l’1 de gener de 2014, en compliment de la disposició 
addicional setena de la Llei de l’Estat 22/2009, del 18 
de desembre, per la qual es regula el sistema de finan
çament de les comunitats autònomes de règim comú, 
que preveu la revisió quinquennal del sistema de fi
nançament.

4. Continuar exigint al Govern de l’Estat que com
pensi la Generalitat pels constants casos de deslleial
tat institucional i, en particular, per l’increment que 
ha comportat en la seva despesa les modificacions en 
el règim de l’impost sobre el valor afegit, tant les que 
van entrar en vigor l’any 2012 com les que es preveu 
que s’introdueixin en l’exercici 2015. En aquest sentit, 
el Parlament insta el Govern a demanar al Govern de 
l’Estat que en la reforma fiscal actualment en tràmit 
s’inclogui la percepció per part de les comunitats au
tònomes dels recursos derivats dels augments del tipus 
impositius de l’IVA.

5. Continuar reclamant a l’Estat la compensació pre
vista en l’article 6. Dos de la Llei 8/1980, de 22 de se
tembre, de finançament de les Comunitats Autònomes, 
en relació amb l’impost sobre els dipòsits de les enti
tats de crèdit, el qual fou aprovat pel Govern de la Ge
neralitat mitjançant el Decretllei 5/2012, de 18 de de
sembre, i per tant, amb anterioritat a l’entrada en vigor 
de la Llei de l’Estat 16/2012, de 27 de desembre que va 
crea l’impost estatal.

6. Continuar demanant al Govern de l’Estat la revi
sió i modificació de la proposta actual del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques dels ingressos 
transferits en concepte de liquidacions i bestretes. Ai
xí, el Govern ha de traslladar al Govern de l’Estat que 
augmenti la seva aportació a través de noves fórmules, 
ja sigui l’augment del percentatge de les bestretes del 
98% al 102% i bé torni al règim de bestretes per al 
fons de competitivitat.

7. Continuar traslladant al Govern de l’Estat que res
pecti les competències en matèria de tutela financera 
sobre els governs locals que corresponen a la Genera
litat de Catalunya d’acord amb l’article 218.5 de l’Es
tatut d’autonomia, en el desplegament normatiu i en la 
supervisió de nous instruments de finançament.

8. Continuar demanant al Govern de l’Estat una modi
ficació al funcionament del FLA que permeti garantir 
la renovació de les amortitzacions de deute de la banca 
espanyola.
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9. Continuar fent les gestions oportunes davant del 
Govern de l’Estat per reclamar el finançament dels 
abonaments que aquesta Administració de la Genera
litat de Catalunya haurà de realitzar amb motiu de les 
sentències recaigudes sobre els drets dels recurrents a 
percebre la part proporcional de la paga extraordinà
ria de desembre de 2012 meritada des del 1/6/2012 al 
14/7/2012, ambdós inclosos, derivada de l’entrada en 
vigor del Real DecretoLey 20/2012, que en seu juris
diccional està essent afectat per l’anul·lació de la dispo
sició esmentada, corresponent a la retroactivitat pre
vista a la norma.

Les quanties calculades que hauran de ser abonades en 
total per aquesta administració ascendeixen a 140 M 
euros per al conjunt de departaments i entitats del sec
tor públic de la Generalitat de Catalunya, amb les uni
versitats públiques i el pagament delegat del personal 
docent de centres concertats.

En cas de no ferse efectiu aquest pagament, la despe
sa incrementaria el dèficit pressupostari previst per a 
l’exercici 2014.

10. Continuar promovent acords amb l’Administració 
de l’Estat per millorar els sistemes de finançament de 
les infraestructures públiques i vetllar pel compliment 
per part de l’Estat dels compromisos d’inversió adqui
rits en matèria d’infraestructures.

11. Instar el Govern de l’Estat a agilitzar el traspàs pre
vist en la llei dels serveis que permetin l’assumpció 
efectiva de la competència de la resolució de les recla
macions economicoadministratives interposades con
tra els actes tributaris dictats per la Generalitat en ma
tèria de tributs estatals cedits. La negativa a efectuar 
aquest traspàs no només suposa de fet una vulneració 
de l’article 205 de l’Estatut, sinó que va en contra de 
l’esperit que impregna els articles 20.2 de la LOFCA, 
54.1 de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, de regu
lació del sistema de finançament de les Comunitats 
autònomes de règim comú i ciutats amb Estatut d’Au
tonomia i es modifiquen determinades normes tributà
ries i 2.1 de la Llei 16/2010, de 16 de juliol, reguladora 
del règim de cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat 
Autònoma de Catalunya i de fixació de l’abast i condi
cions de dita cessió.

12. Continuar reclamant a l’Estat que la distribució 
dels crèdits destinats a la lluita contra la pobresa in
fantil es dugui a terme en base al nombre absolut de 
població en risc de pobresa de cadascuna de les Co
munitats Autònomes.

13. Continuar reclamant al Govern de l’Estat la trans
ferència del finançament necessari per a fer front al 
pagament i la gestió de la llei 39/2006 de la dependèn
cia, en els termes previstos a la pròpia llei.

14. Reclamar al Govern de l’Estat el compliment del 
principi de lleialtat institucional i que compensi a la 
Generalitat de Catalunya pels costos derivats de les 

disposicions normatives i les polítiques implemen
tades per l’Administració General de l’Estat, d’acord 
amb el que marca la llei orgànica de finançament de 
les comunitats autònomes.

Per respecte a la lleialtat institucional el Parlament de 
Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 

15. Reclamar al Govern de l’Estat que es garanteixi a 
l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció l’exercici 
ple de les seves competències com a entitat competent 
i autoritat central, reconeguda pel Conveni de la Ha
ia sobre protecció de menors i cooperació en matèria 
d’adopció internacional, signat el 29 de maig de 1993, 
en els processos d’adopció internacional.

16. Instar el Govern de l’Estat a establir un acord d’as
sociació amb el Govern de Catalunya per tal que, com
plint el mandat de la Unió Europea i respectant el 
repartiment competencial, es gestionin des de Catalu
nya els recursos previstos en el FAMI (Fons Europeu 
d’Asil, Migracions i Integració) aprovat el passat 16 
d’abril i d’aplicació per al període 20142020». L’en
tesa i la cooperació, que poden aportar totes les admi
nistracions permetrà millorar l’eficiència i la utilitat de 
les polítiques d’integració i reforçar les actuacions del 
Govern i, de manera molt especial, dels ens locals, els 
agents socials i les associacions.»

17. Utilitzar totes les eines jurídiques i polítiques per 
evitar les invasions de competències que realitza el 
Govern de l’Estat, amb la Llei de Garantia d’Unitat 
de Mercat (LGUM) com un atemptat notori al pacte 
constitucional i al repartiment de competències en vir
tut de l’estructura territorial de l’Estat.

18. Fer front, amb tots els mitjans disponibles, a les ac
tuacions amb finalitat recentralitzadora de l’Estat i, en 
particular, a la voluntat d’afeblir l’autogovern de Cata
lunya i l’autonomia local sota el pretext de l’eficiència 
administrativa, l’estalvi econòmic, l’eliminació de du
plicitats i la garantia de la unitat de mercat.

19. Exigir al Govern de l’Estat, en aquelles matèries 
en les quals les competències són de la Generalitat, 
el compliment de l’article 114 de l’EAC en matèria de 
territorialització de subvencions, per la qual cosa l’Es
tat no pot reservarse la regulació exhaustiva ni la seva 
gestió, incloenthi la tramitació i la concessió, sinó que 
hauria de transferir i distribuir territorialment la seva 
dotació pressupostària en base a criteris objectius de 
repartiment acordats prèviament.

20. Reclamar al Govern de l’Estat a replantejar l’actual 
repartiment de les freqüències de la TDT que ha defi
nit com a conseqüència del dividend digital per tal que 
la Generalitat de Catalunya pugui optar a les freqüèn
cies radioelèctriques que quedaran buides per reubi
car els dos canals múltiplex de TVC, garantint així les 
emissions dels continguts de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals.
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21. El Parlament de Catalunya denuncia l’incompli
ment de la Llei de l’Estat 21/2005, que estableix la res
titució a la Generalitat de tota la documentació requi
sada pels franquistes a les institucions, les entitats i els 
particulars de Catalunya i exigeix el retorn immediat 
de tots els documents i altres efectes acordats per la 
Comissió Mixta Govern de l’Estat  Generalitat fins 
al gener del 2013, que han estat degudament digitalit
zats amb aquesta finalitat, així com el retorn de tots els 
documents espoliats dels arxius de quarantatres ajun
taments catalans, de la maçoneria, dels fons de Justí
cia i de la Comissaria d’Ordre Públic del Govern de la 
Generalitat.

Proposta de resolució núm. 38. Repercussió 
pels productes agroalimentaris catalans 
procedents de la UE del tancament de la 
frontera de Rússia i per les pèrdues produïdes 
per les pedregades

L’estiu d’enguany està sent especialment complicat per 
a diversos sectors agrícoles i alimentaris com a conse
qüència d’una banda del veto de la Federació Russa a 
l’entrada de productes d’alimentació procedents de la 
Unió Europea, la qual cosa afecta de forma molt di
recta i amb un volum considerable, les exportacions de 
les empreses i explotacions de Catalunya a aquest país, 
amb especial afectació als productors de fruites, hor
talisses i làctics i al sector porcí i, per les pèrdues pro
duïdes per les pedregades a diverses comarques durant 
aquest estiu de 2014(i per l’avançament de la climato
logia que va fer que les produccions de fruita dolça de 
l’estat, de França i d’Itàlia sortissin al mercat a l’hora, 
inundant el mercat d’oferta de fruita al mateix temps 
amb la conseqüent baixada de preus percebuts per els 
agricultors). Per tot l’exposat,

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

1. Promoure l’atorgament d’ajuts per part de la Unió 
Europea pel veto rus, donar suport als afectats per po
der percebre les indemnitzacions corresponents a les 
seves assegurances i l’establiment de línies específi
ques de finançament per a la instal·lació de xarxes an
tipedra tals com l’aplicació de períodes de carència en 
la devolució dels préstecs concedits per l’ICF, el pos
sible finançament a través de l’ICF i AVALIS les ne
cessitats de refinançament de les empreses afectades o 
la possibilitat d’atorgar préstecs nous amb condicions 
favorables.

2. Demanar al MAGRAMA que autoritzi incrementar 
la quantitat de fruita que es pot acollir a la transfor
mació (en pagament per espècies per a la distribució 
gratuïta), donat que l’assignació per a Espanya és molt 
inferior del que les indústries estan en disposició de 
rebre i del que les OPFH podrien arribar a destinar.

3. Reforçar la interlocució directa amb la Comissió 
Europea i ampliarne les demandes en favor dels in

teressos del sector agrari català, per tal de posar en 
relleu i aprofitar al màxim aquesta facultat que atorga 
el fet d’ostentar la presidència de la AREFHL, com a 
òrgan de representació i defensa dels interessos econò
mics i socials dels sectors hortofructícoles i oleícoles 
davant les instàncies europees.

– Les propostes de resolució núm. 3-5-7-9-11-13-15-17-
19-21-23-25-27-29-31-33-35 i 37 són computables al 
Grup Parlamentari d’ERC.

– Les propostes de resolució núm. 2-4-6-8-10-12-14-
16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36 i 38 són computa-
bles al Grup Parlamentari de CiU.

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2014

Jordi Turull i Negre Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP de CiU Portaveu del GP d’ERC 

Propostes de resolució presentades pel Grup Mixt (reg. 
78765)

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableixen els articles 132 i 133 
del Reglament del Parlament, presenta les següents 
propostes de resolució subsegüents al Debat sobre 
l’orientació política general del Govern (tram. 255
00007/10).

Propostes de resolució

Proposta núm. 1. Sobre el referèndum i el 
procés d’independència

1. Garantir i assegurar que la consulta se celebrarà el 
pròxim 9 de novembre amb independència que el Tri
bunal Constitucional suspengui cautelarment la llei de 
consultes no referendàries i el decret de convocatòria 
de la consulta, reconeixent així la desobediència com 
a instrument vàlid i legítim per acomplir amb el dret a 
l’autodeterminació; 

2. Complir el mandat popular derivat dels resultat de 
la consulta del 9 de novembre; 

3. Convocar un ple extraordinari l’endemà que el Tri
bunal Constitucional espanyol suspengui la vigència 
de la llei de consultes no referendàries i el decret de 
convocatòria de la consulta del 9 de novembre per fer 
públic el debat que els grups parlamentaris tindran so
bre les mesures i accions a adoptar per encarar aquesta 
situació; 

4. Acordar l’obertura d’un procés obert i democràtic 
sobre les bases constituents del futur país, sense més 
límits i condicionants que la voluntat popular.
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Proposta núm. 2. Sobre un nou model econòmic

1. Establir com a condició prèvia per executar qualse
vol pla d’ajust estructural, que inclou els processos de 
privatització i externalització, la celebració d’un refe
rèndum vinculant; 

2. Impagament del deute públic de la Generalitat de 
Catalunya; 

3. Resoldre tots els contractes administratius vigents 
que hagin suposat o suposin una externalització de 
serveis dels Departaments de la Generalitat, organis
mes autònoms i ens públics dependents i impulsar la 
supervisió comunitària de la provisió d’aquestes acti
vitats; 

4. Instar la creació d’un banc públic català que canalit
zi l’estalvi i el crèdit; 

5. Retirar el projecte de llei de reforma de la llei de 
cooperatives 18/2002 promogut pel govern de la Ge
neralitat; 

6. Impulsar polítiques de lluita i denúncia del frau fis
cal i augmentar els mitjans per combatre’l; 

7. Fixar l’obligació que totes les administracions cata
lanes dipositin part dels seus fons en entitats de finan
ces ètiques; 

8. Augmentar la pressió fiscal a les rendes més altes; 

9. Crear un fons públic d’inversions per a la innovació 
social de 50 milions en el termini de tres anys i pro
moure i oferir el suport necessari perquè en l’àmbit lo
cal, ja sigui a instàncies del municipi o d’un part de la 
població organitzada, es creïn fons socials de suport a 
la innovació social; 

10. Potenciar les relacions a llarg termini amb les enti
tats de l’economia social i solidària mitjançant conve
nis amb la Generalitat, els municipis i les comarques; i 
sistematitzar les clàusules socials i mediambientals en 
la contractació pública. 

Proposta núm. 3. Sobre redistribució 
de la riquesa

1. Establir una renda garantida universal, incondicio
nada i sense limitació temporal; 

2. Establir l’obligació que les empreses privades que 
presten serveis públics retornin la part majoritària dels 
beneficis a l’administració pública. 

Proposta núm. 4. Sobre transparència 
i nou model econòmic

1. Assegurar que la Generalitat es personarà com a 
acusació particular en tots els casos d’imputació de 
càrrecs electes i servidors públics per delictes de cor
rupció política i contra els interessos generals; 

2. Dur a terme les modificacions legals pertinents per 
establir que qualsevol representant públic imputat ju

dicialment hagi d’abandonar el càrrec que ostenta i 
que només recuperarà en el cas de desimputació o de 
sentència absolutòria; 

3. Sol·licitar a tots els departaments de la Generalitat 
que facilitin les dades de concertació de serveis, en es
pecial els relatius als centres d’ensenyament concer
tats i als centres integrants del SISCAT. 

Proposta núm. 5. Sobre pobresa i exclusió social

1. Aprovar pel tràmit d’urgència la llei de renda garan
tida ciutadana; 

2. Crear nous instruments per lluitar contra la pobresa 
i les desigualtats que impliquin la participació activa 
de les persones que pateixen exclusió social en la defi
nició dels serveis d’atenció a aquests col·lectius; 

3. Garantir l’escolarització pública i gratuïta per als 
infants de 0 a 3 anys, començant pels barris més de
safavorits. L’evidència empírica indica que l’escolarit
zació de 0 a 3 de les criatures de famílies en situació 
d’exclusió social ajuda a minimitzarne la transmissió 
generacional. Alhora, desenvolupar programes i ser
veis especialitzats de prevenció i suport a situacions de 
risc i desavantatge socials adreçats als infants de 0 a 3 
anys i a les seves famílies, especialment en la primera 
maternitat, que permetin prioritzar la prevenció i les 
intervencions precoces en situacions de risc i vulnera
bilitat familiar.

4. Garantir i assegurar que els infants i adolescents 
víctimes de problemes socioeconòmics familiars par
ticipin en condicions d’igualtat en activitats extraes
colars. És imprescindible programar activitats extra
escolars inclusives així com reactivar i potenciar els 
plans educatius d’entorn; 

5. Garantir que les escoles que es troben en barris més 
vulnerables comptin amb eines per a poder fer front a 
l’educació en la diversitat amb professionals preparats 
i motivats per treballar en aquests entorns. Així ma
teix, articular els mecanismes d’inspecció i sanció que 
permetin assegurar que les escoles concertades no se
greguen els alumnes en funció del seu origen, i trencar 
amb els sistemes d’avaluació per resultats que penalit
zen el professorat que exerceix en barris que acumulen 
problemàtiques socials; 

6. Reconèixer el dret a l’alimentació com a dret inali
enable; 

7. Lluitar contra les barreres implícites amb què es tro
ben les persones en situació administrativa irregular 
per accedir als serveis socials; 

8. Derogar totes les ordenances de civisme i plans de 
seguretat que contribueixen a criminalitzar la pobresa; 

9. Garantir i assegurar que no es tallarà el subminis
trament de gas, aigua i electricitat a cap ciutadà que 
no en pugui satisfer les quotes; obligar a les empreses 
subministradores a satisfer el compliment d’aquesta 
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exigència; i prohibir que puguin reclamar posterior
ment a les persones o famílies el deute acumulat per 
l’impagament de serveis bàsics; 

10. Treballar per acabar amb la feminització de la po
bresa. Les dones tenen taxes de risc a la pobresa molt 
més altes que els homes, i això és fruit de les desigual
tats en l’estructura social actual. Aquesta pobresa fe
menina està mediatitzada per la relació precària que 
tenen amb el mercat laboral, per la seva responsabili
tat (sovint en solitari) de les tasques de cura i domès
tiques, i per la manca de valoració del treball de les 
dones en general. Cal, per tant, dissenyar estratègies 
d’apoderament de les dones en el mercat laboral i de 
socialització de totes aquelles tasques de la llar que 
actualment realitzen majoritàriament les dones.

Proposta núm. 6. Sobre política laboral i drets 
de la classe treballadora

1. Establir les bases per configurar el futur marc cata
là de relacions laborals i de protecció social que pivoti 
sobre el repartiment del treball, el reconeixement del 
treball de cures i la defensa dels interessos de la classe 
treballadora; 

2. Instar el govern espanyol a derogar la reforma la
boral; 

3. Establir els mecanismes per facilitar la transmis
sió i reapropiació de les empreses en fallida per part 
dels treballadors sota el paraigua d’una cooperativa, 
de manera que se’ls atorgui el dret d’informació abans 
de qualsevol cessió i en cas que es quedin l’empresa, 
que, d’entrada no hagin d’aportar més del 30% del va
lor atorgar a l’empresa liquidada; 

4. Revertir els acomiadaments i retallades dels treba
lladors de la funció pública i garantir l’aturada del des
mantellament del sector públic; 

5. Condicionar tots els ajuts de fons públics i totes les 
cessions de sòl públic a la signatura d’un compromís 
de continuïtat en l’activitat en unes condicions laborals 
que no es puguin alterar en cap cas en perjudici dels 
treballadors i de les treballadores. Que l’incompliment 
d’aquest compromís doni lloc a un sistema d’indem
nitzacions de danys i perjudicis de l’empresa a l’admi
nistració i als treballadors/es suficientment elevat com 
per dissuadir del tancament i de la deslocalització de 
l’empresa; 

6. Posar a l’abast de joves en situació de risc progra
mes d’inserció social i laboral adaptats a les necessi
tats específiques del col·lectiu amb més dificultats d’in
serció que contemplin l’impuls i l’activació dels joves 
inactius, l’orientació i l’elaboració d’itineraris de for
mació i inserció personalitzats i col·lectius; 

7. Anul·lar la privatització dels serveis d’intermedia
ció laboral i restituir i enfortir totes les competències 
que té atribuïdes el Servei d’Ocupació de Catalu
nya (SOC).

Proposta núm. 7. Sobre feminisme i lluita 
antipatriarcal

1. Instar el Parlament de Catalunya perquè iniciï els 
treballs per aprovar una llei pròpia de drets i salut se
xual reproductiva; 

2. Exigir i vetllar pel desplegament total i efectiu de la 
Llei Orgànica 2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva, i 
de la interrupció voluntària de l’embaràs; 

3. Rebutjar i combatre qualsevol reforma regressiva de 
la Llei orgànica 2/2010 de Salut Sexual i Reproducti
va, i de la interrupció voluntària de l’embaràs per part 
del Govern espanyol; 

4. Recuperar els serveis i el número de professionals 
del servei SIE (Servei d’Intervenció Especialitzada) 
que operen a Catalunya amb l’objectiu de fixar proces
sos de recuperació i reparació a les dones que han estat 
o estan en situació de violència masclista i les seves 
filles i fills a càrrec; vetllar perquè s’aturin les retalla
des i s’ampliïn els recursos destinats als serveis de pre
venció de la violència masclista, i els serveis d’atenció, 
acompanyament i assistència a dones víctimes de vio
lència masclista; 

5. Vetllar perquè les noies menors d’edat també pu
gin accedir a serveis d’atenció a víctimes de violència 
masclista; 

6. Reconèixer els drets laborals de les dones que de
senvolupen tasques domèstiques; 

7. Instar al Parlament de Catalunya perquè treballi en 
la redacció i l’aprovació d’una llei pròpia d’igualtat; 

8. Obligar al govern a fer efectiva la Llei de Depen
dència (Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció 
de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en 
situació de dependència) ja que si no aquestes tasques 
d’atenció a persones dependents recauen sobre les do
nes, i empitjoren la seva posició al mercat laboral, em
pitjoren la seva qualitat de vida i n’augmenta l’estrès.

9. Garantir l’accés universal als mètodes d’anticon
cepció i la dispensació gratuïtat de l’anticoncepció 
d’emergència en la xarxa sanitària pública.

Proposta núm. 8. Sobre municipalisme

1. Rebutjar la reforma de l’administració local propo
sada pel Govern espanyol així com la impulsada per 
la Generalitat; 

2. Garantir als municipis el finançament adequat per
què puguin prestar amb garanties els serveis públics 
que presten; 

3. Oposarse a la reforma electoral que impulsa el PP 
amb l’objectiu que l’alcalde sigui sempre el del partit 
més votat; 

4. Articular els mecanismes d’assessorament i suport 
(legals, econòmics i tècnics) necessaris perquè els mu



22 de setembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 391

3.10.30. TRAMITACIONS EN CURS 186

nicipis de Catalunya puguin iniciar processos de mu
nicipalització de serveis públics que ara presten em
preses privades. 

Proposta núm. 9. Sobre l’accés universal 
a l’habitatge

1. Aprovar durant aquesta legislatura una llei de ga
rantia del dret ciutadà a un habitatge digne que desen
volupi el contingut de l’article 6 de la Llei 18/2007, de 
28 de desembre, del dret a l’habitatge; 

2. Compel·lir el govern perquè executi les polítiques 
públiques pertinents per constituir un parc públic 
d’habitatge social suficient per atendre les necessi tats 
actuals i futures del país, que determinarà anual ment 
l’Informe sobre població mal allotjada a Catalunya; 

3. Aprovar durant aquesta legislatura una llei de ga
rantia del dret ciutadà a un habitatge digne que desen
volupi el contingut de l’article 6 de la Llei 18/2007, de 
28 de desembre, del dret a l’habitatge; 

4. Desenvolupar en el termini de tres mesos el marc 
normatiu que doni cobertura als ajuntaments, respec
te a la seva actuació sobre els habitatges buits, tenint 
en compte que la llei 9/2011 va introduir un seguit de 
modificacions en la llei del dret a l’habitatge 18/2007 
que estant dificultant la seva interpretació. En espe
cial, s’haurà de concretar quina ha de ser la reacció 
legal davant de l’incompliment de la funció social de 
la propietat que significa la tinença d’habitatges injus
tificadament desocupats de forma permanent (art. 5.2 
b LDH), un cop s’ha derogat els apartats 6 i 7 de l’art. 
42 de la Llei d’habitatge,. Així mateix, haurà d’establir 
els criteris justificatius que permetin prioritzar les ac
tuacions sobre els habitatges que es troben en mans de 
les entitats financeres.

5. Adoptar les mesures legislatives necessàries per ar
ticular l’expropiació d’ús temporal amb indemnització 
amb l’objectiu de paralitzar el desallotjament de l’ha
bitatge com a conseqüència d’una decisió judicial; 

6. Regular legalment la municipalització del sòl dis
ponible i la cessió d’ús del sòl municipalitzat per a les 
cooperatives d’habitatge basades en la cessió d’ús. 

Proposta núm. 10. Sobre persones víctimes 
d’execucions hipotecàries i desnonaments

1. Declarar amb caràcter urgent una moratòria de des
nonaments, almenys fins que no es pugui garantir re
allotjament adequat a totes les persones víctimes del 
desallotjament, en consonància amb les mesures cau
telars ordenades pel Tribunal d’Estrasburg en el cas de 
Salt. Mesura que s’aplicarà amb independència que es 
gaudeixi o no de títol legal d’ocupació d’un habitatge. 
Així mateix, atura els processos mentre romanguin 
oberts els processos de negociació.

2. Obligar que tot els habitatges en mans de la SAREB 
passin a mans de la Generalitat de Catalunya i s’inte
grin a un parc públic d’habitatges; 

3. Habilitar la possibilitat que les persones que ocupen 
habitatges s’hi puguin empadronar i no se’ls retirin les 
ajudes de les quals es beneficien.

Proposta núm. 11. Sobre model sanitari 
i mesures d’urgència en matèria sanitària

1. Convertir el model sanitari actual en un model de 
propietat i de provisió íntegrament pública; que impli
ca l’aturada immediata del procés de privatització, les 
externalitzacions de serveis i la signatura de convenis 
amb la sanitat privada.

2. Prohibir la prestació simultània de serveis a la sani
tat pública i a la privada, incloent en aquesta els cen
tres del SISCAT de titularitat privada, per tal d’evitar 
les anomenades «portes giratòries»; 

3. Suspensió i retirada del projecte del consorci sani
tari de Lleida; Suspensió i retirada del conveni de col
laboració de l’hospital Joan XXIII de Tarragona i la 
Xarxa Santa Tecla; 

4. Prohibició de l’ús d’equipaments, serveis i professi
onals públics per a la sanitat privada, incloent els cen
tres del SISCAT de titularitat privada; 

5. Garantir l’assistència sanitària i sociosanitària gra
tuïta a totes les persones amb independència de la seva 
situació administrativa, així com assistència farmaco
lògica gratuïta; 

6. Reobrir tots els serveis dels Centres d’Atenció Pri
mària així com tots els serveis mermats o parcialment 
afectats per les retallades; 

7. Retirar de forma immediata el projecte VISC+, 
aprovat pel Govern, el qual permet que l’historial sa
nitari dels ciutadans es pugui vendre a les farmacèuti
ques, asseguradores, empreses de tecnologia sanitària, 
prestadores de serveis sanitaris privats o a les empre
ses de recursos humans; 

8. Prohibir que els centres públics i concertats puguin 
oferir als malalts la possibilitat d’eludir les llistes d’es
pera sufragant íntegrament el cost de l’assistència sa
nitària que requereixen; 

9. Acabar amb les llistes d’espera en el termini d’un 
any i prohibir la no utilització de llits disponibles sen
se que això impliqui la derivació de pacients i recursos 
a la sanitat privada; 

Proposta núm. 12. Sobre l’accés a l’educació 
universal

1. Garantir que els principis de coeducació, d’equitat, 
inclusivitat i democràcia funcionin realment en el sis
tema educatiu, la qual cosa exigeix deixar immedia
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tament sense finançament els centres que segreguen 
alumnes per sexe; 

2. Posar fi a la dualització cada vegada més accentua
da entre l’escola pública i la privada concertada, que es 
tradueix, de manera irreversible, en una escalada de la 
segregació escolar dins del sistema educatiu; 

3. Perseguir i sancionar amb l’abolició del concert 
aquelles escoles privades que reben finançament pú
blic, però que no ofereixen un servei públic universal, 
perquè utilitzen diferents estratègies per bloquejar la 
inscripció de determinats perfils d’alumnes; 

4. Establir estratègies de zonificació de les ciutats que 
trenquin les lògiques de distribució de classes per 
barris; 

5. Convertir les oficines municipals d’escolarització 
(OME) en l’agent protagonista primer a l’hora d’ins
criure l’alumnat als diferents centres de la població; 

6. Prohibir que l’escola concertada integri la sisena ho
ra dins de l’horari lectiu, perquè, primer, usa aquesta 
estratègia per excloure de l’escola aquells alumnes que 
no poden pagar la sisena hora, i, segon, perquè supo
sa un greuge pedagògic amb relació a l’escola pública 
que no disposa de la sisena hora.

7. Prohibir que es tanqui cap línia d’escola pública si 
abans es pot suprimir el concert a una línia concertada 
a la mateixa localitat o zona escolar, perquè la reduc
ció de línies no suposi en cap cas la substitució del pes 
de la titularitat pública per la concertada; 

8. Fixar el compromís de desobediència a la LOMCE 
i la LUC; 

9. Aturar l’aplicació de la LEC i dels decrets que se’n 
deriven (d’autonomia de centres, de direccions i de 
plantilles) fins que no estigui debatuda en la comunitat 
educativa i derogar les taxes per als estudis no obliga
toris per bastir un servei públic d’educació gratuït; 

10. Eliminar les taxes universitàries i garantir la gratu
ïtat de la universitat; 

11. Revertir la implantació de la jornada intensiva 
als instituts de secundària, públics i concertats, per
què aquesta mesura perjudica els fills de famílies més 
des afavorides; 

12. Aprovar la ILP sobre el sistema educatiu de Cata
lunya per salvar l’educació pública.

13. Eliminar l’actual sistema de bonificacions i gra
tuïtats de les taxes públiques d’ensenyament (basat en 
criteris com la família nombrosa, la minusvalia o al
tres que en cap cas són progressius) i implementarne 
un altre que tingui en compte la situació socioeconò
mica i d’atur de les famílies.

14. Encarregar un estudi independent que avaluï el 
grau d’expulsió de les classes populars dels estudis 
universitaris i postuniversitaris. Ferne públics els re

sultats i prendre les mesures necessàries per a eradicar 
qualsevol barrera econòmica als estudiants universita
ris i postuniversitaris en igualtat de condicions.

15. Crear mancomunitats de serveis educatius públics 
(formació del professorat, recursos en línia, platafor
mes d’ensenyament en línia, xarxa d’intercanvis, pro
jectes didàctics conjunts, programes de mobilitat tem
poral del professorat, oferta compartida) amb el País 
Valencià, les Illes Balears i la Catalunya Nord, amb ens 
administratius de tots els nivells.

Proposta núm. 13. Sobre infraestructures

1. Revisar el Pla de carreteres de Catalunya, perquè 
qualsevol inversió de futur en infraestructures ha d’in
corporar valors com el foment del transport públic, 
l’estalvi energètic i superació dels problemes de mo
bilitat i accidentalitat extrema endèmics que suporten 
algunes parts del territori; 

2. Crear una comissió d’investigació sobre el model de 
finançament de les infraestructures executades els úl
tims anys a Catalunya; 

3. Garantir la gratuïtat del transport públic per a perso
nes aturades, col·lectius en risc d’exclusió social, pen
sionistes i estudiants i universitaris de centres públics; 

4. Aturar qualsevol intent d’allargar concessions i 
avançar en la nacionalització de les autopistes públi
ques, que no exclou la possibilitat de fixar peatges pú
blics dissuasius que també puguin operar com a eines 
de recaptació destinada a finançar el transport públic i 
el manteniment de la xarxa.

5. Augmentar la participació del ferrocarril en la mo
bilitat de les àrees metropolitanes, o en el seu cas de 
mitjans de transport que utilitzin energies sostenibles. 
Articular una xarxa de transport públic al servei del 
benestar de les persones i d’un model econòmic sos
tenible.

6. Posar les bases per una gestió pública nacional i en 
xarxa dels aeroports i ports catalans.

7. Articular una veritable xarxa d’infraestructures dels 
Països Catalans per contrarestar els models centralis
tes de l’Estat espanyol i francès i millorar les connexi
ons entre el conjunt de territoris dels Països Catalans.

Proposta núm. 14. Sobre urbanisme

1. Declarar una moratòria en l’aplicació del planeja
ment territorial pel que fa a les determinacions relati
ves als sistemes urbans, actuacions estratègiques i in
fraestructures de mobilitat per adaptar el contingut a 
la realitat sorgida de la crisi; 

2. Preservar el caràcter del sòl no urbanitzable i rever
tir la qualificació del sòl urbà o apte per urbanitzar, 
fruit de la bombolla immobiliària, i que avui és inne
cessari; 
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3. Sotmetre a consulta prèvia i democràtica totes aque
lles actuacions amb forta incidència i afectació sobre 
el territori; 

4. Adoptar les mesures necessàries per crear un banc 
de terres de conreu i ramaderia, on hi participi l’admi
nistració pública, el teixit local i els sindicats agraris, 
amb l’objectiu, primer, de facilitar de manera priori
tària l’accés a la terra als joves, i sobretot les dones 
joves, que s’incorporen al món agrari, però també per 
combatre l’especulació que s’ha abatut sobre la terra 
agrícola com a valor refugi; 

5. Garantir la igualtat de condicions en l’accés als ser
veis bàsics (energètics, educatius, sociosanitaris) espe
cialment en les àrees rurals per tal d’evitarne el seu 
despoblament.

Proposta núm. 15. Sobre actuacions que 
atempten contra el territori i l’interès 
general

1. Suspendre la tramitació del Centre Direccional de 
Cerdanyola per comprovar si existeixen sòls contami
nats amb l’objectiu d’avaluar la idoneïtat de l’emplaça
ment triat; 

2. Retirar el projecte de macro outlet de Viladecans 
promogut per l’empresa Nienver i que compromet a 
l’administració a realitzar una inversió prèvia de 31 
milions d’euros; 

3. Retirar i anul·lar el Decret llei 2/2014, del 10 de juny, 
de modificació de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en virtut del qual 
s’atorga a la Generalitat la potestat de cedir, durant 30 
anys i a canvi de 800 milions, les se ves competències 
sobre les depuradores de l’Àrea Metropolitana de Bar
celona (AMB) a Aigües de Barce lona.

4. Requerir a IBERPOTASH, S.A, o en el seu cas exe
cutar subsidiàriament i al seu càrrec, l’adopció de totes 
les mesures necessàries per donar compliment urgent 
a la Directiva 2006/21/CE, sobre la gestió dels residus 
de les indústries extractives, i en particular desman
tellar el runam salí del Cogulló, tot adoptant les me
sures provisionals necessàries per tal de posar fi a la 
salinització de la conca del Llobregat i dels seus aqüí
fers. Acordar també la suspensió de l’execució del Pla 
especial urbanístic per a l’accés a la rampa de la mina 
Cabanasses, de Súria, impulsat per l’empresa IBER
POTASH, S.A., així com la resta d’instruments urba
nístics que conformen el Projecte Phoenix, impedint el 
fraccionament fraudulent del planejament urbanístic.

5. Instar el Govern de la Generalitat per tal que declari 
una moratòria indefinida de la construcció o ampliació 
de noves granges de bestiar porcí a les zones que hagin 
estat declarades com a vulnerables; que presenti un pla 
director que garanteixi una gestió acurada dels purins 
i posi en funcionament un programa creïble i calenda
ritzat de regeneració dels aqüífers contaminats.

Proposta núm. 16. Sobre sobirania energètica

1. Instar el govern espanyol que elabori un pla que fixi 
com a objectiu el tancament de les centrals nuclears, 
perquè en el termini de 10 anys la demanda d’energia 
elèctrica quedi coberta sense necessitat d’haver de re
córrer a la nuclear; 

2. Promoure un canvi del marc regulador amb la pers
pectiva de garantir el control democràtic de l’energia 
i que sigui tipificada com a servei públic d’interès na
cional; 

3. Fomentar i donar suport a les cooperatives de con
sum d’energia i eliminar les barreres existents a l’auto
producció d’energia.

4. Denunciar el deute fraudulent creat per les grans em
preses energètiques conegut com a «dèficit tarifari»; 

5. Augmentar els recursos destinats a la gestió silvíco
la i fomentar i potenciar la biomassa autòctona per a 
usos tèrmics.

Proposta núm. 17. Sobre seguretat i els mossos 
d’esquadra

1. Dissenyar un protocol de gestió d’esdeveniments a 
l’espai públic basat en el diàleg, la coresponsabilitat, la 
mediació i el respecte a la llibertat d’expressió; 

2. Eliminar els fitxers policials basats en la ideologia i 
el perfil polític i social de les persones. 

Proposta núm. 18. Sobre llengua i cultura

1. Convertir la cultura en una política pública priori
tària equiparable a l’educació i la sanitat, de manera 
que progressivament se n’augmenti el pressupost per 
equiparar la despesa en percentatge de PIB als països 
de l’entorn; 

2. Instar el govern espanyol perquè apliqui a la cultu
ra l’IVA reduït i, per tant, retiri el percentatge del 21% 
que ara aplica; 

3. Convertir les administracions públiques en facilita
dores de cultura en comptes de proveïdores, de manera 
que els pressupostos culturals es gestionin de forma 
participada; que s’obrin les infraestructures culturals 
públiques a l’autogestió ciutadana; i que en comptes 
d’imposar models de cultura, l’administració doni su
port a les expressions culturals promogudes per la ciu
tadania; 

4. Articular de forma immediata un pla de «formació 
de públics», la qual cosa implica convertir les humani
tats en un eix central dels currículums educatius amb 
l’objectiu d’evitar que el consum cultural correspongui 
a una elit minoritària.

5. Instar el Govern de les Illes Balears a retirar el de
cret de TIL i el decret de Símbols, suspendre els ex
pedients sancionadors contra docents i a iniciar im
mediatament el diàleg amb la comunicat educativa, 
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considerats interlocutors vàlids i imprescindibles, per 
tal de donar resposta a les peticions de la plataforma 
reivindicativa de l’assemblea de docents.

6. Instar el Govern del País Valencià a garantir l’esco
larització en català per a totes les famílies que així ho 
sol·licitin.

7. Prestar suport econòmic i jurídic a les plataformes i 
moviments populars que actuen en defensa de la llen
gua i la cultura catalanes als Països Catalans.

Proposta núm. 19. Sobre solidaritat 
internacionalista

1. Establir processos participatius reals i vinculants 
per tal de definir les estratègies dels països i sectors 
prioritaris en matèria de cooperació i solidaritat; 

2. Trencar relacions comercials amb Estats que violen 
els drets humans; 

3. Treballar per la desmilitarització, desnuclearització 
i protecció mediambiental del Mediterrani per enfortir 
les relacions de solidaritat entre els pobles del sud i del 
nord de la Mediterrània. 

Proposta núm. 20. Sobre el dreta 
l’autodeterminació dels pobles

1. Mostrar el suport i la solidaritat a les nacions kurda, 
palestina i sahraruí en la seva lluita pel legítim dret a 
l’autodeterminació, la pau i els drets humans.

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2014

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Proposta de resolució presentada pel Grup Parlamenta-
ri de Convergència  i Unió, pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, pel Grup Parlamentari 
Socialista, pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i pel Grup Mixt  
(reg. 78757)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, por
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Maurici Lucena i Betriu, portaveu del 
Grup Parlamentari Socialista, Dolors Camats i Luis, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca
talunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa, David 
Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, d’acord 
amb el que estableixen els articles 132 i 133 del Regla
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al Debat sobre l’orientació políti
ca general del Govern (tram. 25500007/10).

Proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya: 

1. Mostra la seva disconformitat amb la reclamació de 
80,5 milions d’euros que fa el Ministeri d’Hisenda a la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals mitjan
çant l’acta d’inspecció dictada en l’àmbit del procedi
ment d’inspecció obert per la liquidació de l’IVA.

2. Constata que aquesta acta és fruit d’un canvi sobtat 
de criteri en la interpretació de la norma, que s’aplica 
amb caràcter retroactiu, sense estar avalat per cap llei i 
comporta greus conseqüències als mitjans públics ca
talans.

3. Insta el Govern de la Generalitat a demanar a l’Agèn
cia Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) del 
Ministeri d’Hisenda que anul·li l’acta d’inspecció envi
ada a la CCMA i arxivi l’expedient administratiu cor
responent.»

Aquesta proposta de resolució és computable al Grup 
Parlamentari d’ERC.

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2014

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Marta 
Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Maurici Lu
cena i Betriu, portaveu del GP SOC; Dolors Camats i 
Luis, portaveu del GP d’ICVEUiA; David Fernàndez 
i Ramos, portaveu del Grup Mixt

Proposta de resolució presentada pel Grup Parla men  -
ta  ri de Convergència i Unió, pel Grup  Parlamen tari d’Es -
querra Republicana de Catalunya, pel Grup Parlamen-
ta ri d’Iniciativa per  Catalunya Verds - Es  querra Unida i Al-
ternativa i pel Grup Mixt (reg. 78761)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, por
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica
na de Catalunya, Dolors Camats i Luis, portaveu del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds   
Esquerra Unida i Alternativa, David Fernàndez i Ra
mos, portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el que es
tableixen els articles 132 i 133 del Reglament del Par
lament, presenten la següent proposta de resolució 
subsegüent al Debat sobre l’orientació política general 
del Govern (tram. 25500007/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya constata que en les elec
cions del novembre del 2012, amb una altíssima parti
cipació, el poble de Catalunya va expressar d’una ma
nera molt clara la voluntat de poder decidir lliurement 
i pacífica el seu futur mitjançant l’exercici del dret a 
decidir, i en aquest sentit, manifesta que està actuant 
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en tot aquest procés amb plena lleialtat i en consonàn
cia amb aquest mandat, igual que el President i el Go
vern de la Generalitat.

El Parlament de Catalunya es va fer seu aquest man
dat del poble de Catalunya a través de l’aprovació  
el 23 de gener de 2013 de la Declaració de Sobirania i 
del dret a decidir del poble de Catalunya, i manifesta 
que manté tota la seva vigència política.

El Parlament reitera que el procés per tal que els ciu
tadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir 
el seu futur polític col·lectiu ha vingut marcat i s’ha 
de continuar regint políticament pels principis vigents 
que va establir la Declaració de Sobirania i del dret a 
decidir del poble de Catalunya.

El Parlament constata l’acord a què van arribar quatre 
Grups Parlamentaris i el President i el Govern de la 
Generalitat el passat 12 de desembre de 2013 per con
cretar la data i la pregunta de la consulta mitjançant la 
qual els ciutadans i ciutadanes decidiran sobre el futur 
polític de Catalunya.

El Parlament de Catalunya, una vegada els Grups 
Parlamentaris han elaborat la proposició de Llei de 
Consultes populars no referendàries, constata que el Con
sell de Garanties Estatutàries ha dictaminat que tots 
els articles de la Llei de consultes s’ajusten plenament 
a la Constitució i a l’Estatut. Així mateix, el Parlament 
constata que el dictamen del Consell de Garanties Es
tatutàries i la sentència del Tribunal Constitucional 
42/2014, de 25 de març, sobre la declaració de sobi
rania aprovada pel Parlament de Catalunya, posen de 
manifest que existeixen arguments jurídics per con
vocar la consulta amb tota la fonamentació jurídica 
necessària, ja que reconeixen de manera explícita el 
principi democràtic.

El Parlament de Catalunya constata i celebra que 
aquesta voluntat majoritària del poble de Catalunya 
per exercir el dret a decidir el seu futur polític durant 
el 2014 s’ha expressat d’una manera cívica i multitudi
nària any rere any, i de nou l’11 de setembre d’aquest 
any 2014 amb la mobilització de la V pels carrers de 
la ciutat de Barcelona. Així mateix, es constata l’àm
plia adhesió de la societat civil i dels agents socials 
i econòmics a l’entorn del Pacte Nacional pel Dret a 
Decidir.

El Parlament de Catalunya acorda:

1. En compliment de l’acord assolit el 12 de desembre 
de 2013 per quatre Grups Parlamentaris i el President 
i el Govern de la Generalitat a favor del dret a decidir, 
donar suport perquè es dugui a terme la consulta el 9 
de novembre del 2014 sobre el futur polític del nostre 
país.

2. La necessitat de celebrar una consulta el proper 9 de 
novembre, sobre si Catalunya ha d’esdevenir un Estat, 
i en cas afirmatiu, si aquest Estat ha de ser indepen
dent, tal com van acordar el president de la Generalitat 

i els Grups Parlamentaris favorables al dret a decidir 
el passat 12 de desembre de 2013.

3 Impulsar acords, amb el màxim consens, en el Ple 
del Parlament com a expressió de la sobirania i re
presentació directa del poble de Catalunya, davant de 
qualsevol eventualitat que pugui sorgir, com un valor 
essencial per poder prosseguir amb èxit el procés col
lectiu que el país té en marxa.

El Parlament de Catalunya insta el President de la Ge
neralitat a:

1. Convocar la consulta sobre el futur polític col·lectiu 
de Catalunya en els termes acordats anteriorment refe
rits i d’acord amb els marcs legals.

2. A consultar el Ple del Parlament quan les circums
tàncies del procés democràtic per decidir el futur polí
tic de Catalunya ho requereixin.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a:

Prendre totes les resolucions oportunes i a destinar 
tots els recursos i mitjans tècnics i humans necessaris 
perquè la consulta es dugui a terme amb totes les ga
ranties democràtiques i de participació possibles.

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2014

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Marta 
Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Dolors Ca
mats i Luis, portaveu del GP d’ICVEUiA; David Fer
nàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt

A efectes de còmput aquesta proposta de resolució 
queda assignada a Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió.
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Propostes de resolució transaccionals presen-
tades pels grups parlamentaris
Reg. 79060; 79061; 79062; 79064; 79068; 

79071; 79191; 79192; 79193; 79194 / Admissió 

a tràmit: Mesa del Parlament, 17.09.2014

Proposta transaccional que substitueix les propostes de 
resolució núm. 12 del Grup Parlamentari Socialista, núm. 5 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa i núm. 7 del Grup Mixt (Reg. 
79060)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla
mentari Socialista, Dolors Camats i Luis, portaveu del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  
Esquerra Unida i Alternativa, David Fernàndez i Ra
mos, portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el que es
tableix l’article 133 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent proposta de resolució transacci
onal, subsegüent al Debat sobre l’orientació política 
general del Govern (tram. 25500007/10), que substi
tueix les propostes de resolució núm. 12 del Grup Par
lamentari Socialista, núm. 5 del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra Unida i 
Alternativa, núm. 7 del Grup Mixt.

Proposta de resolució transaccional. 
Per als drets de les dones

El Parlament de Catalunya constata que els darrers 
dos anys s’ha produït un retrocés en els avenços as
solits abans de l’inici de la crisi en matèria d’igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes.

El Parlament de Catalunya denuncia: 

a) Que el 2014 s’ha produït un increment alarmant de 
morts per violència masclista a Catalunya per manca 
de priorització de les mesures i els recursos efectius 
per lluitarhi en contra.

b) Que les reformes legislatives i les retallades de ser
veis públics produïdes a Catalunya i a Espanya en els 
darrers dos anys estan generant grans desigualtats i 
pobresa entre les dones, fent créixer el model masclis
ta a la nostra societat, a partir de l’excusa de la crisi i 
de l’economia.

c) Que la reforma laboral ha precaritzat el mercat de 
treball i atemptat especialment contra els drets dels 
treballadors i les treballadores a conciliar la seva vida 
laboral, familiar i social, generant una sobrecàrrega en 
les dones que posa en risc la seva salut i els seus pro
cessos de creixement personal, social i laboral.

d) Que les retallades en matèria de cura dels infants 
(escoles bressol), cura de la gent gran (paràlisi i des
mantellament dels serveis de dependència) que vol que 
les dones tornin a casa, està fent reduir de forma ac
celerada la taxa d’ocupació femenina (42,8%) produint 

un fals efecte de baixada de l’atur, amb el conseqüent 
empobriment

El Parlament de Catalunya acorda la constitució d’un 
Acord social i polític per l’eradicació de la violència 
masclista integrat per les organitzacions socials i fe
ministes, que treballen en l’àmbit dels drets de les do
nes, i les organitzacions polítiques. L’Acord tindrà per 
objectiu elaborar les recomanacions i mesures per la 
lluita contra la violència masclista a totes les institu
cions públiques de Catalunya així com ferne el segui
ment, avaluar les polítiques i emetre informes de ca
ràcter públic.

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a: 

a) Establir una nova estratègia de prevenció i atenció 
contra la violència masclista i refer el programa d’in
tervenció integral contra la violència masclista per evi
tar l’increment de morts produït el 2014 amb mesu
res extraordinàries i vigilància més atenta per evitar 
el dramàtic increment de morts (9 morts en 8 mesos).

b) En el cas que el Govern no retiri la tramitació de 
l’Avantprojecte de Llei Orgànica per la qual es pretén 
la reforma de la Llei 2/2010, de 3 de març, de salut 
sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de 
l’embaràs, per garantir el dret de les dones a adoptar 
lliurement decisions que afecten a la seva vida sexual 
i reproductiva, i reconèixer la capacitat de les dones 
a decidir plenament sobre el seu embaràs, reiterar la 
petició al Govern de l’Estat de la seva retirada imme
diata. El Govern de la Generalitat ha de continuar tre
ballant a totes les instàncies, tant a escala europea com 
estatal, per evitar aquesta tramitació.

c) En el cas que el Govern no retiri la tramitació de 
l’Avantprojecte de Llei Orgànica per la qual es pretén 
la reforma de la Llei 2/2010, de 3 de març, de salut 
sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de 
l’embaràs, per garantir el dret de les dones a adoptar 
lliurement decisions que afecten a la seva vida sexual 
i reproductiva, i reconèixer la capacitat de les dones a 
decidir plenament sobre el seu embaràs, acompanyar 
i donar suport a totes les mobilitzacions ciutadanes i 
dels professionals de la salut amb els mitjans logístics 
i mediàtics disponibles que s’estan organitzant per re
butjar la tramitació d’aquesta reforma legislativa. Con
vocar immediatament el Consell Català de les Dones 
per plantejar una campanya de mobilitzacions conjun
tament amb la societat.

d) Elaborar un Pla Especial contra la discriminació la
boral i salarial de les dones i desenvolupar i implantar 
una eina d’autodiagnòstic per a les empreses i incen
tius perquè apliquin mesures que redueixi la bretxa sa
larial.

e) Donar compte al Parlament de les mesures dutes a 
terme per a combatre la desigualtat salarial entre ho
mes i dones i els resultats assolits amb un sistema d’in
dicadors similar al desenvolupat al País Basc.
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f) Emfatitzar la perspectiva de gènere en les polítiques 
d’inclusió social, per abordar les situacions de pobresa 
i exclusió que pateixen les dones.

g) Recuperar el finançament de l’etapa educativa 03 
cercant fórmules per a la viabilitat de la xarxa d’esco
les bressol públiques.

h) Fer efectiva la Llei de Dependència (Llei 39/2006, 
de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Per
sonal i Atenció a les persones en situació de dependèn
cia) ja que si no aquestes tasques d’atenció a persones 
dependents recauen sobre les dones, i empitjoren la se
va posició al mercat laboral, empitjoren la seva quali
tat de vida i n’augmenta l’estrès.

i) Vetllar de forma efectiva pel compliment de la llei 
d’igualtat i la implantació dels plans d’igualtat a les 
empreses i a les administracions públiques.

j) Recuperar els serveis i el número de professionals 
del servei SIE (Servei d’Intervenció Especialitzada) 
que operen a Catalunya amb l’objectiu de fixar proces
sos de recuperació i reparació a les dones que han estat 
o estan en situació de violència masclista i les seves 
filles i fills a càrrec; vetllar perquè s’aturin les retalla
des i s’ampliïn els recursos destinats als serveis de pre
venció de la violència masclista, i els serveis d’atenció, 
acompanyament i assistència a dones víctimes de vio
lència masclista.

k) Vetllar perquè les noies menors d’edat també pu
guin accedir a serveis d’atenció a víctimes de violèn
cia masclista.

l) Reconèixer els drets laborals de les dones que de
senvolupen tasques domèstiques.

m) Garantir l’accés universal als mètodes d’anticon
cepció i la dispensació gratuïtat de l’anticoncepció 
d’emergència en la xarxa sanitària pública.

El Parlament de Catalunya es compromet a iniciar els 
tràmits legislatius per a l’aprovació de la llei catalana 
de drets i salut sexual i reproductiva. La futura Llei ha 
de garantir el dret de les dones a decidir lliurement i 
responsablement sobre la seva pròpia sexualitat, inclo
sa la salut afectiva, sexual i reproductiva, la maternitat 
i la interrupció voluntària de l’embaràs. Alhora en se
ran objectius prioritaris, la prevenció, promoció de la 
salut i educació sanitària a partir de l’acció comunità
ria i individual orientada a la prevenció d’embarassos 
no desitjats a través de la promoció de la contracepció 
habitual, la prevenció violència sexual, la prevenció 
i control de les infeccions de transmissió sexual i de 
càncer de coll uterí  VPH.

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Do
lors Camats i Luis, portaveu del GP d’ICVEUiA; Da
vid Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt

Proposta transaccional entre la proposta de resolució nú-
mero 15 del GP de C’s, la proposta de resolució núme-
ro 11 del GP d’ICV-EUiA i la proposta de resolució nú-
mero 11 del Grup Mixt (Reg. 79061)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamen
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra Uni
da i Alternativa, Carina Mejías Sánchez, portaveu del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, David Fernàndez i 
Ramos, portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el que 
estableix l’article 133 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents propostes de resolució transac
cionals, subsegüents al Debat sobre l’orientació políti
ca general del Govern (tram. 25500007/10).

Transacció entre la proposta de resolució 
número 15 del GP de C’s, la proposta de 
resolució número 11 del GP d’ICVEUiA i la 
proposta de resolució número 11 del Grup Mixt

Model sanitari i finançament

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

1. Celebrar en seu parlamentària, abans de finalitzar 
l’actual període de sessions, un ple monogràfic sobre 
el sistema públic català de salut, per tal d’avaluarne la 
situació actual i proposar mesures concretes per tal de 
donar cobertura a totes les necessitats assistencials i 
sanitàries de la població. Aquest ple extraordinari ser
virà per revisar i valorar el model sanitari que, en el 
seu moment, es va establir a Catalunya, així com tam
bé analitzar si el seu desenvolupament i els resultats 
actuals s’ajusten als objectius inicials de garantir un 
sistema sanitari públic i de qualitat.

2. Garantir la continuïtat de l’ICS com a entitat ín
tegrament pública, subjecte al control i gestió admi
nistratives, dotantlo del pressupost suficient i neces
sari per garantir i mantenir l’activitat assistencial a la 
que està legalment obligat com a servei públic de sa
lut, i destinar una dotació pressupostaria que permeti 
garantir la sostenibilitat d’un sistema català de salut, 
íntegrament públic i de qualitat, assolint un nivell de 
despesa per càpita en salut equiparable al que tenen el 
països del nostre entorn.

3. A tal fi, el Govern suspendrà i retirarà el projec
te del consorci sanitari de Lleida, així com el conveni 
de col·laboració de l’hospital Joan XXIII de Tarragona 
amb la Xarxa Santa Tecla i qualsevol altre projecte de 
creació de nous ens que puguin posar en perill la inte
gritat de l’ICS. Així mateix, es garanteix que les me
sures per a desenvolupar la Llei 8/2007 de l’Institut 
Català de la Salut, amb l’objectiu de millorarne l’efi
ciència i l’autonomia territorial, es faran sempre ga
rantint el caràcter públic i la integritat de l’ICS i que 
estaran acordades amb els professionals i els sindicats, 
i debatudes i aprovades pel Parlament de Catalunya.
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4. Mantenir i garantir la titularitat i la gestió pública de 
tots els recursos radiològics, de diagnòstic per la imat
ge i de laboratoris clínics que formen part de l’ICS o 
d’altres ens públics, deturant de forma immediata els 
acords i els projectes d’integració dels mateixos en al
tres empreses de titularitat pública o privada, de gestió 
pública o privada, amb o sense afany de lucre.

5. Assegurar pels anys 2015 i 2016 una dotació pressu
postària per salut superior a la de l’any 2014, de forma 
que, en un termini màxim de dos anys, es recuperin 
els 1600 milions d’euros en que s’ha vist reduïda la 
despesa sanitària pública del 2010 al 2014.

6. Impedir normativament que les persones que osten
ten o han ostentat càrrecs de designació directa en el 
Departament de Salut, en organismes públics depen
dents d’aquest, o en qualsevol de les empreses públi
ques o concertades amb el CatSalut, puguin accedir a 
concursos públics o puguin ser adjudicatàries de cap 
contracte de serveis retribuïts, ja sigui a títol perso
nal o mitjançant empreses en les que participin direc
ta o indirectament. Aquesta situació d’incompatibilitat 
serà extensiva al seu cònjuge i als seus familiars fins 
al segon grau de consanguinitat o afinitat, i perdura
rà durant els cinc anys posteriors a la finalització de 
l’exercici del càrrec.

7. Retirar de forma immediata el projecte VISC+, que 
pretén generar negoci a partir de vendre a les empre
ses farmacèutiques, asseguradores, empreses de tec
nologia sanitària, prestadores de serveis sanitaris pri
vats o a les empreses de recursos humans dades de 
l’historial sanitari de la ciutadania de Catalunya, sense 
totals garanties ètiques ni de respecte de la privacitat.

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2014

Dolors Camats i Luis, portaveu del GP d’ICVEUiA; 
Carina Mejías Sánchez, portaveu del GP de C’s; David 
Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt

Proposta transaccional entre la proposta de resolució 
núm. 3 del Grup Parlamentari Socialista i el Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió i el Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (Reg. 79062)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, por
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Maurici Lucena i Betriu, portaveu del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es
tableix l’article 133 del Reglament del Parlament, pre
senten la següent proposta de resolució transaccional, 
subsegüent al Debat sobre l’orientació política general 
del Govern (tram. 25500007/10), que substitueix les 
propostes de resolució núm. 3 del Grup Parlamentari 
Socialista.

Proposta de resolució transaccional

Proposta de resolució núm. 1. Sobre 
universitats, recerca i innovació

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

a) Prioritzar per al 2015 els recursos destinats a les 
universitats públiques, de manera que es pugui man
tenir el finançament, encetant la revisió del model de 
finançament per al període 20152020, dialogat amb la 
comunitat universitària, per consensuar una proposta 
de revisió de preus públics, taxes i beques que seguei
xin garantint l’equitat als estudiants d’educació supe
rior (graus, màsters, doctorats...) la mobilitat interna a 
Catalunya, al personal investigador predoctoral i per
sonal docent.

b) Mantenir la inversió pública en recerca i en innova
ció atès que només basant la nostra economia en el co
neixement podrem comptar amb sectors estructurals 
que generen una economia més sòlida. Un dels reptes 
de la nostra economia és connectar la innovació amb 
el teixit productiu català, per això és vital una políti
ca d’R+D+I propera a l’empresa, així com la creació 
d’un sistema de transferència tecnològica potent que 
fomenti la innovació oberta.

c) Reunir abans de sis mesos a la comissió del Pac
te Nacional de Recerca i Innovació per l’avaluació  
de les accions i resultats que se’n deriven del període de  
20082013 i primer semestre del 2014 i consensuar 
l’estratègia 20152020 en el context de l’Europa 2020, 
presentant aquest pla a la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats.

d) Seguir fent les gestions pertinents davant del govern 
de l’Estat per a renegociar els crèdits pendents amb els 
parcs científics i tecnològics per tal de garantirne la 
viabilitat en tant que instruments òptims per a les si
nergies entre universitat i empresa i per al desenvolu
pament territorial i social.

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2014

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Marta 
Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Maurici 
Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC

Proposta transaccional entre la proposta de resolució 
núm. 2, apartats 2, 4 i 5, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i el Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (Reg. 79064)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamen
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Dolors 
Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamentari d’Ini
ciativa per Catalunya Verds  Esquerra Unida i Al
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 133 
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del Reglament del Parlament, presenten les següents 
propostes de resolució transaccionals, subsegüents al 
Debat sobre l’orientació política general del Govern 
(tram. 25500007/10).

Proposta de resolució transaccional

Presentada per: GP d’Esquerra Republicana de Cata
lunya, GP d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra 
Unida i Alternativa

A la Proposta de resolució núm. 2, apartats 2, 4 i 5, del 
GP de ICVEUiA

Amb modificació

Apartat 2)

Insta el Govern a personarse en les causes on la Ge
neralitat resulti perjudicada, que inclogui també el cas 
Pujol.

Apartat 4)

Expressa la seva oposició a que es pressioni a Andorra 
o la banca andorrana per a que no faciliti dades bancà
ries, en línia amb el que defensa la UE sobre els para
disos fiscals, i espera que el Govern andorrà col·labori 
amb la justícia i amb hisenda per tal d’esclarir els fets.

I apartat 5)

Considera il·legítim que les parts personades en el cas 
Pujol utilitzin el procés sobiranista en benefici propi.

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2014

Marta Rovira i Vergés Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ERC Portaveu GP ICVEUiA

Proposta transaccional entre la proposta de resolució 

núm. 17 del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-

talunya i el Grup Parlamentari de Ciutadans (Reg. 79068)

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, i Santi Rodríguez i Serra, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Po
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar
ticle 133 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents propostes de resolució transaccionals, subse
güents al Debat sobre l’orientació política general del 
Govern (tram. 25500007/10).

Aquesta PR substitueix la proposta de resolució núm. 
17 del PP, que resta redactada de la següent manera

Proposta de resolució núm. 17. Ocupació 
i empresa

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat, en l’àmbit de l’ocupació, a: 

a) Col·laborar amb el Govern d’Espanya i la resta 
d’administracions publiques en les mesures per gene-
rar ocupació i, especialment, aquelles que perseguei-
xen la incorporació de joves en el mercat laboral.

Donar suport a les mesures que el Govern d’Espa
nya està adoptant per generar ocupació i especialment 
aquelles que persegueixen la incorporació dels joves 
en el mercat de treball.

b) Presentar, al llarg d’aquest període de sessions la 
llei de foment i suport d’emprenedoria i foment de 
l’autoocupació.

c) Impulsar programes d’autoocupació per a persones 
professionals majors de 45 anys, que poden trobar en 
l’emprenedoria una sortida professional adequada a 
les seves necessitats.

d) Crear un fòrum anual d’ocupació entre totes les uni
versitats públiques i privades catalanes en que les em
preses puguin donar a conèixer els seus serveis així 
com les universitats i els alumnes conèixer les dife
rents opcions que ofereix el mercat laboral.

e) Establir programes específics de formació i inserció 
laboral per a joves en sectors estratègics.

f) Orientar la formació dels treballadors desocupats a 
l’adaptació als profunds canvis dels sectors productius 
i a pal·liar les carències de formació en competències 
bàsiques dels principals grups de desocupats.

g) Reformar el funcionament de les meses locals 
d’ocupació adaptant en tot cas l’oferta formativa a les 
necessitats dels diferents sectors de l’activitat econò
mica.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat, en l’àmbit de l’emprenedoria, a: 

a) Establir una deducció en el tram autonòmic de 
l’IRPF per compensar una part de les despeses que re
alitzen els treballadors autònoms per a millorar la for
mació.

b) Impulsar la creació d’oficines de suport i orientació 
a l’inici de l’activitat emprenedora i empresarial a les 
universitats catalanes.

c) Facilitar als treballadors autònoms i les microem
preses de menys de 10 treballadors, la col·laboració i 
assessorament dels tècnics habilitats de la inspecció 
de treball en la realització dels plans de prevenció.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la pre
sentar abans de finalitzar l’any 2014 el projecte de llei 
d’inclusió social que impulsi la reforma de la Renda 
Mínima d’Inserció, reduint i simplificant i compactant 
les ajudes i prestacions socials existents, en una úni
ca prestació social bàsica que garanteixi uns ingressos 
mínims.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a presentar la llei del comerç de Catalunya 
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per unificar en una única normativa tota la legislació 
d’aquest àmbit. Aquesta llei haurà de tenir presents els 
principis de simplificació burocràtica i administrativa.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat, en l’àmbit del turisme, a: 

a) Analitzar la implantació de l’impost sobre estades 
en establiments turístics, i valorar la seva supressió o 
reformulació, per a garantir la seva utilització finalista 
per a activitats de promoció turística.

b) Desenvolupar un model turístic propi familiar, 
cultural que ofereixi productes de qualitat, desplegats 
de forma ordenada i sostenible per tal de complemen
tar el turisme de «sol i platja».

c) Potenciar el turisme MICE (turisme de congressos, 
incentius i reunions) mitjançant el CCB (Catalunya 
Convention Bureau) com a instrument de potenciació 
d’aquest sector turístic.

d) Promoure les destinacions turístiques catalanes en 
els mercats de proximitat especialment entre el nostre 
principal mercat que és el de la resta d’Espanya i el tu
risme d’Europa.

e) Fomentar els plans d’excel·lència, dirigits a destins 
amb un reconeixement ja consolidat, i els plans de di
namització creats per als destins emergents i amb una 
gran riquesa cultural, per tal de poder donar respos
ta als nous hàbits de la demanda turística i facilitar 
el manteniment i la millora de la competitivitat de les 
empreses turístiques, especialment les localitzades en 
destinacions consolidades.

6. Aprofundir en les accions per a aflorar els habi
tatges d’ús turístic i minimitzar el seu impacte en la 
convivència, tot potenciant les Empreses explotadores 
d’apartaments turístics i la seva oferta d’allotjament.

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2014

Inés Arrimadas García, portaveu adjunta del GP de 
C’s; Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del GP 
del PPC

Proposta transaccional entre la Proposta de resolució 
núm. 17, apartat 2, del Grup Mixt i el Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (Reg. 79071)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamen
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, David Fer
nàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, d’acord amb 
el que estableix l’article 133 del Reglament del Par
lament, presenten la següent proposta de resolució 
transaccional, subsegüent al Debat sobre l’orientació 
política general del Govern (tram. 25500007/10), que 
substitueix les propostes de resolució.

Proposta de resolució transaccional

Presentada per: GP d’Esquerra Republicana de Cata
lunya, Grup Mixt
A la Proposta de resolució núm. 17, apartat 2, del GP 
Mixt
Amb modificació

Apartat 2

Garantir que els fitxers policials d’informació no in
cloguin referències a la ideologia, perfil polític i soci
al de les persones, tal i com preveu la legalitat vigent.

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2014

Marta Rovira i Vergés David Fernàndez i Ramos
Portaveu del GP d’ERC Portaveu del Grup Mixt 

Proposta transaccional entre la proposta de resolució  
núm. 4, apartat 1 del Grup Mixt i el Grup Parlamentari de 
Ciutadans (Reg. 79191)

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen
tari de Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, portaveu 
del Grup Mixt, d’acord amb el que estableix l’article 
133 del Reglament del Parlament, presenten la se
güent proposta de resolució transaccional, subsegüent 
al Debat sobre l’orientació política general del Govern 
(tram. 25500007/10), que substitueix les propostes de 
resolució núm. 4.1 del Grup Mixt.

Proposta de resolució transaccional

Presentada per: GP de C’s, Grup Mixt

A la Proposta de resolució núm. 4, apartat 1, del GP 
Mixt

Amb modificació

On hi diu:

«Assegurar que la Generalitat es personarà com a acu
sació particular en tots els casos d’imputació de càr
recs electes i servidors públics per delictes de corrup
ció política i contra els interessos generals.»

Hi ha de dir:

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

Per tal de salvaguardar els interessos col·lectius dels 
catalans i catalanes, a personar-se com a part de la 
forma processal més adequada en els processos judici-
als oberts per temes de corrupció política que afectin 
a qualsevol treballador públic o càrrec electe on s’ha-
gin malversat fons públics, o de qualsevol altra manera 
s’hagués produït una disminució dels ingressos o en el 
patrimoni de la Generalitat, o s’hagi aprofitat el càrrec 
o la funció per l’enriquiment il·lícit propi o de tercers 
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instant sempre la restitució de tots els fons públics que, 
en el seu cas hagin estat obtinguts de forma fraudu-
lenta.»

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2014

Carina Mejías Sánchez David Fernàndez i Ramos
Portaveu del GP de C’s Portaveu del Grup Mixt

Proposta transaccional entre les propostes de resolució 
núm. 18.3 i 18.4 del Grup Mixt i el Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (Reg. 79192)

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 133 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució transaccional, subse
güent al Debat sobre l’orientació política general del 
Govern (tram. 25500007/10), que substitueix les pro
postes de resolució núm. 18.3 i 18.4 del Grup Mixt.

Proposta de resolució transaccional

Presentada per: Grup Mixt, GP de Convergència i Unió

A la Proposta de resolució núm. 18, apartat 3, del GP 
Mixt

Amb modificació

On hi diu:

«Convertir les administracions públiques en facilita
dores de cultura en comptes de proveïdores, de manera 
que els pressupostos culturals es gestionin de forma 
participada; que s’obrin les infraestructures culturals 
públiques a l’autogestió ciutadana; i que en comptes 
d’imposar models de cultura, l’administració doni su
port a les expressions culturals promogudes per la ciu
tadania.»

Hi ha de dir:

«Convertir les administracions públiques en facilita-
dores de cultura en comptes de proveïdores.»

Proposta de resolució transaccional

Presentada per: Grup Mixt, GP de Convergència i Unió

A la Proposta de resolució núm. 18, apartat 4, del GP 
Mixt

Amb modificació

A l’apartat 4

On hi diu:

«Articular de forma immediata un pla de “formació 
de públics”, la qual cosa implica convertir les humani

tats en un eix central dels currículums educatius amb 
l’objectiu d’evitar que el consum cultural correspongui 
a una elit minoritària.»

Hi ha de dir:

«Articular un pla de “formació de públics”, la qual co-
sa implica convertir les humanitats en una àrea impor-
tant dels currículums educatius.»

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2014

David Fernàndez i Ramos Jordi Turull i Negre
Portaveu del Grup Mixt Portaveu del GP de CiU

Proposta transaccional entre la proposta de resolució 
núm. 6 del Grup Parlamentari de Ciutadans i el Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió i el Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (Reg. 79193)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, porta
veu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta
bleix l’article 133 del Reglament del Parlament, pre
senten la següent proposta de resolució transaccional, 
subsegüent al Debat sobre l’orientació política general 
del Govern (tram. 25500007/10), que substitueix les 
propostes de resolució núm. 6 del Grup Parlamentari 
de Ciutadans.

Proposta de resolució transaccional

Esmena de modificació

Proposta de resolució núm. 6

Recolzament a empreses i autònoms

Reforçament dels serveis a empreses, autònoms i tre
balladors

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

1. Impulsar, en coordinació amb la resta d’entitats i 
administracions publiques que presten serveis a em
preses i autònoms, una xarxa coordinada de serveis 
d’acompanyament i consolidació d’empreses a Cata
lunya reforçant àmbits com: reorientació de línies de 
negoci, refinançament de dubtes, millores productives, 
etc.

2. Afavorir la disponibilitat de finançament públic 
mitjançant línies directes de crèdit de l’Institut Català 
de Finances, amb un control rigorós de la destinació 
dels fons i de l’eficiència de la despesa pública, que es
tigui destinada a la creació d’ocupació o a crèdits per a 
empreses, PIMES i autònoms.
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3. Impulsar l’establiment de fons d’inversió per finan
çar noves empreses innovadores i viables, així com 
donar suport decididament a les empreses exportado
res, per tal d’afavorir el seu desenvolupament i expan
sió en un món econòmic obert i global.

Administració electrònica, simplificació i eliminació 
de càrregues burocràtiques

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

4. Treballar conjuntament amb les entitats municipa
listes per la simplificació administrativa.

5. Crear progressivament un sistema d’interlocució 
única de les empreses amb l’administració pública, 
amb l’objectiu de facilitar tots els tràmits que les em
preses han de fer amb la Generalitat.

6. Adoptar totes les mesures legals i administratives 
necessàries per a eliminar tràmits burocràtics i sim
plificar procediments per a facilitar l’activitat econò
mica, la creació d’empreses i la internacionalització de 
les mateixes.

7. Evitar o minimitzar, tant com sigui possible, la in
corporació de càrregues administratives a les empre
ses a la tramitació de nova normativa i reglamentació 
que afecti l’activitat econòmica, especialment en el cas 
de les petites i mitjanes empreses.

8. Continuar establint, en el marc de la finestreta ad
ministrativa única empresarial, un sistema unificat de 
gestió de tramitacions per a les petites i mitjanes em
preses, per a que una sola unitat sigui l’encarregada de 
fer totes les tramitacions necessàries entre las diverses 
administracions.

9. Establir progressivament un Pla d’Implantació de 
l’Administració electrònica. Aquest Pla haurà de con
templar objectius concrets mesurables mitjançant in
dicadors i serà avaluat de forma semestral amb un in
forme que serà presentat a la Comissió d’Empresa i 
Ocupació del Parlament de Catalunya.»

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2014

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Marta  
Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Carina  
Mejías Sánchez, portaveu del GP de C’s

Proposta transaccional entre la proposta de resolució núm: 
15, apartats 2.c i 2.g del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i el Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió i el Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (Reg. 79194)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, porta
veu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta
bleix l’article 133 del Reglament del Parlament, pre
senten la següent proposta de resolució transaccional, 
subsegüent al Debat sobre l’orientació política general 
del Govern (tram. 25500007/10), que substitueix les 
propostes de resolució.

Proposta de resolució transaccional

A la Proposta de resolució núm: 15, apartats 2.c i 2.g, 
del GP ICVEUiA

De modificació a l’apartat 2.c 

«Impulsar el [...]»

D’addició a l’apartat 2.g

«[...], tenint en compte també els nous programes dels 
fons estructurals europeus i, a més, exigint a l’Estat 
que recuperi el nivell d’aportació del 2010 en políti-
ques actives d’ocupació.»

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2014

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Marta 
Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Dolors Ca
mats i Luis, portaveu del GP d’ICVEUiA

Rectificacions i retirades
Reg. 79063; 79070 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 17.09.2014

Rectificació del text presentat, relativa a la proposta de re-
solució núm. 6 presentada pel Grup Parlamentari de Ciu-
tadans (Reg. 79063)

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
133 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
correcció errades a la proposta de resolució núm. 6, 
subsegüent al Debat sobre l’orientació política general 
del Govern (tram. 25500007/10).
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Proposta de resolució transaccional

Proposta de resolució núm. 6 - Recolzament a empre-
ses i autònoms

[...]

Administració electrònica, simplificació i eliminació 
de càrregues burocràtiques

6. Impulsar, en coordinació amb la Federació de Mu-
nicipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Muni-
cipis, un pacte català per la simplificació administra
tiva.

[...]

11. Definir i concretar el calendari d’aplicació d’un pla 
d’implantació de l’Administració electrònica. Aquest 
Pla haurà de contemplar objectius concrets mesurables 
mitjançant indicadors i serà avaluat de forma semes
tral amb un informe que serà presentat a la Comissió 
d’Empresa i Ocupació del Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2014

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Retirada dels apartats 2 i 3 de la Proposta de resolució 
núm. 4 presentada pel Grup Mixt (Reg. 79070)

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
comunica a la Mesa del Parlament que retira els apar
tats 2 i 3 de la Proposta de resolució número 4 subse
güent al Debat de política general del Govern amb nú
mero de registre 78765, presentat el dia 16 de setembre 
de 2014, relatiu al tràmit retirada d’un document i a 
l’expedient amb número de tramitació 25500007/10.

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2014

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 6/1985, del 
poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual 
es regula l’Estatut orgànic del Ministeri Fiscal
Tram. 270-00005/10

Informe de la Ponència de la Comissió de Jus-
tícia i Drets Humans

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

La Ponència de la Comissió de Justícia i Drets Hu
mans, nomenada el dia 20 de març de 2014 i inte
grada pels diputats Elena Ribera i Garijo, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, que n’ha estat 
designada ponent relatora; Gemma Calvet i Barot, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata
lunya; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamenta
ri Socialista; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Salva
dor Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d’Iniciati
va per Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alterna
tiva; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans i Isabel Vallet i Sànchez, del Grup Mixt, 
de conformitat amb el que estableix l’article 109.4 del 
Reglament del Parlament, s’ha reunit al Palau del Par
lament el dia 17 de juliol de 2014. Han assessorat la 
Ponència el lletrat Pere Sol i Ordis i l’assessor lingüís
tic Joan Ramon Fibla i Sancho, i l’ha assistit la gestora 
parlamentària Laia Grau i Figueras.

Després d’estudiar la Proposta per a presentar a la Me
sa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judi
cial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut 
orgànic del ministeri fiscal (tram. 27000005/10) i les 
esmenes presentades, d’acord amb l’article 190.1, 2 i 
3 del Reglament del Parlament, ha establert l’informe 
següent que s’estructura en dues parts: la primera in
clou l’ordenació de les esmenes amb relació a la Pro
posta i les recomanacions de la Ponència agrupades 
per articles; la segona es correspon amb el dictamen, 
que també incorpora les propostes d’adequació jurídi
ques i lingüístiques elaborades pels serveis del Parla
ment, i que resultaria si la Comissió adoptés totes les 
recomanacions de la Ponència.
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Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder 
judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es 
regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal

I. Ordenació de les esmenes presentades

Esmenes presentades

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Ciutadans (1)

D’un nou article

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

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (8)

A tot el text de la proposta

Per tal d’unificar conceptes a nivell tècnic i jurídic, 
amb caràcter general allà on es parla del «coneixe
ment del català suficient i adequat» o «coneixements 
suficients», substituir pel text que resulta de l’Estatut 
i que és el següent«coneixement adequat i suficient».

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 2 
(afecta els articles 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 i 15). 
La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es
mena núm. 1, sens perjudici de la qual cosa els po
nents, de conformitat amb l’article 109.2 del Regla
ment, acorden arran el debat sobre la qüestió, incloure 
una disposició addicional nova, la quarta, amb el con
tingut següent: «El que estableix aquesta llei amb re-
lació a les llengües pròpies de les comunitats autòno-
mes és aplicable també a l’aranès en l’àmbit territorial 
d’Aran».

Text presentat

Article 1. Modificació de la lletra h de 
l’apartat 2 de l’article 110 de la Llei orgànica 
6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial 

Es modifica la lletra h de l’apartat 2 de l’article 110 de 
la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judici
al, que queda redactada de la manera següent: 

«h) Exigència com a requisit del coneixement adequat 
i suficient de la llengua i el dret propis de les comuni
tats autònomes, en la provisió de places judicials en el 
territori de la comunitat respectiva.»

Esmenes presentades

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP de Ciutadans (2)

Es suprimeix l’article 1 de la Proposta.

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP Socialista (1)

Es suprimeix l’article 1.

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

De l’article 1

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

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

«25º. Garantir el lliure exercici dels drets lingüístics 
dels ciutadans davant els òrgans jurisdiccionals.»»

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

Article 1

Se suprimeix tot l’article.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 3, 
4 i 6.

La Ponència recomana una transacció entre l’esmena 5 
i l’esmena 57, en el sentit d’incloure el text de l’esmena 
número 5 com un nou article immediatament després 
de l’article 16, numerat com a 16 bis sens perjudici de 
la numeració que resulti del text definitiu de la pro
posta.
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Text presentat

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

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

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

A les Comunitats Autònomes amb llengua i dret pro
pis, el coneixement suficient d’aquests serà requisit pel 
nomenament i adjudicació de les suplències.»

Esmenes presentades

7 Esmena núm. 7
De supressió
GP de Ciutadans (3)

De supressió a l’article 2 de la Proposta

A les Comunitats Autònomes amb llengua i dret propis, 
el coneixement suficient d’aquests serà requisit pel no
menament i adjudicació de les suplències

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (6)

De l’article 2

[...] A les Comunitats Autònomes amb llengua i dret 
propis, un nivell de coneixement adequat i suficient 
d’aquests serà requisit pel nomenament i adjudicació 
de les suplències.

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

[...] A les Comunitats Autònomes amb llengua oficial 
pròpia i dret civil foral o especial, el coneixement sufi
cient d’aquests serà un mèrit pel nomenament i adjudi
cació de les suplències.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 8.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 7 i 9.

El lletrat assenyala que la modificació de 201 de la 
LOPJ només afegeix un nou paràgraf a l’apartat 3 del 
dit article, i recomana que el text se circumscrigui es
trictament a la part que es pretén afegir, sense repro
duir la part de l’article no modificada. La Ponència 
s’hi manifesta d’acord.

Text presentat

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

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

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

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

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

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

d) En les comunitats autònomes amb llengua i dret 
propis, el coneixement adequat i suficient d’aquests és 
requisit per a la comissió.

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

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

10 Esmena núm. 10
De supressió
GP de Ciutadans (4)

[...]

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

11 Esmena núm. 11

De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (7)

De l’article 3

[...]

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

12 Esmena núm. 12
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (3)

Se suprimeix tot l’article.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 11.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 10 i 12.

El lletrat assenyala que la modificació de l’article 216 
bis 3 de la LOPJ que incorpora l’article 3 de la pro
posta afecta exclusivament la lletra d) de l’apartat 2, i 
recomana que el text reproduït se circumscrigui estric
tament a la part que es pretén modificar. La Ponència 
s’hi manifesta d’acord.

Text presentat

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

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

«Article 231

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

òrgans judicials amb les autoritats, les administracions 
i els ciutadans han de ferse en la llengua pròpia de la 
comunitat autònoma.

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

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

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

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

Esmenes presentades

13 Esmena núm. 13
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa (1)

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

»Article 231

[...]

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

14 Esmena núm. 14
De supressió
GP de Ciutadans (5)

«Article 231 

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

[...]

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

15 Esmena núm. 15
Modificació
GP Socialista (2)

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

«Article 231

[...]

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

16 Esmena núm. 16
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (8)

De l’article 4

«Article 231

[...]

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

17 Esmena núm. 17
D’addició
GP de Convergència i Unió (2)

D’un nou paragraf a l’apartat 5 de l’article 4

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

En cap cas requeriran traducció els poders generals 
per plets i altres documents que acrediten la represen-
tació processal.»

18 Esmena núm. 18
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (4)

Se suprimeix tot l’article.
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Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
13, 15, 16 i 17.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 14 i 18.

La Ponència, de conformitat amb l’article 109.2 del 
Reglament, proposa una nova esmena que consisteix 
en suprimir la frase «Els advocats, els procuradors i 
les altres persones que professionalment intervinguin 
en les actuacions judicials no poden al·legar desconei-
xement de la llengua oficial i les traduccions que re-
quereixin, si es produeix aquest desconeixement, han 
de ser a càrrec seu.» de l’apartat 3 de la modificació 
proposada de l’article 231 de la LOPJ.

Text presentat

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

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

«3r. Quan la comunicació que contingui la sol·licitud 
de cooperació no compleixi els requisits d’autenticitat 
suficient o estigui redactada en un idioma que no sigui 
qualsevol de les llengües pròpies de qualsevol Comu
nitat Autònoma de l’Estat.»

Esmenes presentades

19 Esmena núm. 19
De supressió
GP de Ciutadans (6)

Se suprimeix tot l’article.

20 Esmena núm. 20
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (9)

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

21 Esmena núm. 21

De modificació
GP de Convergència i Unió (3)

«3r. Quan la comunicació que contingui la sol·licitud 
de cooperació no compleixi els requisits d’autenticitat 
suficient o estigui redactada en un idioma que no sigui 

el castellà o la llengua oficial pròpia de la Comunitat 
Autònoma on radica l’òrgan judicial al qual es dema-
na la cooperació.»

22 Esmena núm. 22
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (5)

Se suprimeix tot l’article.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
20 i 21.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 19 i 22.

Text presentat

Article 6. Modificació de l’últim paràgraf 
de l’article 311, apartat 1, de la Llei orgànica 
6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial 

Es modifica l’últim paràgraf de l’article 311, apartat 1, 
de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judi
cial, que queda redactat de la manera següent: 

«A les comunitats autònomes on hi hagi més d’una 
llengua oficial o tinguin dret civil propi, les persones 
que cobreixin les vacants han de tenir ple coneixement 
de la llengua i el dret civil propi de les comunitats au
tònomes on s’hagin de cobrir les vacants.» 

Esmenes presentades

23 Esmena núm. 23
De supressió
GP de Ciutadans (7)

Se suprimeix tot l’article.

24 Esmena núm. 24
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (10)

De l’article 6

«A les comunitats autònomes on hi hagi més d’una 
llengua oficial o tinguin dret civil propi, les persones 
que cobreixin les vacants han de tenir un nivell de co-
neixement adequat i suficient de la llengua i el dret ci
vil propi de les comunitats autònomes on s’hagin de 
cobrir les vacants.» 
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25 Esmena núm. 25
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (6)

«A les comunitats autònomes on hi hagi més d’una 
llengua oficial o tinguin dret civil propi, el coneixe-
ment d’aquests serà considerat com a mèrit a les perso-
nes que cobreixin les vacants.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 24.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 23 i 25.

Text presentat

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

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

«1. El Consell General del Poder Judicial, alhora que 
convoca els concursos de mèrits a què es refereix l’ar
ticle 311, aprova les bases a què s’hagi de subjectar la 
celebració d’aquests, en les quals es gradua la puntua
ció màxima d’acord amb el barem que estableix l’apar
tat següent.

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

2. El barem estableix la valoració dels mèrits següents: 

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

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

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

d) Anys de servei efectiu com a catedràtics o com a 
professors titulars de disciplines jurídiques en univer

sitats públiques o en categories similars en universitats 
privades, amb dedicació a temps complet.

e) Anys de servei com a funcionari de carrera en 
qualssevol altres cossos de les administracions públi
ques per a l’ingrés a les quals s’exigeixi expressament 
estar en possessió del títol de doctor o llicenciat en 
dret i impliquin intervenció davant els tribunals de jus
tícia, la carrera fiscal o el cos de secretaris judicials, 
destinacions servides i funcions exercides en aquests.

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

g) Publicacions cientifico jurídiques.

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

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

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

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

Esmenes presentades

26 Esmena núm. 26
De supressió
GP de Ciutadans (8)

[...]

«1. El Consell General del Poder Judicial, alhora que 
convoca els concursos de mèrits a què es refereix l’ar
ticle 311, aprova les bases a què s’hagi de subjectar la 
celebració d’aquests, en les quals es gradua la puntua
ció màxima d’acord amb el barem que estableix l’apar
tat següent.

En els concursos de mèrits als que es refereix l’article 
311, és determinant per obtenir una plaça al territori de 
la respectiva Comunitat Autònoma el coneixement su
ficient pel compliment de les funcions judicials de la 
llengua, oral i escrita, i del dret propis de les Comu
nitats Autònomes que disposin dels mateixos. Sense 
perjudici d’això, serà aplicable, en el seu cas, allò que 
disposa l’últim paràgraf de l’article 341 a aquells que 
obtinguin plaça en un òrgan ubicat en una Comunitat 
Autònoma amb llengua i dret propis.
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27 Esmena núm. 27
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (11)

De l’article 7

[...]

«1. El Consell General del Poder Judicial, alhora que 
convoca els concursos de mèrits a què es refereix l’ar
ticle 311, aprova les bases a què s’hagi de subjectar la 
celebració d’aquests, en les quals es gradua la puntua
ció màxima d’acord amb el barem que estableix l’apar
tat següent.

En els concursos de mèrits als que es refereix l’article 
311, és determinant per obtenir una plaça al territori de 
la respectiva Comunitat Autònoma un nivell de conei-
xement adequat i suficient pel compliment de les fun
cions judicials de la llengua, oral i escrita, i del dret 
propis de les Comunitats Autònomes que disposin dels 
mateixos. Sense perjudici d’això, serà aplicable, en el 
seu cas, allò que disposa l’últim paràgraf de l’article 
341 a aquells que obtinguin plaça en un òrgan ubicat 
en una Comunitat Autònoma amb llengua i dret propis.

28 Esmena núm. 28
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (7)

Se suprimeix tot l’article.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 27.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 26 i 28.

El lletrat assenyala que la modificació de 313 de la 
LOPJ només afegeix un segon paràgraf a l’apartat 1 i 
un segon paràgraf a l’apartat 2, i recomana que el text 
se circumscrigui estrictament a la part que es pretén 
afegir, sense reproduir la part de l’article no modifica
da. La Ponència s’hi manifesta d’acord.

Text presentat

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

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

«Article 315

Les oposicions i els concursos per cobrir les vacants 
de la carrera judicial, del secretariat i de la resta del 
personal al servei de l’Administració de justícia són 

convocades, a instància de la comunitat autònoma en 
l’àmbit territorial de la qual es produeixin les vacants, 
per l’òrgan competent i d’acord amb el que disposa 
aquesta Llei.

En tot cas, en els concursos per proveir vacants en 
el territori de les comunitats autònomes amb llengua 
pròpia, el coneixement d’aquesta s’exigirà com a re
quisit de participació.»

Esmenes presentades

29 Esmena núm. 29
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa (2)

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

»Article 315

Les oposicions i els concursos [...] el que disposa 
aquesta Llei.

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

30 Esmena núm. 30
De supressió
GP de Ciutadans (9)

De supressió a l’article 8 de la Proposta

Article 315 

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

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

31 Esmena núm. 31

De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (12)

De l’article 8

«Article 315

Les oposicions i els concursos per cobrir les vacants 
de la carrera judicial, del secretariat i de la resta del 
personal al servei de l’Administració de justícia són 
convocades, a instància de la comunitat autònoma en 
l’àmbit territorial de la qual es produeixin les vacants, 
per l’òrgan competent i d’acord amb el que disposa 
aquesta Llei.
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En tot cas, en els concursos per proveir vacants en 
el territori de les comunitats autònomes amb llengua 
pròpia, el nivell de coneixement adequat i suficient 
d’aquesta s’exigirà com a requisit de participació.»

32 Esmena núm. 32
De supressió
GP de Convergència i Unió (4)

A l’article 8

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

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

33 Esmena núm. 33
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (8)

«Article 315

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

En tot cas, en els concursos per proveir vacants en el 
territori de les comunitats autònomes amb llengua ofi-
cial pròpia, el coneixement d’aquesta serà considerat 
com a mèrit.»»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
29, 31 i 32.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 30 i 33.

El lletrat assenyala que la modificació de 315 de la LOPJ 
només afegeix un nou paràgraf al dit article, i recomana 
que el text se circumscrigui estrictament a la part que es 
pretén afegir, sense reproduir la part de l’article no mo
dificada. La Ponència s’hi manifesta d’acord.

Text presentat

Article 9. Modificació de l’article 341 de la 
Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder 
judicial 

Es modifica l’article 341 de la Llei orgànica 6/1985, 
d’1 de juliol, del poder judicial, que queda redactat de 
la manera següent: 

«Article 341

1. Per a la provisió de les places de president dels tri
bunals superiors de justícia i de les audiències, en les 
comunitats autònomes que tenen dret propi, així com 
idioma oficial propi, el Consell General del Poder Ju
dicial exigirà com a requisit l’especialització d’aquest 
dret, i el coneixement de l’idioma propi de la comuni
tat autònoma.

2. S’han de determinar reglamentàriament els cri
teris de valoració sobre el coneixement de l’idioma i 
del dret de les comunitats autònomes esmentades, als 
efectes de determinar si es compleixen els requisits a 
què es refereix l’apartat 1 per poder concursar per a òr
gans jurisdiccionals del seu territori.

3. El Consell General del Poder Judicial oferirà pro
grames intensius sobre la llengua i dret propis per els 
Jutges i Magistrats que obtinguin plaça en les Comu
nitats Autònomes citades.» 

Esmenes presentades

34 Esmena núm. 34
De supressió
GP de Ciutadans (10)

Se suprimeix tot l’article.

35 Esmena núm. 35
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (13)

De l’article 9

«Article 341

1. Per a la provisió de les places de president dels tri
bunals superiors de justícia i de les audiències, en les 
comunitats autònomes que tenen dret propi, així com 
idioma oficial propi, el Consell General del Poder Ju
dicial exigirà com a requisit l’especialització d’aquest 
dret, i un nivell de coneixement adequat i suficient de 
l’idioma propi de la comunitat autònoma.

2. S’han de determinar reglamentàriament els criteris 
de valoració sobre el nivell de coneixement adequat i 
suficient de l’idioma i del dret de les comunitats au
tònomes esmentades, als efectes de determinar si es 
compleixen els requisits a què es refereix l’apartat 1 
per poder concursar per a òrgans jurisdiccionals del 
seu territori..

3. El Consell General del Poder Judicial oferirà pro
grames intensius sobre la llengua i dret propis per els 
Jutges i Magistrats que obtinguin plaça en les Comu
nitats Autònomes citades.» 
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36 Esmena núm. 36
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (9)

«Article 341

1. Per a la provisió de les places de president dels tri
bunals superiors de justícia i de les audiències, en les 
comunitats autònomes que tenen dret propi, així com 
idioma oficial propi, el Consell General del Poder Ju
dicial exigirà com a requisit l’especialització d’aquest 
dret, i el coneixement de l’idioma propi de la comunitat 
autònoma.

2. S’han de determinar reglamentàriament els criteris 
de valoració sobre el coneixement de l’idioma i del dret 
de les comunitats autònomes esmentades, als efectes de 
determinar si es compleixen els requisits a què es refe
reix l’apartat 1 per poder concursar per a òrgans juris
diccionals del seu territori.

3. El Consell General del Poder Judicial oferirà pro
grames intensius sobre la llengua i dret propis per els 
Jutges i Magistrats que obtinguin plaça en les Comu
nitats Autònomes citades.»»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 35.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 34 i 36.

Text presentat

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

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

«Article 429

Les sales de govern dels tribunals superiors de justícia 
han de ponderar si els òrgans jurisdiccionals vacants 
poden ser servits adequadament mitjançant substitu
ció, pròrrogues de jurisdicció o comissions de servei, 
o si aquestes són insuficients per assegurarne el fun
cionament regular. En aquest supòsit, han d’elevar al 
Consell General del Poder Judicial una relació dels 
jutjats que exigeixen la provisió temporal immediata, 
juntament amb un informe raonat que ho justifiqui.

En les Comunitats Autònomes amb llengua i dret pro
pis, el coneixement suficient d’aquests serà requisit pel 
nomenament i per l’adjudicació de les substitucions.»

Esmenes presentades

37 Esmena núm. 37
De supressió
GP de Ciutadans (11)

Article 429 

Les sales de govern dels tribunals superiors de justícia 
han de ponderar si els òrgans jurisdiccionals vacants 
poden ser servits adequadament mitjançant substitu
ció, pròrrogues de jurisdicció o comissions de servei, 
o si aquestes són insuficients per assegurarne el fun
cionament regular. En aquest supòsit, han d’elevar al 
Consell General del Poder Judicial una relació dels 
jutjats que exigeixen la provisió temporal immediata, 
juntament amb un informe raonat que ho justifiqui.

En les Comunitats Autònomes amb llengua i dret pro
pis, el coneixement suficient d’aquests serà requisit pel 
nomenament i per l’adjudicació de les substitucions

38 Esmena núm. 38
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (14)

De l’article 10

«Article 429

Les sales de govern dels tribunals superiors de justícia 
han de ponderar si els òrgans jurisdiccionals vacants 
poden ser servits adequadament mitjançant substitu
ció, pròrrogues de jurisdicció o comissions de servei, 
o si aquestes són insuficients per assegurarne el fun
cionament regular. En aquest supòsit, han d’elevar al 
Consell General del Poder Judicial una relació dels 
jutjats que exigeixen la provisió temporal immediata, 
juntament amb un informe raonat que ho justifiqui.

En les Comunitats Autònomes amb llengua i dret pro
pis, el nivell de coneixement adequat i suficient d’a
quests per part de les persones nomenades serà requisit 
pel nomenament i per l’adjudicació de les substitu
cions.»

39 Esmena núm. 39
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió (5)

«Article 429

1. Les sales de govern dels tribunals superiors de jus
tícia han de ponderar si els òrgans jurisdiccionals va
cants poden ser servits adequadament mitjançant 
substitució, pròrrogues de jurisdicció o comissions de 
servei, o si aquestes són insuficients per assegurarne 
el funcionament regular. En aquest supòsit, han d’ele
var al Consell General del Poder Judicial una relació 
dels jutjats que exigeixen la provisió temporal imme
diata, juntament amb un informe raonat que ho justi
fiqui.
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2. En les Comunitats Autònomes amb llengua i dret 
propis, el coneixement suficient i adequat d’aquests per 
part de les persones nomenades serà requisit pel nome-
nament i per l’adjudicació de les substitucions.»

40 Esmena núm. 40
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (10)

«Article 429

Les sales de govern dels tribunals superiors de justícia 
han de ponderar si els òrgans jurisdiccionals vacants 
poden ser servits adequadament mitjançant substitu
ció, pròrrogues de jurisdicció o comissions de servei, 
o si aquestes són insuficients per assegurarne el fun
cionament regular. En aquest supòsit, han d’elevar al 
Consell General del Poder Judicial una relació dels 
jutjats que exigeixen la provisió temporal immediata, 
juntament amb un informe raonat que ho justifiqui.

En les Comunitats Autònomes amb llengua oficial 
pròpia i dret civil foral o especial, el coneixement d’a-
quests serà un mèrit pel nomenament i per l’adjudica
ció de les substitucions.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
38 i 39.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 37 i 40.

El lletrat assenyala que la modificació de 429 de la 
LOPJ només afegeix un nou paràgraf al dit article, i 
recomana que el text se circumscrigui estrictament 
a la part que es pretén afegir, sense reproduir la part 
de l’article no modificada. La Ponència s’hi manifesta 
d’acord.

Text presentat

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

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

«Article 431

1. Quan s’autoritza aquest règim de provisió, la sala de 
govern del tribunal superior de justícia ha d’anunciar 
el concurs de totes les vacants que s’han de cobrir per 
aquest mitjà dins de la comunitat autònoma, en el qual 
només poden prendre part els llicenciats en dret que 
sol·liciten una, unes quantes o totes les places convo

cades i que reuneixen la resta de requisits exigits per a 
l’ingrés en la carrera judicial, excepte els derivats de la 
jubilació per edat. No pot ser proposat ni actuar com 
a jutge en règim de provisió temporal qui ha assolit 
l’edat de setantados anys.

En tot cas, serà requisit per l’obtenció d’una plaça per 
aquest règim de provisió en el territori de la respec
tiva Comunitat Autònoma, el coneixement suficient 
pel compliment de les funcions judicials de la llengua, 
oral i escrita, i del dret propis de les Comunitats Autò
nomes que en disposin.

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

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

b) Els qui han exercit funcions judicials, de secretaris 
judicials o de substitució en la carrera fiscal amb ap
titud demostrada o han exercit altres professions jurí
diques.

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

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

e) Els qui tenen millor expedient acadèmic.

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

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

Esmenes presentades

41 Esmena núm. 41

De supressió
GP de Ciutadans (12)

«Article 431 

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

En tot cas, serà requisit per l’obtenció d’una plaça per 
aquest règim de provisió en el territori de la respecti
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va Comunitat Autònoma, el coneixement suficient pel 
compliment de les funcions judicials de la llengua, oral 
i escrita, i del dret propis de les Comunitats Autònomes 
que en disposin.

42 Esmena núm. 42
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (15)

De l’article 11

«Article 431

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

En tot cas, serà requisit per l’obtenció d’una plaça per 
aquest règim de provisió en el territori de la respecti
va Comunitat Autònoma, el nivell de coneixement ade-
quat i suficient pel compliment de les funcions judici
als de la llengua, oral i escrita, i del dret propis de les 
Comunitats Autònomes que en disposin.

[...]

43 Esmena núm. 43
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (11)

Se suprimeix tot l’article.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 42.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 41 i 43.

El lletrat assenyala que la modificació de 431 de la 
LOPJ només afegeix un nou paràgraf a l’apartat 1 del 
dit article i suprimeix la lletra f de l’apartat 2, i re
comana que el text se circumscrigui estrictament a la 
part que es pretén afegir i suprimir, sense reproduir la 
part de l’article no modificada. La Ponència s’hi mani
festa d’acord.

Text presentat

Article 12. Modificació de l’apartat 4 
de l’article 450 de la Llei orgànica 6/1985, 
d’1 de juliol, del poder judicial 

Es modifica l’apartat 4 de l’article 450 de la Llei orgà
nica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, que queda 
redactat de la manera següent: 

«4. En les comunitats autònomes amb llengua i dret 
propis, el coneixement adequat i suficient d’aquests 
s’exigirà com a requisit.»

Esmenes presentades

44 Esmena núm. 44
De supressió
GP de Ciutadans (13)

Se suprimeix tot l’article.

45 Esmena núm. 45
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(16)

De l’article 12

[...]

«4. En les comunitats autònomes amb llengua i dret 
propis, el nivell de coneixement adequat i suficient d’a
quests s’exigirà com a requisit.»

46 Esmena núm. 46
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (12)

Se suprimeix tot l’article.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 45.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 44 i 46.

Text presentat

Article 13. S’afegeix un article 467 bis a la Llei 
orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial 

S’afegeix un article 467 Bis a la Llei orgànica 6/1985, 
d’1 de juliol, del poder judicial, amb el següent re
dactat: 

«En aquelles Comunitats Autònomes que tinguin llen
gua i dret propis, el coneixement d’aquests s’exigirà 

Fascicle cinquè
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com a requisit per a la designació com a Secretari de 
Govern o com a Secretari Coordinador.»

Esmenes presentades

47 Esmena núm. 47
De supressió
GP de Ciutadans (14)

Se suprimeix tot l’article.

48 Esmena núm. 48
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (17)

De l’article 13

«En aquelles Comunitats Autònomes que tinguin llen
gua i dret propis, el nivell de coneixement adequat i 
suficient d’aquests s’exigirà com a requisit per a la de
signació com a Secretari de Govern o com a Secretari 
Coordinador.»

49 Esmena núm. 49
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (13)

«En aquelles Comunitats Autònomes que tinguin llen
gua oficial pròpia i dret civil foral o especial, el conei-
xement d’aquests es valorarà com a mèrit per a la de
signació com a Secretari de Govern o com a Secretari 
Coordinador.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 48.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 47 i 49.

Text presentat

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

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

«2. El contingut del temari, així com el contingut de 
les proves que han de fer, són únics per a cada cos a 
tot el territori de l’Estat, llevat de les proves que s’esta
bleixin per a l’acreditació del coneixement de la llen
gua i del dret civil, foral o especial, propis de les co
munitats autònomes amb competències assumides, 
que tenen caràcter obligatori per optar a una plaça en 
dites comunitats i, són eliminatòries. Els aspirants po
dran optar per realitzar les proves en qualsevol de les 
llengües pròpies de qualsevol Comunitat Autònoma de 

l’Estat, llevat de les proves establertes per a l’acredita
ció del coneixement de la llengua, i del dret civil, foral 
o especial, propis de les comunitats autònomes amb 
competències assumides, que seran fetes en aquesta 
llengua pròpia.»

Esmenes presentades

50 Esmena núm. 50
De supressió
GP de Ciutadans (15)

«2. El contingut del temari, així com el contingut de 
les proves que han de fer, són únics per a cada cos a 
tot el territori de l’Estat, llevat de les proves que s’esta
bleixin per a l’acreditació del coneixement de la llen
gua i del dret civil, foral o especial, propis de les co
munitats autònomes amb competències assumides, 
que tenen caràcter obligatori per optar a una plaça en 
dites comunitats i, són eliminatòries. Els aspirants po
dran optar per realitzar les proves en qualsevol de les 
llengües pròpies de qualsevol Comunitat Autònoma de 
l’Estat, llevat de les proves establertes per a l’acredita
ció del coneixement de la llengua, i del dret civil, fo
ral o especial, propis de les comunitats autònomes amb 
competències assumides, que seran fetes en aquesta 
llengua pròpia

51 Esmena núm. 51

De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (18)

De l’article 14

«2. El contingut del temari, així com el contingut de 
les proves que han de fer, són únics per a cada cos a 
tot el territori de l’Estat, llevat de les proves que s’es
tableixin per a l’acreditació del nivell de coneixement 
adequat i suficient de la llengua i del dret civil, foral 
o especial, propis de les comunitats autònomes amb 
competències assumides, que tenen caràcter obligatori 
per optar a una plaça en dites comunitats i, són elimi
natòries. Els aspirants podran optar per realitzar les 
proves en qualsevol de les llengües pròpies de qual
sevol Comunitat Autònoma de l’Estat, llevat de les 
proves establertes per a l’acreditació del nivell de co-
neixement adequat i suficient de la llengua, i del dret 
civil, foral o especial, propis de les comunitats autòno
mes amb competències assumides, que seran fetes en 
aquesta llengua pròpia..»

52 Esmena núm. 52
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (14)

Se suprimeix tot l’article.
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Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 51.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 50 i 52.

Text presentat

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

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

«Article 521

1. L’ordenació del personal i la seva integració a les 
diferents unitats que conformen l’estructura de les ofi
cines judicials s’ha de fer mitjançant les relacions de 
llocs de treball que s’aprovin i que, en tot cas, són pú
bliques.

2. Les relacions de llocs de treball han de contenir 
la dotació de tots els llocs de treball de les diferents 
unitats que componen l’Oficina judicial, inclosos els 
que hagin de ser ocupats per secretaris judicials, i han 
d’indicar la seva denominació, ubicació, els requisits 
exigits per al seu desenvolupament, el complement ge
neral de lloc i el complement específic.

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

A) Centre gestor. Centre de destí.

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

S’entén per centre de destí: 

Cadascun dels serveis comuns processals.

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

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

Cadascuna de les fiscalies o adscripcions de fiscalies.

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

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

La Mutualitat General Judicial.

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

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

Les secretaries de Govern.

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

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

Són llocs singularitzats els diferenciats dins l’estruc
tura orgànica i que impliquen l’execució de tasques 
o funcions assignades de forma individualitzada. A 
aquests efectes, a les comunitats autònomes que pos
seeixin llengua pròpia, el coneixement oral i escrit 
d’aquesta només constitueix un element determinant 
de la naturalesa singularitzada del lloc, essent el seu 
coneixement un requisit del lloc de treball.

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

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

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

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

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

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

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

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

53 Esmena núm. 53
De supressió
GP de Ciutadans (16)

[...]

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

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

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

[...]

54 Esmena núm. 54
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (19)

De l’article 15

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

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

[...]

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

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

Són llocs singularitzats els diferenciats dins l’estruc
tura orgànica i que impliquen l’execució de tasques 
o funcions assignades de forma individualitzada. A 
aquests efectes, a les comunitats autònomes que posse
eixin llengua pròpia, el nivell de coneixement adequat 
i suficient d’aquesta és un requisit del lloc de treball.

55 Esmena núm. 55
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (15)

Se suprimeix tot l’article.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 54.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 53 i 55.

El lletrat assenyala que la modificació de 521 de la 
LOPJ només modifica la lletra B de l’apartat 3 del dit 
article i en suprimeix el punt 3r de l’apartat 4, i re
comana que el text se circumscrigui estrictament a la 
part que es pretén modificar, sense reproduir la part 
de l’article no modificada. La Ponència s’hi manifesta 
d’acord.

Text presentat

Article 16. Modificació de l’article 530 de la 
Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder 
judicial 

Es modifica l’article 530 de la Llei orgànica 6/1985, 
d’1 de juliol, del poder judicial, que queda redactat de 
la manera següent: 

«Article 530

En les convocatòries per a llocs de treball de les comu
nitats autònomes amb competències assumides la llen
gua pròpia de les quals tingui caràcter oficial, el co
neixement adequat i suficient d’aquesta s’exigirà com 
a requisit.»

Esmenes presentades

56 Esmena núm. 56
De supressió
GP de Ciutadans (17)

Se suprimeix tot l’article.

57 Esmena núm. 57
D’addició
GP Socialista (3)

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

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

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

[...]»
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58 Esmena núm. 58
D’addició
GP Socialista (4)

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

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

«Article 142 Llengua oficial 

1. En totes les actuacions judicials, tant en manifesta-
cions orals com escrites, els jutges, els magistrats, els 
fiscals, els secretaris judicials i la resta de funcionaris 
de jutjats i tribunals poden utilitzar qualsevol de les 
llengües oficials de la comunitat autònoma on prestin 
servei.

[...]»

59 Esmena núm. 59
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (20)

De l’article 16

«Article 530

En les convocatòries per a llocs de treball de les comu
nitats autònomes amb competències assumides la llen
gua pròpia de les quals tingui caràcter oficial, el nivell 
de coneixement adequat i suficient d’aquesta s’exigirà 
com a requisit.»

60 Esmena núm. 60
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (16)

Se suprimeix tot l’article.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 59.

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena trans
accional entre l’esmena núm. 57 i l’esmena núm. 5 en 
el sentit d’incloure el text de l’esmena número 5 com 
un nou article immediatament després de l’article 16, 
numerat com a 16 bis sens perjudici de la numeració 
que resulti del text definitiu de la proposta.

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena trans
accional entre l’esmena núm. 58 i l’esmena núm. 69 
en el sentit d’incloure una disposició addicional, la 
tercera, que modifica l’apartat 1 de l’article 142 de la 
Llei 1/2000, del 7 de gener, d’enjudiciament civil, amb 
l’objectiu d’adaptarlo a la nova redacció de l’article 
231 de la Llei orgànica 6/1985, tal com consta al text 
del predictamen que s’annexa.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 56 i 60.

Text presentat

Article 17. S’afegeix una disposició derogatòria 
a la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del 
poder judicial 

S’afegeix una disposició derogatòria a la Llei orgànica 
6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, que queda re
dactada de la manera següent: 

«Disposició Derogatòria

Queden derogades les disposicions del mateix rang o 
inferior que s’oposin al que disposa la present.»

Esmenes presentades

61 Esmena núm. 61

De supressió
GP de Ciutadans (18)

Se suprimeix tot l’article.

62 Esmena núm. 62
De modificació
GP de Convergència i Unió (6)

A l’article 17

«Article 17. S’afegeix una disposició derogatòria a la 
Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.

S’afegeix una disposició derogatòria a la Llei orgànica 
6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, que queda re
dactada de la manera següent: 

«Disposició Derogatòria

Queden derogades les disposicions del mateix rang o 
inferior que s’oposin al que disposa la present.»

63 Esmena núm. 63
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (17)

Se suprimeix tot l’article.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 62, 
amb una esmena tècnica de manera que el text s’ha 
d’incloure com una disposició derogatòria dins la llei 
modificativa i no dins la llei modificada.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 61 i 63, les quals, s’han d’entendre refe
rides a la disposició derogatòria del text del predicta
men que s’annexa.
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Text presentat

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

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

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

Esmenes presentades

64 Esmena núm. 64
De supressió
GP de Ciutadans (19)

Es suprimeix l’article 18 de la Proposta. 

65 Esmena núm. 65
De modificació
GP Socialista (5)

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

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

66 Esmena núm. 66
D’addició
GP Socialista (6)

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

«Article 18 bis. Modificació de l’article 2 de la llei or-
gànica 5/1995, de 22 de maig, del tribunal del jurat

«Article 2

Composició del tribunal del jurat

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

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

2. Si per raó del fur de l’acusat, el judici del jurat s’ha 
de celebrar en l’àmbit de la comunitat autònoma, els ju-
rats que componen el tribunal del jurat hauran d’acre-
ditar el coneixement bàsic de la llengua catalana.

3. Al judici del jurat hi han d’assistir, a més, dos jurats 
suplents, als quals és aplicable el que preveuen els ar-
ticles 6 i 7.»

67 Esmena núm. 67
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (18)

Se suprimeix tot l’article.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 65 
i 66. D’altra banda recomana una esmena tècnica que 
consisteix en situar la modificació de la Llei 50/1981 
com a disposició addicional segona i la modificació 
de la Llei orgànica 5/1995 coma disposició addicio
nal primera. Així mateix és qualifica la proposta de 
«proposició de llei orgànica», com correspon a les lleis 
modificades, llevat la Llei de l’Estatut orgànic del Mi
nisteri Fiscal i la Llei d’enjudiciament civil, per la qual 
cosa s’introdueix una disposició addicional, la cinque
na, que exclou del caràcter de llei orgànica les disposi
cions addicionals segona i tercera de la proposta.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 64 i 67.

Text presentat

Disposicions finals

Esmenes presentades

68 Esmena núm. 68
D’addició
GP Socialista (7)

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

«Disposició final única

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

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena trans
accional sobre l’esmena núm. 68 que consisteix en 
incloure una disposició transitòria que, sense afectar 
l’entrada en vigor de la Llei, garanteixi que els drets 
de les persones que optin a processos selectius i de 
provisió de places judicials i de llocs de treball afec
tats per la llei en curs, tal com es recull en la disposi
ció transitòria inclosa en el text del predictamen que 
s’annexa.
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Text presentat

Disposicions addicionals

Esmenes presentades

69 Esmena núm. 69
D’addició
GP de Convergència i Unió (7)

D’una disposició addicional

«Disposició addicional

Es procedirà a la modificació de l’art. 142 de la Llei 
d’Enjudiciament Civil per tal d’adequar-lo al nou re-
dactat de l’article 231 LOPJ aprovat per aquesta llei.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena trans
accional entre l’esmena núm. 69 i l’esmena núm. 58 
en el sentit d’incloure una disposició addicional, la 
tercera, que modifica l’apartat 1 de l’article 142 de la 
Llei 1/2000, del 7 de gener, d’enjudiciament civil, amb 
l’objectiu d’adaptarlo a la nova redacció de l’article 
231 de la Llei orgànica 6/1985, tal com consta al text 
del predictamen que s’annexa.

Text presentat

Exposició de motius

I

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

L’article 33.1 de l’Estatut d’autonomia consagra el dret 
d’opció lingüística dels ciutadans, els quals tenen dret 
en les relacions amb les institucions, les organitzaci
ons i les administracions públiques de Catalunya a uti
litzar la llengua oficial que elegeixin. L’Administració 
de justícia no pot quedarne al marge. En aquest sentit, 
l’apartat 2 del mateix precepte estatutari constata for
malment aquest dret, tot proclamant que totes les per
sones tenen dret a utilitzar la llengua oficial que ele
geixin en totes les actuacions judicials. Per assegurar 
l’efectivitat d’aquest dret, l’apartat 3 estableix l’obli
gació de jutges i magistrats, fiscals i del personal al 
servei de l’Administració de justícia, d’acreditar, per 

prestar serveis a Catalunya, un nivell de coneixement 
adequat i suficient de les llengües oficials que els faci 
aptes per complir les funcions pròpies dels seus llocs 
de treball. Aquesta exigència d’acreditació del conei
xement de les dues llengües oficials, conseqüència, 
d’altra banda, del principi inherent a la cooficialitat del 
català, resulta així mateix de l’article 102.1 i 4 de l’Es
tatut.

El cert és que si bé en l’àmbit de les administracions 
públiques s’han articulat solucions a la pluralitat lin
güística, la realitat demostra que l’Administració de 
justícia ha restat, en aquest sentit, com un reducte aï
llat, poc permeable a la utilització de les llengües ofi
cials altres que el castellà i això a pesar del reconeixe
ment que l’article 231 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 
de juliol, del poder judicial, va fer de les altres llen
gües com oficials en l’Administració de justícia, habili
tant el seu ús en totes les actuacions judicials.

La valoració com a simple mèrit del coneixement de 
l’idioma propi de les comunitats autònomes que es 
conté a la Llei orgànica 6/1985, de l’1 de juliol, del po
der judicial (articles 110.2.h, 216 bis 3.2.d, 341, 431.2.f, 
450.4), no contribueix a garantir el dret efectiu al seu 
ús. Aquesta garantia només resta avalada si jutges i 
magistrats, fiscals, secretaris judicials i el personal al 
servei de l’Administració de justícia coneixen i domi
nen la llengua de manera efectiva. I això només s’asso
leix si el coneixement de la llengua s’exigeix com a re
quisit imprescindible per proveir places en el territori 
de la comunitat respectiva.

II

Per aquest motiu, cal donar nova redacció als precep
tes de la Llei orgànica 6/1985, de l’1 de juliol, del po
der judicial, que fan referència al coneixement i a l’ús 
de les llengües oficials per part de jutges i magistrats, 
secretaris judicials i del personal al servei de l’Admi
nistració de justícia destinats a les comunitats autòno
mes amb llengua oficial pròpia. La modificació pro
posada abasta així mateix els membres del Ministeri 
Fiscal, en allò que fa referència a la provisió de places 
a les fiscalies amb seu en comunitats autònomes amb 
idioma cooficial, i per tant, cal també la modificació 
de l’article 36.6 de Llei 50/1981, de 30 de desembre, 
de l’Estatut orgànic del Ministeri Fiscal per tal com 
ara per ara en preveu la valoració només com a mèrit.

En un altre ordre de consideracions, per equiparar el 
tracte jurídic de les dues llengües oficials a cada co
munitat autònoma, es proposa una nova redacció de 
l’article 231 de la Llei orgànica 6/1985 que elimina el 
principi segons el qual el castellà és la llengua pròpia 
de l’Administració de justícia i el substitueix pel prin
cipi general que els jutges i altres funcionaris puguin 
utilitzar qualsevol de les llengües oficials. No obstant 
això, i derivat del dret d’opció lingüística, aquest ca
ràcter potestatiu té un límit, que és la utilització de 
l’idioma emprat pels ciutadans que es relacionen amb 
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l’Administració de justícia, els quals tenen dret a ser 
notificats i rebre altres comunicacions en la llengua 
que escullin, sense que es pugui al·legar desconeixe
ment de l’idioma que es tradueixi en dilacions del pro
cediment. També es preveu que els professionals que 
intervenen en les actuacions judicials (advocats, pro
curadors i d’altres) no puguin al·legar desconeixement 
de l’idioma propi de la comunitat on se segueixen les 
actuacions, i que, si escau, siguin a càrrec seu les des
peses de traducció. Finalment, per al cas que les actua
cions judicials i els documents presentats en la llengua 
oficial pròpia d’una comunitat autònoma hagin de te
nir efectes davant dels òrgans jurisdiccionals situats en 
una altra comunitat que no tingui la mateixa llengua 
pròpia o davant d’òrgans amb jurisdicció en tot el ter
ritori de l’Estat, s’estableix l’obligació que el Ministeri 
de Justícia o l’òrgan competent de la comunitat autò
noma on es trobi l’òrgan judicial receptor ha disposi el 
que calgui per a la seva traducció.

III

Escau tanmateix completar la modificació instada de 
la Llei orgànica del poder judicial, amb la modificació 
l’Estatut orgànic del Ministeri Fiscal per tal com la re
gulació actual preveu que als membres del Ministeri 
Fiscal se’ls valori només com a mèrit el coneixement 
de l’idioma cooficial.

Per aquest motiu, cal donar nova redacció a l’article 
36.6 de la Llei 50/1981, de 30 de desembre, per la qual 
es regula l’Estatut orgànic del Ministeri Fiscal.

La reforma, en definitiva, intenta garantir el dret lin
güístic dels ciutadans i ciutadanes que utilitzen els ser
veis de l’Administració de justícia, entès com un dret 
vinculat al dret a la tutela efectiva que consagra l’arti
cle 24 de la Constitució.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió presenta la següent: 

Esmenes presentades

70 Esmena núm. 70
D’addició
GP Socialista (8)

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

«Exposició de motius

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

A més de l’Estatut d’Autonomia cal referenciar l’im-
portant contribució de Catalunya en l’impuls de rati-
ficació de la Carta Europea de les Llengües regionals 
o minoritàries, ratificada per Espanya l’abril de 2001 
i entrà en vigor l’agost d’aquell mateix any, concreta-
ment cal fer referència a l’Article 9 d’aquesta Conven-

ció el qual garanteix a l’acusat o al demandat, el dret 
d’expressar-se en la seva llengua regional o minori-
tària i/o assegurar que els requeriments i les proves, 
escrites o orals, no siguin considerades inadmissibles 
per l’únic motiu que siguin formulades en una llengua 
regional o minoritària. A més, s’afegeix la necessitat 
de no rebutjar els documents jurídics elaborats dins 
de l’Estat pel fet d’estar redactats en llengua minori-
tària.

[...]»

71 Esmena núm. 71

D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

Com a segon paràgraf del punt I de l’Exposició de mo
tius

«Exposició de motius

I

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

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

72 Esmena núm. 72
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

Del primer paràgraf el punt II de l’Exposició de mo
tius

«Per aquest motiu, cal donar nova redacció als precep
tes de la Llei orgànica 6/1985, de l’1 de juliol, del po
der judicial, que fan referència al coneixement i a l’ús 
de les llengües oficials per part de jutges i magistrats, 
secretaris judicials i del personal al servei de l’Admi
nistració de justícia destinats a les comunitats autòno
mes amb llengua oficial pròpia. La modificació pro
posada abasta així mateix els membres del Ministeri 
Fiscal, en allò que fa referència a la provisió de places 
a les fiscalies amb seu en comunitats autònomes amb 
idioma oficial propi, i per tant, cal també la modifi
cació de l’article 36.6 de Llei 50/1981, de 30 de de
sembre, de l’Estatut orgànic del Ministeri Fiscal per 
tal com ara per ara en preveu la valoració només com 
a mèrit.»
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73 Esmena núm. 73
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (3)

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

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

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

74 Esmena núm. 74
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (4)

Del primer paràgraf del punt III de l’Exposició de mo
tius

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

75 Esmena núm. 75
D’addició
GP de Convergència i Unió (1)

Al preàmbul, entre el segon i el tercer paràgraf de l’a
partat I

«Els drets lingüístics són drets fonamentals i per tant 
no hauria de ser necessari dictar noves lleis o fer mo-

dificacions per a protegir-los, com passa amb els drets 
fonamentals recollits a la Constitució Espanyola.

La reforma, també és necessària, atenent a l’infor-
me del Comitè d’Experts del Consell d’Europa (2009-
2012) i la Recomanació de 24 octubre de 2012 del Con-
sell de Ministres del Consell d’Europa sobre aplicació 
Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàri-
es a l’Estat Espanyol, que contempla la necessitat de: 

– Que l’estat espanyol modifiqui el marc normatiu que 
en els processos judicials, penals, civils i administrati-
us es pugui atendre en les llengües cooficials a la de-
manda d’una de les parts.

– Que prengui les mesures jurídiques i pràctiques ne-
cessàries per garantir que personal judicial de les co-
munitats autònomes tingui un domini suficient de les 
llegües d’aquella comunitat.

– Que revisi l’organització de la selecció i de la for-
mació del personal dels serveis de l’administració de 
l’estat per vetllar pel domini suficient de les llengües.

– Que asseguri la presència de totes les llengües regi-
onals i minoritàries en els serveis públics de l’Estat.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
70, 71, 72, 73, 74 i 75.

Títol de la proposta

Text presentat

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
50/1981, per la qual es regula l’estatut orgànic del mi
nisteri fiscal.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència a fi d’adaptar el títol de la proposta al con
tingut d’aquesta, atès que l’objecte principal és la mo
dificació de la Llei orgànica 6/1985 del Poder Judicial, 
en matèria de drets lingüístics en l’àmbit de la justícia, 
i que al mateix temps també es modifiquen normes 
connexes com són la Llei orgànica 5/1995, del tribu
nal del jurat, de la Llei 50/1981, de l’estatut orgànic del 
Ministeri Fiscal, i de la Llei 1/2000, d’enjudiciament 
civil, considera que el títol de la proposta hauria de ser 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la proposició de llei orgànica de modificació 
de la Llei orgànica del poder judicial i altres normes 
connexes, en matèria de drets lingüístics en l’àmbit de 
la justícia.
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II. Dictamen que resultaria si la Comissió 
adoptés totes les recomanacions de la Ponència

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei orgànica 
de modificació de la Llei orgànica del Poder 
Judicial i altres normes connexes, en matèria 
de drets lingüístics en l’àmbit de la justícia.

Predictamen

Preàmbul

I

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

La garantia d’un servei de la justícia eficient ha d’in
cloure de manera ineludible l’accés dels ciutadans a 
l’Administració en la llengua que els és pròpia. L’orali
tat i la immediatesa de l’activitat dels jutjats i tribunals 
en llur relació amb els ciutadans fan de la llengua una 
eina essencial de servei públic.

L’article 33.1 de l’Estatut d’autonomia consagra el dret 
d’opció lingüística dels ciutadans, els quals tenen dret 
en les relacions amb les institucions, les organitzaci
ons i les administracions públiques de Catalunya a uti
litzar la llengua oficial que elegeixin. L’Administració 
de justícia no pot quedarne al marge. En aquest sentit, 
l’apartat 2 del mateix precepte estatutari constata for
malment aquest dret, tot proclamant que totes les per
sones tenen dret a utilitzar la llengua oficial que ele
geixin en totes les actuacions judicials. Per a assegurar 
l’efectivitat d’aquest dret, l’apartat 3 estableix l’obliga
ció de jutges i magistrats, fiscals i personal al servei 
de l’Administració de justícia d’acreditar, per a prestar 
serveis a Catalunya, un nivell de coneixement adequat 
i suficient de les llengües oficials que els faci aptes per 
a complir les funcions pròpies de llurs llocs de treball. 
Aquesta exigència d’acreditació del coneixement de 
les dues llengües oficials, com a conseqüència, d’altra 
banda, del principi inherent a la cooficialitat del cata
là, resulta així mateix del que estableix l’article 102.1 
i 4 de l’Estatut.

A més de l’Estatut d’autonomia, cal referenciar l’im
portant contribució de Catalunya a l’impuls de ratifi
cació de la Carta europea de les llengües regionals o 
minoritàries, que Espanya ratificà a l’abril del 2001 i 
que entrà en vigor a l’agost d’aquell mateix any. Cal 
fer referència concretament a l’article 9 de la Carta, 
que garanteix a l’acusat o al demandat el dret d’expres

sarse en la seva llengua regional o minoritària i esta
bleix que els requeriments i les proves, escrites o orals, 
no han d’ésser considerats inadmissibles per l’únic 
motiu d’ésser formulades en una llengua regional o 
minoritària. A més, afegeix la necessitat de no rebutjar 
els documents jurídics elaborats dins de l’Estat pel fet 
d’estar redactats en una llengua regional o minoritària.

El cert és que, si bé en l’àmbit de les administracions 
públiques s’han articulat solucions a la pluralitat lin
güística, la realitat demostra que l’Administració de 
justícia ha restat, en aquest sentit, com un reducte aï
llat, poc permeable a la utilització de les llengües ofi
cials altres que el castellà, i això a pesar del reconei
xement que l’article 231 de la Llei orgànica 6/1985, de 
l’1 de juliol, del poder judicial, va fer de les altres llen
gües com a oficials en l’Administració de justícia, ha
bilitantne l’ús en totes les actuacions judicials.

La valoració com a simple mèrit del coneixement de 
l’idioma propi de les comunitats autònomes que esta
bleixen els articles 110.2.h, 216 bis.3.2.d, 341, 431.2.f i 
450.4 de la Llei orgànica 6/1985 no contribueix a ga
rantir el dret efectiu al seu ús. Aquesta garantia només 
resta avalada si jutges i magistrats, fiscals, secretaris 
judicials i el personal al servei de l’Administració de 
justícia coneixen i dominen la llengua de manera efec
tiva. I això només s’assoleix si el coneixement de la 
llengua s’exigeix com a requisit imprescindible per a 
proveir places en el territori de la comunitat respec
tiva.

II

Per aquest motiu, cal fer una nova redacció dels pre
ceptes de la Llei orgànica 6/1985 que fan referència 
al coneixement i a l’ús de les llengües oficials per part 
de jutges i magistrats, secretaris judicials i personal 
al servei de l’Administració de justícia destinats a les 
comunitats autònomes amb llengua oficial pròpia. 
La modificació proposada comprèn, així mateix, els 
membres del Ministeri Fiscal, pel que fa a la provi
sió de places a les fiscalies amb seu en comunitats au
tònomes amb idioma oficial propi. Per tant, cal tam
bé la modificació de l’article 36.6 de la Llei de l’Estat 
50/1981, de 30 de desembre, de l’Estatut orgànic del 
Ministeri Fiscal, per tal com ara per ara n’estableix la 
valoració només com a mèrit.

En un altre ordre de consideracions, per a equiparar el 
tracte jurídic de les dues llengües oficials a cada co
munitat autònoma, es proposa una nova redacció de 
l’article 231 de la Llei orgànica 6/1985, que elimina 
el principi segons el qual el castellà és la llengua prò
pia de l’Administració de justícia i el substitueix pel 
principi general que els jutges i altres funcionaris pu
guin utilitzar qualsevol de les llengües oficials. No 
obstant això, atenent el dret d’opció lingüística, aquest 
caràcter potestatiu té un límit, que és la utilització de 
l’idioma emprat pels ciutadans que es relacionen amb 
l’Administració de justícia, els quals tenen dret a rebre 
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notificacions i altres comunicacions en la llengua que 
escullin, sense que es pugui al·legar desconeixement 
de l’idioma que es tradueixi en dilacions del procedi
ment.

L’article 9 de la Carta europea de les llengües regio
nals o minoritàries estableix, entre altres obligacions, 
la d’assegurar que els òrgans jurisdiccionals menin els 
procediments en les llengües regionals o minoritàries 
si ho demana qualsevol de les parts.

Així mateix, el Consell de Ministres del Consell d’Eu
ropa, basantse en un informe del Comitè d’Experts, 
va emetre el 24 d’octubre de 2012 la Recomanació 
CM/RecChL(2012)6, sobre l’aplicació de la Carta eu
ropea de les llengües regionals o minoritàries a Es
panya, en què es fan un conjunt de recomanacions a 
l’Estat espanyol amb vista al compliment de la Carta, 
entre les quals destaquen: modificar el marc normatiu 
per a garantir que en els processos judicials, penals, 
civils i administratius es pugui atendre en les llengües 
cooficials a demanda d’una de les parts; adoptar les 
mesures jurídiques i pràctiques necessàries per a ga
rantir que una proporció adequada del personal judi
cial de les comunitats autònomes tingui un domini 
suficient de les llengües de la seva comunitat; revisar 
l’organització de la selecció i de la formació del per
sonal dels serveis de l’Administració de l’Estat per a 
vetllar perquè una proporció adequada del personal de 
les comunitats autònomes tingui un domini suficient 
de les llengües de les llengües de la seva comunitat; 
assegurar la presència de totes les llengües regionals o 
minoritàries en els serveis públics de l’Estat., i assegu
rar la presència de totes les llengües regionals o mino
ritàries en l’oferta dels serveis de sanitat.

III

Escau, així mateix, completar la modificació de la Llei 
orgànica del poder judicial amb la modificació de la 
Llei orgànica 5/1995, del tribunal del jurat, de l’Esta
tut orgànic del Ministeri Fiscal i de la Llei d’enjudici
ament civil. En el primer cas es modifica l’article 2 de 
la Llei orgànica 5/1995 per a garantir que les persones 
a les quals correspon d’exercir la funció de jurats en 
una comunitat autònoma amb llengua pròpia en tin
guin com a mínim un coneixement bàsic. Pel que fa 
als membres del Ministeri Fiscal, atès que la regulació 
actual estableix que se’ls valori només com a mèrit el 
coneixement de l’idioma oficial propi de les comuni
tats autònomes que en tenen, cal fer una nova redacció 
de l’article 36.6 de la Llei 50/1981, del 30 de desem
bre, per la qual es regula l’Estatut orgànic del Ministe
ri Fiscal. Finalment, també cal modificar l’article 142 
de la Llei d’enjudiciament civil amb l’objectiu d’adap
tarlo a la nova redacció de l’article 231 de la Llei orgà
nica del poder judicial.

La reforma, en definitiva, intenta garantir el dret lin
güístic dels ciutadans i ciutadanes que utilitzen els ser
veis de l’Administració de justícia, entès com un dret 

vinculat al dret a la tutela efectiva que consagra l’arti
cle 24 de la Constitució.

Article 1. Sense contingut

Article 2. Modificació de l’article 201 
de la Llei orgànica 6/1985

Es modifica l’article 201 de la Llei orgànica 6/1985, 
de l’1 de juliol, del poder judicial, al final de l’apartat 
3 del qual s’afegeix un paràgraf amb el text següent: 

«En les comunitats autònomes amb llengua i dret pro
pis, un nivell de coneixement adequat i suficient d’a
quests és un requisit per al nomenament i l’adjudicació 
de les suplències.» 

Article 3. Modificació de l’article 216 bis.3 
de la Llei orgànica 6/1985

Es modifica la lletra d de l’apartat 2 de l’article 216 
bis.3 de la Llei orgànica 6/1985, que resta redactada de 
la manera següent: 

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

Article 4. Modificació de l’article 231 de la Llei 
orgànica 6/1985 

Es modifica l’article 231 de la Llei orgànica 6/1985, 
que resta redactat de la manera següent: 

«Article 231

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

»2. Les parts, els representants i els qui els dirigei
xin, com també els testimonis i els perits, poden uti
litzar qualsevol de les llengües oficials dins el territori 
on tinguin lloc les actuacions, tant en manifestacions 
orals com escrites. També poden utilitzar qualsevol de 
les llengües oficials del territori on hagin tingut lloc 
els fets o s’hagin produït els actes objecte del proce
diment si, per raons d’ordre jurisdiccional, les actua
cions judicials tenen lloc, en tot o en part, davant de 
tribunals amb seu en altres àmbits territorials que no 
tenen com a oficial alguna de les llengües que ho són 
en el d’origen.

»3. Les parts tenen dret a rebre les notificacions i les 
altres comunicacions oficials de l’Administració de 
justícia en la llengua oficial que vulguin i a ésserhi in
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formades de tot allò que els afecti. L’al·legació de des
coneixement de la llengua oficial emprada no pot sig
nificar en cap cas la dilació del procés. S’entén que no 
n’hi ha quan la traducció de les actuacions escrites es 
notifica en el termini de cinc dies hàbils.

»4. Si les circumstàncies ho requereixen, en les actua
cions orals pot actuar d’intèrpret qualsevol funcionari 
al servei de l’Administració de justícia que tingui co
neixements suficients d’ambdues llengües oficials, un 
intèrpret jurat o qualsevol persona coneixedora de la 
llengua utilitzada.

»5. Les actuacions judicials fetes i els documents pre
sentats en l’idioma oficial d’una comunitat autònoma 
tenen, sense necessitat de traducció al castellà, plena 
validesa i eficàcia. Per als casos en què les actuaci
ons judicials i els documents presentats en la llengua 
oficial pròpia d’una comunitat autònoma hagin de te
nir efectes davant dels òrgans jurisdiccionals situats en 
una altra comunitat que no tingui la mateixa llengua 
pròpia o davant d’òrgans amb jurisdicció en tot el ter
ritori de l’Estat, el Ministeri de Justícia o l’òrgan com
petent de la comunitat autònoma on sigui l’òrgan ju
dicial receptor ha de preveure, si cal, els mecanismes 
per a traduirlos a càrrec seu. En cap cas no s’ha de 
requerir la traducció dels poders generals per a plets 
i dels altres documents que acreditin la representació 
processal si l’òrgan d’instància els ha considerats sufi
cients, llevat que el motiu del recurs sigui la suficièn
cia de la representació.»

Article 5. Modificació de l’article 278 
de la Llei orgànica 6/1985 

Es modifica el punt 3r de l’apartat 1 de l’article 278 de 
la Llei orgànica 6/1985, que resta redactat de la mane
ra següent: 

«3r. Si la comunicació que conté la sol·licitud de coo
peració no compleix els requisits d’autenticitat sufici
ent o està redactada en un idioma que no és el castellà 
o la llengua oficial pròpia de la comunitat autònoma 
on radica l’òrgan judicial al qual es demana la coope
ració.»

Article 6. Modificació de l’article 311 
de la Llei orgànica 6/1985 

Es modifica el darrer paràgraf de l’apartat 1 de l’article 
311, de la Llei orgànica 6/1985, que resta redactat de la 
manera següent: 

«Les persones que cobreixen vacants en comuni
tats autònomes que tenen més d’una llengua oficial o 
dret civil propi han de tenir un nivell de coneixement 
adequat i suficient de la llengua i el dret civil propi 
d’aquestes comunitats.» 

Article 7. Modificació de l’article 313 de la Llei 
orgànica 6/1985

1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 313 de la Llei or
gànica 6/1985, al final del qual s’afegeix un paràgraf 
amb el text següent: 

«En els concursos de mèrits a què fa referència l’arti
cle 311, és determinant per a obtenir una plaça al ter
ritori d’una comunitat autònoma amb llengua i dret 
propis un nivell de coneixement de la llengua, oral i 
escrit, i del dret propis adequat i suficient per al com
pliment de les funcions judicials Sense perjudici d’ai
xò, és aplicable, si escau, el que disposa el darrer parà
graf de l’article 341 als qui obtinguin una plaça en un 
òrgan situat en una comunitat autònoma amb llengua 
i dret propis.»

2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 313 de la Llei or
gànica 6/1985, al final del qual s’afegeix un paràgraf 
amb el text següent: 

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

Article 8. Modificació de l’article 315 
de la Llei orgànica 6/1985 

Es modifica l’article 315 de la Llei orgànica 6/1985, al 
qual s’afegeix un segon paràgraf amb el text següent: 

«En tot cas, en els concursos per a proveir vacants en 
el territori de les comunitats autònomes amb llengua 
pròpia i, si escau, amb dret propi, un nivell de coneixe
ment adequat i suficient d’aquests s’ha d’exigir com a 
requisit de participació.»

Article 9. Modificació de l’article 341 
de la Llei orgànica 6/1985 

Es modifica l’article 341 de la Llei orgànica 6/1985, 
que resta redactat de la manera següent: 

«Article 341

»1. Per a la provisió de les places de president dels tri
bunals superiors de justícia i de les audiències, en les 
comunitats autònomes que tenen dret propi i idioma 
oficial propi, el Consell General del Poder Judicial ha 
d’exigir com a requisit l’especialització en aquest dret, 
i un nivell de coneixement adequat i suficient de l’idi
oma propi.

»2. S’han de determinar per reglament els criteris de 
valoració sobre el nivell de coneixement adequat i su
ficient de l’idioma i el dret de les comunitats autòno
mes que en tenen, a l’efecte de determinar si es com
pleixen els requisits que l’apartat 1 estableix per poder 
concursar per a òrgans jurisdiccionals situats en la co
munitat autònoma..
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»3. El Consell General del Poder Judicial ha d’oferir 
programes intensius sobre la llengua i el dret propis 
per als jutges i magistrats que obtinguin plaça en les 
comunitats autònomes que en tenen.» 

Article 10. Modificació de l’article 429 
de la Llei orgànica 6/1985 

Es modifica l’article 429 de la Llei orgànica 6/1985, al 
qual s’afegeix un segon paràgraf amb el text següent: 

«En les comunitats autònomes amb llengua i dret pro
pis, un nivell de coneixement adequat i suficient d’a
quests per part de les persones nomenades és un re
quisit per al nomenament i per a l’adjudicació de les 
substitucions.»

Article 11. Modificació de l’article 431 
de la Llei orgànica 6/1985

1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 431 de la Llei 
orgànica 6/1985, al qual s’afegeix un segon paràgraf 
amb el text següent: 

«En tot cas, és un requisit per a l’obtenció d’una plaça 
per aquest règim de provisió en el territori de la co
munitat autònoma, un nivell de coneixement adequat 
i suficient per al compliment de les funcions judicials 
de la llengua, oral i escrita, i del dret propis en les co
munitats autònomes que en tinguin.»

2. Se suprimeix la lletra f de l’apartat 2 de l’article 431 
de la Llei orgànica 6/1985.

Article 12. Modificació de l’article 450 
de la Llei orgànica 6/1985 

Es modifica l’article 450 de la Llei orgànica 6/1985, 
l’apartat 4 del qual resta redactat de la manera següent: 

«4. En les comunitats autònomes amb llengua i dret 
propis, un nivell de coneixement adequat i suficient 
d’aquests s’ha d’exigir com a requisit.»

Article 13. Addició d’un article, el 467 bis, a la 
Llei orgànica 6/1985

S’afegeix un article, el 467 bis, a la Llei orgànica 
6/1985, amb el text següent: 

«Article 467 bis

»En les comunitats autònomes que tinguin llengua i 
dret propis, un nivell de coneixement adequat i sufici
ent d’aquests s’ha d’exigir com a requisit per a la de
signació com a secretari de govern o com a secretari 
coordinador.»

Article 14. Modificació de l’article 483 
de la Llei orgànica 6/1985 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 483 de la Llei orgà
nica 6/1985, que resta redactat de la manera següent: 

«2. El contingut del temari, i el contingut de les pro
ves que han de fer són únics per a cada cos a tot el ter
ritori de l’Estat, llevat de les proves que s’estableixin 
per a l’acreditació d’un nivell de coneixement adequat 
i suficient de la llengua i del dret civil, foral o especi
al, propis de les comunitats autònomes que en tinguin, 
que tenen caràcter obligatori per a optar a una plaça 
en les dites comunitats i són eliminatòries. Els aspi
rants poden optar per fer les proves en qualsevol de les 
llengües pròpies de qualsevol comunitat autònoma de 
l’Estat, llevat de les proves establertes per a l’acredita
ció d’un nivell de coneixement adequat i suficient de la 
llengua i del dret civil, foral o especial, propis de les 
comunitats autònomes que en tinguin, que s’han de fer 
en la llengua pròpia corresponent.»

Article 15. Modificació de l’article 521 
de la Llei orgànica 6/1985 

1. Es modifica la lletra B de l’apartat 3 de l’article 521 
de la Llei orgànica 6/1985, el segon paràgraf de la qual 
resta redactat de la manera següent: 

«Són llocs singularitzats els diferenciats dins l’estruc
tura orgànica i que impliquen l’execució de tasques 
o funcions assignades de forma individualitzada. A 
aquests efectes, a les comunitats autònomes que tin
guin llengua pròpia, tenir un nivell de coneixement 
adequat i suficient d’aquesta és un requisit del lloc de 
treball.»

2. Se suprimeix el punt 3r de l’apartat 4 de l’article 521 
de la Llei orgànica 6/1985, i es numeren de nou els 
punts 4t i 5è del mateix apartat que passen a ser el 3r i 
4t, respectivament.

Article 16. Modificació de l’article 530 
de la Llei orgànica 6/1985 

Es modifica l’article 530 de la Llei orgànica 6/1985, 
que resta redactat de la manera següent: 

«Article 530

»En les convocatòries per a llocs de treball de les co
munitats autònomes amb competències assumides la 
llengua pròpia de les quals tingui caràcter oficial, un 
nivell de coneixement adequat i suficient d’aquesta 
s’exigeix com a requisit.»

Article 16 bis. Modificació de l’article 560 
de la Llei orgànica 6/1985

S’afegeix una funció, la 25a, a l’apartat 1 de l’article 
560 de la Llei orgànica 6/1985, amb el text següent: 

«25a. Garantir el lliure exercici dels drets lingüístics 
dels ciutadans davant els òrgans jurisdiccionals.»
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Article 17. Sense contingut (Passa a la 
disposició derogatòria)

Article 18. Sense contingut (Passa a la 
disposició addicional segona)

Disposicions addicionals

Primera. Modificació de l’article 2 de la Llei 
orgànica 5/1995

L’apartat 2 de l’article 2 de la Llei orgànica 5/1995, 
del 22 de maig, del tribunal del jurat, passa a ésser 
l’apartat 3 i s’afegeix un nou apartat 2 amb el text se
güent: 

«2. Si el judici del jurat s’ha de fer en l’àmbit d’una 
comunitat autònoma amb llengua oficial pròpia, els ju
rats que componen el tribunal del jurat n’han d’acredi
tar el coneixement bàsic.»

Segona. Modificació de l’article 36 de la Llei 
50/1981

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

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

Tercera. Modificació de l’apartat 1 de l’article 
142 de la Llei 1/2000

Amb l’objectiu d’adaptarlo a la nova redacció de l’ar
ticle 231 de la Llei orgànica 6/1985, es modifica l’apar
tat 1 de l’article 142 de la Llei 1/2000, del 7 de gener, 
d’enjudiciament civil, que resta redactat de la manera 
següent: 

«1. En totes les actuacions judicials, tant en manifesta
cions orals com escrites, els jutges, els magistrats, els 
fiscals, els secretaris judicials i la resta de funcionaris 
de jutjats i tribunals poden utilitzar qualsevol de les 
llengües oficials de la comunitat autònoma on prestin 
servei.»

Quarta. Aplicació a Aran

El que estableix aquesta llei amb relació a les llengües 
pròpies de les comunitats autònomes és aplicable tam
bé a l’aranès en l’àmbit territorial d’Aran.

Cinquena. Normes que no tenen caràcter 
orgànic

Les disposicions addicionals segona i tercera no tenen 
caràcter orgànic.

Disposició transitòria. Processos selectius i de 
provisió de places judicials i de llocs de treball

Els processos selectius i de provisió de places judicials 
i de llocs de treball afectats per aquesta llei que esti
guin en curs en el moment de la seva entrada en vigor 
es regeixen per la normativa vigent en el moment en 
què es va publicar la convocatòria respectiva.

Disposició derogatòria

Es deroguen les disposicions del mateix rang o inferi
or que s’oposin al que disposa aquesta llei.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2014

Elena Ribera i Garijo, GP de Convergència i Unió; 
Gemma Calvet i Barot, GP d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Ferran Pedret i Santos, GP Socialista; 
Sergio Santamaría Santigosa, GP del Partit Popular 
de Catalunya; Salvador Milà i Solsona, GP d’Iniciati
va per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa; 
Carmen de Rivera i Pla, GP de Ciutadans
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4. INFORMACIÓ

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
49/X, sobre l’ús de dispositius WiFi als cen
tres educatius
Tram. 290-00032/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 77827 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 12.09.2014

A la Mesa del Parlament

Irene Rigau i Oliver, Consellera d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa 
l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’infor
me de compliment de la resolució amb número de tra
mitació 29000032/10, sobre 49/X, sobre l’ús de dis
positius WiFi als centres educatius, el control de 
compliment de la qual correspon a la Comissió d’En
senyament i Universitats.

Barcelona, 10 de setembre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament d’Ensenya
ment (reg. 77827).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 8 dies 
hàbils (del 10.09.2014 al 22.09.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co
missió corresponent, el qual finirà el 23.09.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 12.09.2014.

Control del compliment de la Resolució 
616/X, sobre les reaccions a l’actuació de 
la policia arran dels incidents ocorreguts a 
Mataró el primer cap de setmana d’agost del 
2013
Tram. 290-00547/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 78075 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 17.09.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 616/X, sobre les re
accions a l’actuació de la policia arran dels incidents 
ocorreguts a Mataró el primer cap de setmana d’agost 
del 2013 (número de tramitació 29000547/10), us in
formo del següent:

La Policia de la Generalitat  Mossos d’Esquadra (PG
ME) disposa dels mitjans i dels recursos necessaris 
per fer front a les situacions conflictives que es pro
dueixin durant el servei policial. Tot i així, el Depar
tament d’Interior vetlla per la seva actualització i re
novació, si és el cas, per garantir que la tasca policial 
es continuï realitzant amb totes les garanties, enfortint 
amb programes i dispositius específics les problemàti
ques concretes que es detecten.

En el cas dels incidents de la localitat de Mataró, la 
Policia de la Generalitat ha fomentat els contactes i 
el diàleg amb els col·lectius, les entitats i les institu
cions que treballen a favor de la cohesió social i de 
la convivència ciutadana des de l’ABP de Mataró i 
també des d’altres serveis com l’Àrea de Mediació, 
Negociació i Responsabilitat Corporativa de la Poli
cia de la Generalitat  Mossos d’Esquadra que, en di
es posteriors, es va posar en contacte amb la Unió de 
Comunitats Islàmiques d’Espanya a Catalunya amb 
seu a Terrassa.

L’activitat policial no està exclosa de rebre crítiques. 
En aquest cas, la PGME va instruir cadascun dels fets 
produïts a la localitat de Mataró el primer cap de set
mana d’agost de 2013 i sobre els quals es va fer una 
mala publicitat de les actuacions policials dutes a ter
me, donant compliment al deure legal de posarlos en 
coneixement de l’autoritat judicial a la qual li corres
pon la seva valoració.

Pel que fa a les concentracions que es van produir a 
Mataró, cal dir que no en consta cap de comunicada, 
ni durant el primer cap de setmana d’agost del 2013, ni 
durant els dies posteriors. Arran d’aquests fets, es van 
incoar dos procediments sancionadors en matèria de 
reunions i manifestacions per infracció de l’article 23 
c) de la Llei orgànica 1/1992 de protecció de la segu
retat ciutadana.
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Els representants del Govern municipal, els comanda
ments de l’Àrea Bàsica Policial i de la Policia Local 
de Mataró i els representants de diverses associacions 
culturals de la comunitat musulmana de la ciutat van 
emetre un comunicat de rebuig dels esdeveniments 
delictius que van motivar la intervenció policial i van 
donar un missatge de cohesió i d’entesa davant les 
actituds delictives i contràries a la pau social, el que 
evidencia la voluntat de tots els operadors afectats en 
fer una valoració objectiva i legítima dels fets en de
fensa dels interessos generals, i a continuar treballant 
perquè situacions similars no es tornin a produir.

Barcelona, 10 de setembre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 
617/X, sobre l’adopció de mesures per a evi
tar les sostraccions d’aparells electrònics en 
llocs públics
Tram. 290-00548/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 78076 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 17.09.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 617/X, sobre l’adop
ció de mesures per a evitar les sostraccions d’aparells 
electrònics en llocs públics (número de tramitació 
29000548/10), us informo del següent:

La Policia de la Generalitat vetlla per la seguretat dels 
ciutadans arreu del territori i adopta les mesures es
caients per tal de garantirla. En el cas de la sostrac
ció d’aparells electrònics, l’activitat policial es con
creta tant en actuacions de prevenció de la sostracció 
d’aquests aparells, com en actuacions d’investigació 
per tal de perseguir i descobrir els autors, recuperar 
els objectes sostrets per retornarlos als seus propieta
ris i desarticular les organitzacions que els comercia
litzen. Es continuarà treballant perquè aquestes actua
cions policials siguin cada vegada més efectives.

Cal destacar que es va observar, en les dades del 2013, 
que el nombre de denúncies falses presentades inci
dia directament en l’increment del número de casos 
de sostraccions de dispositius mòbils, un 31% eren 
denúncies falses per sostracció de terminal, és a dir, 
una de cada quatre del total de denúncies presentades. 
Aquesta dada és rellevant atès totes les tipologies de
lictives que existeixen i per les que es podria denun
ciar falsament. Per tant, aquestes dades suposen una 
línia d’investigació més que la Policia de la Genera

litat  Mossos d’Esquadra ha tingut en compte davant 
la denúncia d’aquests tipus de fets, realitzant totes les 
gestions d’investigació necessàries per constatar la ve
racitat dels fets i descartar una simulació de delicte.

Atesa la incidència d’aquesta tipologia delictiva, en 
data 23 de març de 2014, la Policia de la Generalitat  
Mossos d’Esquadra va crear un equip de treball format 
per representants de diferents comissaries i àmbits per 
treballar la problemàtica dels robatoris i furts de dis
positius electrònics d’una manera integral. L’enfoca
ment que es dóna a la tasca d’aquest grup de treball 
és la recerca de nous procediments de caire preven
tiu i reactiu, i d’elements de millora en els protocols 
d’actuació pel que fa a les denúncies i a la investigació 
d’aquesta tipologia.

Actualment s’estan treballant diverses propostes que 
es poden agrupar en:

Propostes preventives:

1. Creació de campanya preventiva dirigida a la pobla
ció diana d’aquesta tipologia delictiva.

2. Ampliació en els diferents Procediments Operatius 
Específics (centres educatius, comerç i lleure) d’acci
ons informatives de caràcter preventiu, adreçades al 
col·lectiu d’estudiants, caps de seguretat de centres co
mercials i zones d’oci.

3. Campanya conjunta amb les operadores de telefo
nia per generar recomanacions preventives adreçades 
als seus clients i incloureles en les seves web corpo
ratives.

Propostes reactives:

1. Optimització de la recollida de denúncies i dades al 
voltant d’aquesta problemàtica.

2. Treball coordinat de les Unitats d’Investigació i de 
Policia Administrativa per detectar i controlar la ven
da de terminals sostrets.

D’altra banda, tenint en compte que els joves són un 
col·lectiu vulnerable i que estan contínuament ama
tents a les xarxes socials, també s’hi ha fet difusió 
d’una sèrie consells de seguretat.

Barcelona, 10 de setembre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Control del compliment de la Resolució 
627/X, sobre l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, de Barcelona
Tram. 290-00558/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 78079 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2014

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb nú
mero de tramitació 29000558/ 10, sobre 627/X, sobre 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona, 
el control de compliment de la qual correspon a la Co
missió de Salut.

Barcelona, 19 de setembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
78079).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 14.10.2014 al 03.11.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co
missió corresponent, el qual finirà el 04.11.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2014.

Control del compliment de la  Resolució 
628/X, sobre la implantació del model d’a
tenció oftalmològica del Pla de salut de Ca
talunya 20112015 i l’ús de nous fàrmacs per 
al tractament de les patologies oftalmològi
ques
Tram. 290-00559/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 78081 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2014

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb núme
ro de tramitació 29000559/10, sobre 628/X, sobre la 
implantació del model d’atenció oftalmològica del Pla 
de salut de Catalunya 20112015 i l’ús de nous fàrmacs 
per al tractament de les patologies oftalmològiques, el 
control de compliment de la qual correspon a la Co
missió de Salut.

Barcelona, 19 de setembre de 2014

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
78081).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 14.10.2014 al 03.11.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co
missió corresponent, el qual finirà el 04.11.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2014.
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Control del compliment de la Resolució 
629/X, sobre la prevenció del suïcidi
Tram. 290-00560/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 78083 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2014

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb núme
ro de tramitació 29000560/10, sobre 629/X, sobre 
la prevenció del suïcidi, el control de compliment de la 
qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 19 de setembre de 2014

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
78083).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 14.10.2014 al 03.11.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co
missió corresponent, el qual finirà el 04.11.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2014.

Control del compliment de la Resolució 
630/X, sobre la restitució de la plantilla de 
pediatres del CAP Canaletes, de Cerdanyola 
del Vallès
Tram. 290-00561/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 78085 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2014

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb núme
ro de tramitació 29000561/10, sobre 630/X, sobre la 
restitució de la plantilla de pediatres del CAP Cana
letes, de Cerdanyola del Valles, el control de compli
ment de la qual correspon a la Comissió Salut.

Barcelona, 19 de setembre de 2014

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
78085).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 14.10.2014 al 03.11.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co
missió corresponent, el qual finirà el 04.11.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2014.

Control del compliment de la  Resolució 
632/X, sobre el garantiment del servei 
d’atenció continuada al CAP Castellbisbal i 
del servei de transport sanitari urgent
Tram. 290-00563/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 78086 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2014

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb nú
mero de tramitació 29000563/10, sobre 632/X, sobre 
el garantiment del servei d’atenció continuada al CAP 
Castellbisbal i del servei de transport sanitari urgent, 
el control de compliment de la qual correspon a la Co
missió de Salut.

Barcelona, 19 de setembre de 2014

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut
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Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
78086).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 14.10.2014 al 03.11.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co
missió corresponent, el qual finirà el 04.11.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2014.

Control del compliment de la Resolució 
633/X, sobre la regulació de la promoció, 
la comercialització i el consum de begudes 
energètiques
Tram. 290-00564/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 78078 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2014

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presenta
ció de l’informe de compliment de la resolució amb 
número de tramitació 29000564/10, sobre 633/X, so
bre la regulació de la promoció, la comercialització i 
el consum de begudes energètiques, el control de com
pliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 19 de setembre de 2014

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
78078).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 14.10.2014 al 03.11.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co
missió corresponent, el qual finirà el 04.11.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2014.

Control del compliment de la Resolució 
634/X, sobre la gestió de l’Hospital Univer
sitari Arnau de Vilanova, de Lleida
Tram. 290-00565/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 78077 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2014

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb núme
ro de tramitació 29000565/10, sobre 634/X, sobre la 
gestió de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, 
de Lleida, el control de compliment de la qual corres
pon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 19 de setembre de 2014

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
78077).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 14.10.2014 al 03.11.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co
missió corresponent, el qual finirà el 04.11.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2014.

Control del compliment de la Resolució 
635/X, sobre el Pla de reordenació assisten
cial i territorial 20132015
Tram. 290-00566/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 78080 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2014

A la Mesa del Parlament

Boí Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,
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Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb núme
ro de tramitació 29000566/10, sobre 635/X, sobre el 
Pla de reordenació assistencial i territorial 20132015, 
el control de compliment de la qual correspon a la Co
missió de Salut.

Barcelona, 19 de setembre de 2014

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
78080).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 14.10.2014 al 03.11.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co
missió corresponent, el qual finirà el 04.11.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2014.

Control del compliment de la Resolució 
636/X, sobre l’aplicació de les recomana
cions de l’informe derivat del compliment de 
la Moció 3/X, sobre les polítiques de salut
Tram. 290-00567/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 78082 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2014

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb nú
mero de tramitació 29000567/10, sobre 636/X, sobre 
l’aplicació de les recomanacions de l’informe derivat 
del compliment de la Moció 3/X, sobre les polítiques 
de salut, el control de compliment de la qual correspon 
a la Comissió de Salut.

Barcelona, 19 de setembre de 2014

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
78082).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 14.10.2014 al 03.11.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co
missió corresponent, el qual finirà el 04.11.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2014.

Control del compliment de la  Resolució 
637/X, sobre el millorament del servei d’a
tenció psicològica i psiquiàtrica del CAP La 
Mina, de Sant Adrià de Besòs
Tram. 290-00568/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 78084 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2014

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb núme
ro de tramitació 29000568/10, sobre 637/X, sobre el 
millorament del servei d’atenció psicològica i psiqui
àtrica del CAP La Mina, de Sant Adrià del Besos, el 
control de compliment de la qual correspon a la Co
missió de Salut.

Barcelona, 19 de setembre de 2014

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
78084).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 14.10.2014 al 03.11.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co
missió corresponent, el qual finirà el 04.11.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2014.
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Control del compliment de la Resolució 
638/X, sobre la recuperació de l’activitat 
i l’amortització dels deutes pendents de 
l’Hospital de Mataró
Tram. 290-00569/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 78087 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2014

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb nú
mero de tramitació 29000569/10, sobre 638/X, sobre 
la recuperació de l’activitat i l’amortització dels deutes 
pendents de l’Hospital de Mataró, el control de com
pliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 19 de setembre de 2014

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
78087).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 14.10.2014 al 03.11.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co
missió corresponent, el qual finirà el 04.11.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2014.

Control del compliment de la Resolució 
639/X, sobre la dotació de professionals i 
pressupostària i l’organització dels centres 
d’atenció primària de Mataró
Tram. 290-00570/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 78088 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2014

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb núme
ro de tramitació 29000570/10, sobre 639/X, sobre la 
dotació de professionals i pressupostaria i l’organitza
ció deis centres d’atenció primària de Mataró, el con
trol de compliment de la qual correspon a la Comissió 
de Salut.

Barcelona, 19 de setembre de 2014

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
78088).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 14.10.2014 al 03.11.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co
missió corresponent, el qual finirà el 04.11.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2014.

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 97/X, 
sobre el procés de matriculació, els equipa
ments educatius i la provisió de plantilles de 
docents
Tram. 390-00097/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 78538 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 17.09.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 97/X, sobre el procés de ma
triculació, els equipaments educatius i la provisió de 
plantilles de docents (tram. 39000097/10), us informo 
del següent:

La consellera d’Ensenyament va comparèixer el 19 de 
juny de 2014 davant la Comissió d’Ensenyament i Uni
versitats del Parlament de Catalunya per a informar 
sobre el procés de matriculació i planificació de l’ade
quació, l’ampliació i la construcció d’equipaments 
educatius públics de primària i de secundària per al 
pròxims cursos, especialment per al curs 20142015.
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El 14 de juliol de 2014 es va informar als Serveis Ter
ritorials d’Ensenyament i al Consorci d’Educació de 
Barcelona de l’aplicació del Decret 39/2014, de 25 de 
març, pel qual es regulen els procediments per definir 
el perfil i la provisió de llocs de treball docents, per 
tal que informin a les juntes de personal docent cor
responents.

El Departament d’Ensenyament més enllà de l’estu
di d’un model concret treballa per ampliar el nombre 
de municipis on pugui iniciar l’educació secundaria el 
seu alumnat.

Barcelona, 8 de setembre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Moció 99/X, 
sobre el transport sanitari
Tram. 390-00099/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 78531 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2014

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la moció amb núme
ro de tramitació 39000099/10, sobre 99/X, sobre el 
transport sanitari, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 12 de setembre de 2014

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
78531).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 06.10.2014 al 24.10.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co
missió corresponent, el qual finirà el 27.10.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2014.

Control del compliment de la Moció 101/X, 
sobre la internacionalització del dret a de
cidir i de la consulta sobre el futur polític de 
Catalunya
Tram. 390-00101/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 78090 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 17.09.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb allò que disposa l’article 140.3 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de 
la Moció 101/X, sobre la internacionalització del dret 
a decidir i de la consulta sobre el futur polític de Ca
talunya (tram. 39000101/10), us informo, amb el do
cument annex facilitat per la Secretaria d’Afers Exte
riors i de la Unió Europea, de les actuacions que s’han 
portat a terme.

Barcelona, 12 de setembre de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Informe de compliment de la Moció 101/X del Par
lament de Catalunya, sobre la internacionalització del 
dret a decidir i de la consulta sobre el futur polític de 
Catalunya

En relació amb la Moció 101/X, informem del se
güent:

El Govern de la Generalitat ha mantingut una comuni
cació periòdica amb representants d’altres governs, es
pecialment de la UE, per tal de tenirlos informats dels 
esdeveniments polítics del país. En aquest sentit, s’ha 
reforçat el paper polític de les delegacions, que han as
sumit dins de les seves tasques, la difusió del procés 
polític que està vivint Catalunya.

El Govern de Catalunya, a través del Programa Eu
geni Xammar, ha mantingut una interlocució crei
xent amb els mitjans de comunicació internacionals. 
Alhora, el Govern ha mantingut trobades periòdi
ques per coordinar actuacions conjuntes amb les 
diferents entitats catalanes que actuen a nivell in
ternacional, ha donat suport a la creació de la Tau
la de contacte internacional de la societat civil per 
coordinar la internacionalització del dret a decidir, 
i ha celebrat reunions institucionals d’alt nivell amb 
personalitats acadèmiques i polítiques de renom 
que han participat en les activitats de les diferents 
entitats.

El Govern de la Generalitat ha mantingut el suport 
al manteniment i l’organització d’actuacions de les 
Comunitats Catalanes de l’Exterior, fomentant la ce
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lebració d’esdeveniments adreçats a difondre la rea
litat actual de Catalunya i el procés de transició na
cional.

Roger Albinyana i Saigí
Secretari

4.52. COMPAREIXENCES DEL PRESIDENT 
DE LA GENERALITAT

4.52.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del president 
de la Generalitat davant el Ple perquè infor
mi sobre el presumpte cobrament il·legal de 
comissions per l’adjudicació d’obra pública 
de la Generalitat durant el temps que va és
ser conseller
Tram. 361-00007/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 77585).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.09.2014.

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen
tació i Medi Natural amb el conseller d’Agri
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural sobre la gestió forestal dels boscos 
singulars, el catàleg del Centre de Recerca 
Ecològica i Aplicacions Forestals i el compli
ment de la Moció 83/X, sobre les polítiques 
de conservació i gestió del medi natural
Tram. 354-00314/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 75063).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Rama
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 15.09.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co

missió d’Interior amb el conseller d’Interior 

sobre les conseqüències per a les compe

tències de la Generalitat de les previsions 

contingudes en l’avantprojecte de llei de 

protecció civil elaborat pel Govern de l’Estat

Tram. 354-00320/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jaume Bosch i Mes
tres, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds  Esquerra Unida i Alternativa (reg. 76854).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
16.09.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis

sió d’Interior amb el conseller d’Interior so

bre la informació relativa als entrenaments 

militars dels Mossos d’Esquadra apareguda 

en el diari El Mundo el 8 de setembre de 2014

Tram. 354-00321/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Pere Calbó i Roca, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 77480).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
16.09.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis

sió d’Interior amb el conseller d’Interior so

bre la situació del Cos de Mossos d’Esqua

dra i les informacions aparegudes en 

diversos mitjans relatives a la participació 

d’un grup de mossos en entrenaments para

militars

Tram. 354-00322/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 77575).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
16.09.2014.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen
tació i Medi Natural amb el conseller d’Agri
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural sobre el document de treball 
del Consell Assessor de Desenvolupament 
Sostenible amb relació a les aportacions so
bre el canal SegarraGarrigues
Tram. 354-00323/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Sara Vilà Galan, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 77841).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Agricultu
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
15.09.2014.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Acadèmia Catalana de la Música 
amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’impost sobre la provisió de continguts per 
part de prestadors de serveis de comunica
cions electròniques per al foment del sector 
audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01720/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Associació Multisectorial d’Empre
ses de l’Electrònica, les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació, de les Teleco
municacions i dels Continguts Digitals amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’im
post sobre la provisió de continguts per part 
de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques per al foment del sector au
diovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01721/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Associació Catalana de Productors 
d’Animació amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre la provisió de con
tinguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques per al foment 
del sector audiovisual i per a la difusió cultu
ral digital
Tram. 352-01722/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació de Distribuïdors Cine
matogràfics amb relació al Projecte de llei 
de creació de l’impost sobre la provisió de 
continguts per part de prestadors de serveis 
de comunicacions electròniques per al fo
ment del sector audiovisual i per a la difusió 
cultural digital
Tram. 352-01723/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació del Gremi d’Empresaris de Cinemes de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre la provisió de con
tinguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques per al foment 
del sector audiovisual i per a la difusió cultu
ral digital
Tram. 352-01724/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de Jazz Telecom amb relació al Projec
te de llei de creació de l’impost sobre la pro
visió de continguts per part de prestadors 
de serveis de comunicacions electròniques 
per al foment del sector audiovisual i per a la 
difusió cultural digital
Tram. 352-01725/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Consell Nacional de la Cultura i 
de les Arts amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre la provisió de con
tinguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques per al foment 
del sector audiovisual i per a la difusió cultu
ral digital
Tram. 352-01726/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Proposta de compareixença de Raimon 
Masllorens, en representació de la Federa
ció de Productors, amb relació al Projecte 
de llei de creació de l’impost sobre la provi
sió de continguts per part de prestadors de 
serveis de comunicacions electròniques per 
al foment del sector audiovisual i per a la di
fusió cultural digital
Tram. 352-01727/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Proposta de compareixença de Sergi Ca
samitjana, director de l’Escola Superior de 
Cinema i Audiovisuals de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’im
post sobre la provisió de continguts per part 
de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques per al foment del sector au
diovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01728/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, 
DSPCC 477.

Proposta de compareixença de Xavier Gui
tart i Domènech, president del Clúster de la 
Indústria Audiovisual de Catalunya, amb re
lació al Projecte de llei de creació de l’im
post sobre la provisió de continguts per part 
de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques per al foment del sector au
diovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01729/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.
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Proposta de compareixença de Judith Co
lell, directora de cinema i membre de l’Aca
dèmia de Cinema Espanyol, amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’impost sobre 
la provisió de continguts per part de presta
dors de serveis de comunicacions electrò
niques per al foment del sector audiovisual i 
per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01730/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, 
DSPCC 477.

Proposta de compareixença de Jordi Serra, 
responsable de coproduccions a TV3, amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’im
post sobre la provisió de continguts per part 
de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques per al foment del sector au
diovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01731/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, 
DSPCC 477.

Proposta de compareixença de Joan Gonzá
lez, en representació de l’Associació de Pro
ductors de Documentals de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’im
post sobre la provisió de continguts per part 
de prestadors de serveis de  comunicacions 
electròniques per al foment del sector audio
visual i per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01732/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Proposta de compareixença de Jordi Roi
gé, president de Productors Audiovisuals de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre la provisió de con
tinguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques per al foment 
del sector audiovisual i per a la difusió cultu
ral digital
Tram. 352-01733/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Proposta de compareixença de David Mata
moros, en representació de Barcelona Au
diovisual, amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre la provisió de con
tinguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques per al foment 
del sector audiovisual i per a la difusió cultu
ral digital
Tram. 352-01734/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de Telefónica amb relació al Projecte 
de llei de creació de l’impost sobre la provi
sió de continguts per part de prestadors de 
serveis de comunicacions electròniques per 
al foment del sector audiovisual i per a la di
fusió cultural digital
Tram. 352-01763/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.
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Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Vodafone España amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’impost sobre 
la provisió de continguts per part de presta
dors de serveis de comunicacions electrò
niques per al foment del sector audiovisual i 
per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01764/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Proposta de compareixença d’una represen
tació d’Orange Espagne amb relació al Pro
jecte de llei de creació de l’impost sobre la 
provisió de continguts per part de presta
dors de serveis de comunicacions electrò
niques per al foment del sector audiovisual i 
per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01765/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de Jazz Telecom amb relació al Projec
te de llei de creació de l’impost sobre la pro
visió de continguts per part de prestadors 
de serveis de comunicacions electròniques 
per al foment del sector audiovisual i per a la 
difusió cultural digital
Tram. 352-01766/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de Xfera Móviles (Yoigo) amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’impost sobre 
la provisió de continguts per part de presta
dors de serveis de comunicacions electrò
niques per al foment del sector audiovisual i 
per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01767/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació de Distribuïdors Cine
matogràfics amb relació al Projecte de llei 
de creació de l’impost sobre la provisió de 
continguts per part de prestadors de serveis 
de comunicacions electròniques per al fo
ment del sector audiovisual i per a la difusió 
cultural digital
Tram. 352-01768/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Proposta de compareixença de Luis de Val, 
president de Distribuïdors Independents 
Cinematogràfics Associats, amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’impost sobre 
la provisió de continguts per part de presta
dors de serveis de comunicacions electrò
niques per al foment del sector audiovisual i 
per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01769/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.
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Proposta de compareixença de Raimon 
Masllorens, president de Productors Audio
visuals Federats, amb relació al Projecte de 
llei de creació de l’impost sobre la provisió 
de continguts per part de prestadors de ser
veis de comunicacions electròniques per al 
foment del sector audiovisual i per a la difu
sió cultural digital
Tram. 352-01770/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Associació Catalana de Productors 
d’Animació amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre la provisió de con
tinguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques per al foment 
del sector audiovisual i per a la difusió cultu
ral digital
Tram. 352-01771/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de Productors Audiovisuals de Catalu
nya amb relació al Projecte de llei de creació 
de l’impost sobre la provisió de continguts 
per part de prestadors de serveis de comu
nicacions electròniques per al foment del 
sector audiovisual i per a la difusió cultural 
digital
Tram. 352-01772/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Productors Inde
pendents de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei de creació de l’impost sobre la 
provisió de continguts per part de presta
dors de serveis de comunicacions electrò
niques per al foment del sector audiovisual i 
per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01773/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Barcelona Audiovisual amb re
lació al Projecte de llei de creació de l’im
post sobre la provisió de continguts per part 
de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques per al foment del sector au
diovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01774/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Associació de Productors de Do
cumentals de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei de creació de l’impost sobre la 
provisió de continguts per part de presta
dors de serveis de comunicacions electrò
niques per al foment del sector audiovisual i 
per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01775/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.
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Proposta de compareixença de Montse Guiu, 
vicepresidenta de la delegació catalana de 
la Societat d’Empresaris de Cinemes d’Es
panya, amb relació al Projecte de llei de cre
ació de l’impost sobre la provisió de contin
guts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques per al foment 
del sector audiovisual i per a la difusió cultu
ral digital
Tram. 352-01776/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Proposta de compareixença de Camilo Tar
razón, president del Gremi d’Empresaris de 
Cinemes de Catalunya, amb relació al Pro
jecte de llei de creació de l’impost sobre la 
provisió de continguts per part de presta
dors de serveis de comunicacions electrò
niques per al foment del sector audiovisual i 
per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01777/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Proposta de compareixença d’Isona Pas
sola, presidenta de l’Acadèmia del Cinema 
Català, amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre la provisió de con
tinguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques per al foment 
del sector audiovisual i per a la difusió cultu
ral digital
Tram. 352-01778/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Proposta de compareixença de Xavier Gui
tart i Domènech, president del Clúster de la 
Indústria Audiovisual de Catalunya, amb re
lació al Projecte de llei de creació de l’im
post sobre la provisió de continguts per part 
de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques per al foment del sector au
diovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01779/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Associació Multisectorial d’Empre
ses de l’Electrònica, les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació, de les Teleco
municacions i dels Continguts Digitals amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’im
post sobre la provisió de continguts per part 
de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques per al foment del sector au
diovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01780/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Associació d’Empresaris i Profes
sionals de les Apps de Catalunya amb rela
ció al Projecte de llei de creació de l’impost 
sobre la provisió de continguts per part de 
prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques per al foment del sector au
diovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01781/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.
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Proposta de compareixença d’Antoni Durán
Sindreu, director del Màster en fiscalitat de 
la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’impost sobre 
la provisió de continguts per part de presta
dors de serveis de comunicacions electrò
niques per al foment del sector audiovisual i 
per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01782/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Proposta de compareixença del president 
del Consell Nacional de la Cultura i de les 
Arts amb relació al Projecte de llei de crea
ció de l’impost sobre la provisió de contin
guts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques per al foment 
del sector audiovisual i per a la difusió cultu
ral digital
Tram. 352-01783/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de Telefónica amb relació al Projecte 
de llei de creació de l’impost sobre la provi
sió de continguts per part de prestadors de 
serveis de comunicacions electròniques per 
al foment del sector audiovisual i per a la di
fusió cultural digital
Tram. 352-01784/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Vodafone España amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’impost sobre 
la provisió de continguts per part de presta
dors de serveis de comunicacions electrò
niques per al foment del sector audiovisual i 
per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01785/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Proposta de compareixença d’una represen
tació d’Orange Espagne amb relació al Pro
jecte de llei de creació de l’impost sobre la 
provisió de continguts per part de presta
dors de serveis de comunicacions electrò
niques per al foment del sector audiovisual i 
per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01786/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de Jazz Telecom amb relació al Projec
te de llei de creació de l’impost sobre la pro
visió de continguts per part de prestadors 
de serveis de comunicacions electròniques 
per al foment del sector audiovisual i per a la 
difusió cultural digital
Tram. 352-01787/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació de Xfera Móviles (Yoigo) amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’impost sobre 
la provisió de continguts per part de presta
dors de serveis de comunicacions electrò
niques per al foment del sector audiovisual i 
per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01788/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació d’Eticom  SomConnexió amb re
lació al Projecte de llei de creació de l’im
post sobre la provisió de continguts per part 
de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques per al foment del sector au
diovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01789/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, 
DSPCC 477.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació de Distribuïdors Cine
matogràfics amb relació al Projecte de llei 
de creació de l’impost sobre la provisió de 
continguts per part de prestadors de serveis 
de comunicacions electròniques per al fo
ment del sector audiovisual i per a la difusió 
cultural digital
Tram. 352-01790/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Distribuïdors Independents Ci
nematogràfics Associats amb relació al Pro
jecte de llei de creació de l’impost sobre la 
provisió de continguts per part de presta
dors de serveis de comunicacions electrò
niques per al foment del sector audiovisual i 
per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01791/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de Productors Audiovisuals Federats 
amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’impost sobre la provisió de continguts per 
part de prestadors de serveis de comunica
cions electròniques per al foment del sector 
audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01792/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Associació Catalana de Productors 
d’Animació amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre la provisió de con
tinguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques per al foment 
del sector audiovisual i per a la difusió cultu
ral digital
Tram. 352-01793/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.



22 de setembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 391

4.53.05. INFORMACIó 240

Proposta de compareixença d’una represen
tació de Productors Audiovisuals de Catalu
nya amb relació al Projecte de llei de creació 
de l’impost sobre la provisió de continguts 
per part de prestadors de serveis de comu
nicacions electròniques per al foment del 
sector audiovisual i per a la difusió cultural 
digital
Tram. 352-01794/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Productors Inde
pendents de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei de creació de l’impost sobre la 
provisió de continguts per part de presta
dors de serveis de comunicacions electrò
niques per al foment del sector audiovisual i 
per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01795/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de Barcelona Audiovisual amb re
lació al Projecte de llei de creació de l’im
post sobre la provisió de continguts per part 
de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques per al foment del sector au
diovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01796/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Associació de Productors de Do
cumentals de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei de creació de l’impost sobre la 
provisió de continguts per part de presta
dors de serveis de comunicacions electrò
niques per al foment del sector audiovisual i 
per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01797/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la delegació catalana de la So
cietat d’Empresaris de Cinemes d’Espanya 
amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’impost sobre la provisió de continguts per 
part de prestadors de serveis de comunica
cions electròniques per al foment del sector 
audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01798/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Gremi d’Empresaris de Cinemes de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre la provisió de con
tinguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques per al foment 
del sector audiovisual i per a la difusió cultu
ral digital
Tram. 352-01799/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Acadèmia del Cinema Català amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’im
post sobre la provisió de continguts per part 
de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques per al foment del sector au
diovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01800/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Clúster de la Indústria Audiovisual 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de creació de l’impost sobre la provisió de 
continguts per part de prestadors de serveis 
de comunicacions electròniques per al fo
ment del sector audiovisual i per a la difusió 
cultural digital
Tram. 352-01801/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Proposta de compareixença de Jaume Ri
poll, director de Filmin, amb relació al Pro
jecte de llei de creació de l’impost sobre la 
provisió de continguts per part de presta
dors de serveis de comunicacions electrò
niques per al foment del sector audiovisual i 
per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01802/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Associació Multisectorial d’Empre
ses de l’Electrònica, les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació, de les Teleco
municacions i dels Continguts Digitals amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’im
post sobre la provisió de continguts per part 
de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques per al foment del sector au
diovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01803/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Associació d’Empresaris i Profes
sionals de les Apps de Catalunya amb rela
ció al Projecte de llei de creació de l’impost 
sobre la provisió de continguts per part de 
prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques per al foment del sector au
diovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01804/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Proposta de compareixença d’Antoni Durán
Sindreu, director del Màster en fiscalitat de 
la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’impost sobre 
la provisió de continguts per part de presta
dors de serveis de comunicacions electrò
niques per al foment del sector audiovisual i 
per a la difusió cultural digital
Tram. 352-01805/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.
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Proposta de compareixença de Lluís Bonet, 
coordinador del programa de doctorat Ges
tió de la cultura i del patrimoni i del Màster 
oficial en gestió cultural, de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
de creació de l’impost sobre la provisió de 
continguts per part de prestadors de serveis 
de comunicacions electròniques per al fo
ment del sector audiovisual i per a la difusió 
cultural digital
Tram. 352-01806/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Proposta de compareixença de Lluís Franco, 
president del Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de creació de l’impost sobre la provi
sió de continguts per part de prestadors de 
serveis de comunicacions electròniques per 
al foment del sector audiovisual i per a la di
fusió cultural digital
Tram. 352-01807/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Proposta de compareixença de José Manuel 
de Riva, president de l’Associació Multisec
torial d’Empreses de l’Electrònica, les Tec
nologies de la Informació i la Comunicació, 
de les Telecomunicacions i dels Continguts 
Digitals, amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre la provisió de con
tinguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques per al foment 
del sector audiovisual i per a la difusió cultu
ral digital
Tram. 352-01808/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 24, tinguda el 16.09.2014, DSPCC 477.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de la directora general d’Atenció 
a la Família i Comunitat Educativa davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
perquè valori els projectes d’aprenentatge i 
serveis duts a terme els dos últims cursos 
i expliqui el projecte d’incorporació al cur
rículum experiències de serveis comunitaris
Tram. 356-00781/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca
talunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
73630).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya
ment i Universitats, 16.09.2014.

Sol·licitud de compareixença de Sixte Cam
bra, president de l’Autoritat Portuària de 
Barcelona, davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat perquè informi sobre la segu
retat del port, la policia portuària i l’acord de 
cessió d’ús d’infraestructures del port a la 
Guàrdia Civil
Tram. 356-00786/10

Sol·licitud

Presentació: Salvador Milà i Solsona, del Grup Par
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 74774).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 15.09.2014.

Sol·licitud de compareixença del director 
general del Medi Natural i Biodiversitat da
vant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè 
informi sobre la gestió forestal dels boscos 
singulars, el catàleg del Centre de Recerca 
Ecològica i Aplicacions Forestals i el compli
ment de la Moció 83/X, sobre les polítiques 
de conservació i gestió del medi natural
Tram. 356-00788/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca
talunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
75070).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
15.09.2014.
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Sol·licitud de compareixença del subdirec
tor general de Boscos davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen
tació i Medi Natural perquè informi sobre 
la gestió forestal dels boscos singulars, el 
catàleg del Centre de Recerca Ecològica i 
Aplicacions Forestals i el compliment de la 
Moció 83/X, sobre les polítiques de conser
vació i gestió del medi natural
Tram. 356-00789/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds  Esquerra Unida i Alternativa (reg. 75071).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
15.09.2014.

Sol·licitud de compareixença de Ricard Pa
rés, director de l’Associació Catalana de 
Productors de Porcí, davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta
ció i Medi Natural perquè informi dels pro
blemes del sector porcí
Tram. 356-00796/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 75465).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
15.09.2014.

Sol·licitud de compareixença de Joan Clos i 
Matheu, president del Consell d’Administra
ció de la Societat Anònima Fòrum Universal 
de les Cultures Barcelona 2004, davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè infor
mi sobre els informes de fiscalització eme
sos per la Sindicatura de Comptes relatius a 
la gestió comptable, les despeses, els con
tractes, els convenis i els comptes d’aquesta 
societat anònima
Tram. 356-00803/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 75929).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, 15.09.2014.

Sol·licitud de compareixença de Ferran Mas
carell i Canalda, vicepresident del Consell 
d’Administració de la Societat Anònima Fò
rum Universal de les Cultures Barcelona 
2004, davant la Comissió d’Afers Instituci
onals perquè informi sobre els informes de 
fiscalització emesos per la Sindicatura de 
Comptes relatius a la gestió comptable, les 
despeses, els contractes, els convenis i els 
comptes d’aquesta societat anònima
Tram. 356-00804/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 75929).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, 15.09.2014.

Sol·licitud de compareixença de Carles Du
arte i Montserrat, vicepresident del Con
sell d’Administració de la Societat Anònima 
Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 
2004, davant la Comissió d’Afers Instituci
onals perquè informi sobre els informes de 
fiscalització emesos per la Sindicatura de 
Comptes relatius a la gestió comptable, les 
despeses, els contractes, els convenis i els 
comptes d’aquesta societat anònima
Tram. 356-00805/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 75929).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, 15.09.2014.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Vilajo
ana Rovira, vicepresident del Consell d’Ad
ministració de la Societat Anònima Fòrum 
Universal de les Cultures Barcelona 2004, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre els informes de fiscalit
zació emesos per la Sindicatura de Comptes 
relatius a la gestió comptable, les despeses, 
els contractes, els convenis i els comptes 
d’aquesta societat anònima
Tram. 356-00806/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 75929).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, 15.09.2014.
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Sol·licitud de compareixença de Joaquim 
Triadú i VilaAbadal, vicepresident del Consell 
d’Administració de la Societat Anònima Fòrum 
Universal de les Cultures Barcelona 2004, da
vant la Comissió d’Afers Institucionals per
què informi sobre els informes de fiscalitza
ció emesos per la Sindicatura de Comptes 
relatius a la gestió comptable, les despeses, 
els contractes, els convenis i els comptes 
d’aquesta societat anònima
Tram. 356-00807/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 75929).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, 15.09.2014.

Sol·licitud de compareixença d’Ernest Ma
ragall i Mira, vicepresident del Consell d’Ad
ministració de la Societat Anònima Fòrum 
Universal de les Cultures Barcelona 2004, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre els informes de fiscalit
zació emesos per la Sindicatura de Comptes 
relatius a la gestió comptable, les despeses, 
els contractes, els convenis i els comptes 
d’aquesta societat anònima
Tram. 356-00808/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 75929).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, 15.09.2014.

Sol·licitud de compareixença de Xavier Trias 
i Vidal de Llobatera, vicepresident del Con
sell d’Administració de la Societat Anònima 
Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 
2004, davant la Comissió d’Afers Instituci
onals perquè informi sobre els informes de 
fiscalització emesos per la Sindicatura de 
Comptes relatius a la gestió comptable, les 
despeses, els contractes, els convenis i els 
comptes d’aquesta societat anònima
Tram. 356-00809/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 75929).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, 15.09.2014.

Sol·licitud de compareixença d’Ana  María 
Pastor Julián, vicepresidenta del Consell 
d’Administració de la Societat Anònima Fò
rum Universal de les Cultures Barcelona 2004, 
davant la Comissió d’Afers Institucio nals per
què informi sobre els informes de fis calitza ció 
emesos per la Sindicatura de Comptes relatius 
a la gestió comptable, les despeses, els con
tractes, els convenis i els comptes d’aquesta 
societat anònima
Tram. 356-00810/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 75929).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, 15.09.2014.

Sol·licitud de compareixença de Mariano Za
bía Lasala, vicepresident del Consell d’Ad
ministració de la Societat Anònima Fòrum 
Universal de les Cultures Barcelona 2004, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre els informes de fiscalit
zació emesos per la Sindicatura de Comptes 
relatius a la gestió comptable, les despeses, 
els contractes, els convenis i els comptes 
d’aquesta societat anònima
Tram. 356-00811/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 75929).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, 15.09.2014.

Sol·licitud de compareixença de Josep Pi
qué i Camps, vicepresident del Consell d’Ad
ministració de la Societat Anònima Fòrum 
Universal de les Cultures Barcelona 2004, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre els informes de fiscalit
zació emesos per la Sindicatura de Comptes 
relatius a la gestió comptable, les despeses, 
els contractes, els convenis i els comptes 
d’aquesta societat anònima
Tram. 356-00812/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 75929).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, 15.09.2014.
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Sol·licitud de compareixença de Carmen Cal
vo Poyato, vicepresidenta del Consell d’Ad
ministració de la Societat Anònima Fòrum 
Universal de les Cultures Barcelona 2004, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals per
què informi sobre els informes de fiscalització 
emesos per la Sindicatura de Comptes re
latius a la gestió comptable, les despeses, 
els contractes, els convenis i els comptes 
d’aquesta societat anònima
Tram. 356-00813/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 75929).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, 15.09.2014.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Oli
veras i Coll, director general de la Societat 
Anònima Fòrum Universal de les Cultures 
Barcelona 2004, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre els in
formes de fiscalització emesos per la Sin
dicatura de Comptes relatius a la gestió 
comptable, les despeses, els contractes, els 
convenis i els comptes d’aquesta societat 
anònima
Tram. 356-00814/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 75929).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, 15.09.2014.

Sol·licitud de compareixença de Jaume Pa
gès i Fita, conseller delegat de la Societat 
Anònima Fòrum Universal de les Cultures 
Barcelona 2004, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre els in
formes de fiscalització emesos per la Sin
dicatura de Comptes relatius a la gestió 
comptable, les despeses, els contractes, els 
convenis i els comptes d’aquesta societat 
anònima
Tram. 356-00815/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 75929).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, 15.09.2014.

Sol·licitud de compareixença de Manuel 
Bustos, exalcalde de Sabadell (Vallès Occi
dental), davant la Comissió d’Afers Instituci
onals perquè informi sobre el cobrament de 
dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pa
gades per la Federació de Municipis de Ca
talunya
Tram. 356-00816/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 75931).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, 15.09.2014.

Sol·licitud de compareixença de Miquel Ari
sa, alcalde de Centelles (Osona), davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè infor
mi sobre el cobrament de dietes irregulars 
entre el 2011 i el 2012 pagades per la Fede
ració de Municipis de Catalunya
Tram. 356-00817/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 75931).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, 15.09.2014.

Sol·licitud de compareixença de Núria Ma
rín, alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès), davant la Comissió d’Afers Ins
titucionals perquè informi sobre el cobra
ment de dietes irregulars entre el 2011 i el 
2012 pagades per la Federació de Municipis 
de Catalunya
Tram. 356-00818/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 75931).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, 15.09.2014.
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Sol·licitud de compareixença de David Ro
dríguez, alcalde de Solsona, davant la Co
missió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre el cobrament de dietes irregulars en
tre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació 
de Municipis de Catalunya
Tram. 356-00819/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 75931).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, 15.09.2014.

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria 
Freixenet, alcalde d’Olost (Osona), davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè infor
mi sobre el cobrament de dietes irregulars 
entre el 2011 i el 2012 pagades per la Fede
ració de Municipis de Catalunya
Tram. 356-00820/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 75931).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, 15.09.2014.

Sol·licitud de compareixença de Pere Prat, 
alcalde de Manlleu (Osona), davant la Co
missió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre el cobrament de dietes irregulars en
tre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació 
de Municipis de Catalunya
Tram. 356-00821/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 75931).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, 15.09.2014.

Sol·licitud de compareixença de Lluís Teje
dor, alcalde del Prat de Llobregat (Baix Llo
bregat), davant la Comissió d’Afers Instituci
onals perquè informi sobre el cobrament de 
dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pa
gades per la Federació de Municipis de Ca
talunya
Tram. 356-00822/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 75931).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, 15.09.2014.

Sol·licitud de compareixença d’Isabel Gar
cia, alcaldessa de Santa Perpètua de Mo
goda (Vallès Occidental), davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre el 
cobrament de dietes irregulars entre el 2011 
i el 2012 pagades per la Federació de Muni
cipis de Catalunya
Tram. 356-00823/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 75931).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, 15.09.2014.

Sol·licitud de compareixença de Jordi San Jo
sé, alcalde de Sant Feliu de Llobregat (Baix 
Llobregat), davant la Comissió d’Afers Insti
tucionals perquè informi sobre el cobrament 
de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 
pagades per la Federació de Municipis de 
Catalunya
Tram. 356-00824/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 75931).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, 15.09.2014.
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Sol·licitud de compareixença de Joan Mora, 
alcalde de Mataró (Maresme), davant la Co
missió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre el cobrament de dietes irregulars en
tre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació 
de Municipis de Catalunya
Tram. 356-00825/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 75931).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, 15.09.2014.

Sol·licitud de compareixença de Carles Pelli
cer, alcalde de Reus (Baix Camp), davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè infor
mi sobre el cobrament de dietes irregulars 
entre el 2011 i el 2012 pagades per la Fede
ració de Municipis de Catalunya
Tram. 356-00826/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 75931).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, 15.09.2014.

Sol·licitud de compareixença de Montserrat 
Mundi, alcaldessa de Sant Quirze del Va
llès (Vallès Occidental), davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre el 
cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i 
el 2012 pagades per la Federació de Munici
pis de Catalunya
Tram. 356-00827/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 75931).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, 15.09.2014.

Sol·licitud de compareixença de Lluís Cal
dentey, alcalde de Pontons (Alt Penedès), 
davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre el cobrament de dietes 
irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per 
la Federació de Municipis de Catalunya
Tram. 356-00828/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 75931).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, 15.09.2014.

Sol·licitud de compareixença de Manuel 
Reyes, alcalde de Castelldefels (Baix Llobre
gat), davant la Comissió d’Afers Institucio
nals perquè informi sobre el cobrament de 
dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pa
gades per la Federació de Municipis de Ca
talunya
Tram. 356-00829/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 75931).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, 15.09.2014.

Sol·licitud de compareixença de la delega
da del Govern de l’Estat davant la Comissió 
d’Interior perquè expliqui les actuacions de 
la Delegació del Govern de l’Estat amb re
lació al presumpte robatori d’una bandera a 
Vilobí d’Onyar (Selva) per agents de la Guàr
dia Civil
Tram. 356-00830/10

Sol·licitud

Presentació: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parla
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 76853).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
16.09.2014.
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Sol·licitud de compareixença d’Andreu Soler 
Mercadal, gerent d’Andreu Soler i Associats, 
davant la Comissió d’Interior perquè infor
mi sobre l’ús, el funcionament i els efectes 
de les pistoles Taser com a eina dels cossos 
policials
Tram. 356-00831/10

Sol·licitud

Presentació: Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 76914).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
16.09.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de l’Eix Comercial Sant Andreu da
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació per
què informi sobre el projecte d’ampliació del 
centre comercial La Maquinista
Tram. 356-00832/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca
talunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
77171).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.09.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Veïns de Sant 
Andreu de Palomar davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre 
el projecte d’ampliació del centre comercial 
La Maquinista
Tram. 356-00833/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca
talunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
77171).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.09.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Veïns del Bon 
Pastor davant la Comissió d’Empresa i Ocu
pació perquè informi sobre el projecte d’am
pliació del centre comercial La Maquinista
Tram. 356-00834/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa (reg. 77171).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.09.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de la Federació d’Associacions de 
Veïns i Veïnes de Barcelona davant la Comis
sió de Territori i Sostenibilitat perquè informi 
sobre les possibles irregularitats en la gestió 
de quatre promocions d’habitatges de dota
ció pública als barris de les Corts, Can Pe
guera, Porta i la Sagrera, de Barcelona
Tram. 356-00837/10

Sol·licitud

Presentació: Salvador Milà i Solsona, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
77499).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 15.09.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de la Comissió Catalana d’Ajuda 
al Refugiat davant la Comissió de Justícia 
i Drets Humans perquè expliqui la situació 
dels refugiats a Catalunya
Tram. 356-00838/10

Sol·licitud

Presentació: Elena Ribera i Garijo, del Grup Parlamen
tari de Convergència i Unió, Pere Aragonès i Garcia, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca
talunya, Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari 
Socialista, Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Par
lamentari del Partit Popular de Catalunya, Salvador Mi
là i Solsona, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca
talunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa, Carmen 
de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt (reg. 77846).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 15.09.2014.
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Sol·licitud de compareixença del director 
dels Serveis Territorials de Salut a les Terres 
de l’Ebre davant la Comissió de Salut per
què expliqui les seves declaracions sobre la 
gent gran
Tram. 356-00839/10

Sol·licitud

Presentació: Marta Ribas Frías, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
78244).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
17.09.2014.

Sol·licitud de compareixença del president 
del Consell de Govern de la Corporació Ca
talana de Mitjans Audiovisuals davant la Co
missió de Control de l’Actuació de la Cor
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals 
perquè informi sobre els canvis d’interpreta
ció de la normativa de l’impost sobre el valor 
afegit per part de l’Agència Estatal de l’Admi
nistració Tributària
Tram. 356-00840/10

Sol·licitud

Presentació: Albert Batalla i Siscart, del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió, Sergi Sabrià i Beni
to, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari 
Socialista, Marta Ribas Frías, del Grup Parlamenta
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra Unida i 
Alternativa, David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt 
(reg. 78702).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au
diovisuals, 17.09.2014.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Ense
nyament i Universitats amb la consellera 
d’Ensenyament sobre l’inici del curs escolar 
20142015
Tram. 355-00148/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del De
partament d’Ensenyament (reg. 77500).
Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni
versitats.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 12.09.2014.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença d’una representació de 
l’Acadèmia Catalana de la Música amb re
lació al Projecte de llei de creació de l’im
post sobre la provisió de continguts per part 
de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques per al foment del sector au
diovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 353-00752/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost en la sessió 24, tinguda el 16.09.2014, 
DSPCC 477.
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Compareixença d’una representació de l’As
sociació Multisectorial d’Empreses de l’E
lectrònica, les Tecnologies de la Informació 
i la Comunicació, de les Telecomunicacions i 
dels Continguts Digitals amb relació al Pro
jecte de llei de creació de l’impost sobre la 
provisió de continguts per part de presta
dors de serveis de comunicacions electrò
niques per al foment del sector audiovisual i 
per a la difusió cultural digital
Tram. 353-00753/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost en la sessió 24, tinguda el 16.09.2014, 
DSPCC 477.

Compareixença d’una representació de l’As
sociació Catalana de Productors d’Animació 
amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’impost sobre la provisió de continguts per 
part de prestadors de serveis de comunica
cions electròniques per al foment del sector 
audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 353-00754/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost en la sessió 24, tinguda el 16.09.2014, 
DSPCC 477.

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Distribuïdors Cinematogràfics 
amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’impost sobre la provisió de continguts per 
part de prestadors de serveis de comunica
cions electròniques per al foment del sector 
audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 353-00755/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost en la sessió 24, tinguda el 16.09.2014, 
DSPCC 477.

Compareixença d’una representació del Gre
mi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’impost sobre la provisió de continguts per 
part de prestadors de serveis de comunica
cions electròniques per al foment del sector 
audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 353-00756/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost en la sessió 24, tinguda el 16.09.2014, 
DSPCC 477.

Compareixença d’una representació de Jazz 
Telecom amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre la provisió de con
tinguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques per al foment 
del sector audiovisual i per a la difusió cultu
ral digital
Tram. 353-00757/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost en la sessió 24, tinguda el 16.09.2014, 
DSPCC 477.

Compareixença d’una representació del Con
sell Nacional de la Cultura i de les Arts amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’im
post sobre la provisió de continguts per part 
de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques per al foment del sector au
diovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 353-00758/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost en la sessió 24, tinguda el 16.09.2014, 
DSPCC 477.
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Compareixença de Raimon Masllorens, en 
representació de la Federació de Produc
tors, amb relació al Projecte de llei de cre
ació de l’impost sobre la provisió de contin
guts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques per al foment 
del sector audiovisual i per a la difusió cultu
ral digital
Tram. 353-00759/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost en la sessió 24, tinguda el 16.09.2014, 
DSPCC 477.

Compareixença de Xavier Guitart i Domè
nech, president del Clúster de la Indústria 
Audiovisual de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’impost sobre 
la provisió de continguts per part de presta
dors de serveis de comunicacions electrò
niques per al foment del sector audiovisual i 
per a la difusió cultural digital
Tram. 353-00760/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost en la sessió 24, tinguda el 16.09.2014, 
DSPCC 477.

Compareixença de Joan González, en repre
sentació de l’Associació de Productors de 
Documentals de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’impost sobre 
la provisió de continguts per part de presta
dors de serveis de comunicacions electrò
niques per al foment del sector audiovisual i 
per a la difusió cultural digital
Tram. 353-00761/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost en la sessió 24, tinguda el 16.09.2014, 
DSPCC 477.

Compareixença de Jordi Roigé, president 
de Productors Audiovisuals de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’impost sobre la provisió de continguts per 
part de prestadors de serveis de comunica
cions electròniques per al foment del sector 
audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 353-00762/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost en la sessió 24, tinguda el 16.09.2014, 
DSPCC 477.

Compareixença de David Matamoros, en re
presentació de Barcelona Audiovisual, amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’im
post sobre la provisió de continguts per part 
de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques per al foment del sector au
diovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 353-00763/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost en la sessió 24, tinguda el 16.09.2014, 
DSPCC 477.

Compareixença d’una representació de Te
lefónica amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre la provisió de con
tinguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques per al foment 
del sector audiovisual i per a la difusió cultu
ral digital
Tram. 353-00764/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost en la sessió 24, tinguda el 16.09.2014, 
DSPCC 477.
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Compareixença d’una representació de Vo
dafone España amb relació al Projecte de 
llei de creació de l’impost sobre la provisió 
de continguts per part de prestadors de ser
veis de comunicacions electròniques per al 
foment del sector audiovisual i per a la difu
sió cultural digital
Tram. 353-00765/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost en la sessió 24, tinguda el 16.09.2014, 
DSPCC 477.

Compareixença d’una representació d’Oran
ge Espagne amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre la provisió de con
tinguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques per al foment 
del sector audiovisual i per a la difusió cultu
ral digital
Tram. 353-00766/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost en la sessió 24, tinguda el 16.09.2014, 
DSPCC 477.

Compareixença d’una representació de Xfera 
Móviles (Yoigo) amb relació al Projecte de 
llei de creació de l’impost sobre la provisió 
de continguts per part de prestadors de ser
veis de comunicacions electròniques per al 
foment del sector audiovisual i per a la difu
sió cultural digital
Tram. 353-00767/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost en la sessió 24, tinguda el 16.09.2014, 
DSPCC 477.

Compareixença de Luis de Val, president de 
Distribuïdors Independents Cinematogràfics 
Associats, amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre la provisió de con
tinguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques per al foment 
del sector audiovisual i per a la difusió cultu
ral digital
Tram. 353-00768/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost en la sessió 24, tinguda el 16.09.2014, 
DSPCC 477.

Compareixença d’una representació de l’As
sociació de Productors Independents de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre la provisió de con
tinguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques per al foment 
del sector audiovisual i per a la difusió cultu
ral digital
Tram. 353-00769/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost en la sessió 24, tinguda el 16.09.2014, 
DSPCC 477.

Compareixença de Montse Guiu, vicepresi
denta de la delegació catalana de la Soci
etat d’Empresaris de Cinemes d’Espanya, 
amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’impost sobre la provisió de continguts per 
part de prestadors de serveis de comunica
cions electròniques per al foment del sector 
audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 353-00770/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost en la sessió 24, tinguda el 16.09.2014, 
DSPCC 477.
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Compareixença d’Isona Passola, presiden
ta de l’Acadèmia del Cinema Català, amb re
lació al Projecte de llei de creació de l’im
post sobre la provisió de continguts per part 
de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques per al foment del sector au
diovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 353-00771/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost en la sessió 24, tinguda el 16.09.2014, 
DSPCC 477.

Compareixença d’una representació de l’As
sociació d’Empresaris i Professionals de les 
Apps de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de creació de l’impost sobre la provi
sió de continguts per part de prestadors de 
serveis de comunicacions electròniques per 
al foment del sector audiovisual i per a la di
fusió cultural digital
Tram. 353-00772/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost en la sessió 24, tinguda el 16.09.2014, 
DSPCC 477.

Compareixença d’Antoni DuránSindreu, di
rector del Màster en fiscalitat de la Univer
sitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte 
de llei de creació de l’impost sobre la provi
sió de continguts per part de prestadors de 
serveis de comunicacions electròniques per 
al foment del sector audiovisual i per a la di
fusió cultural digital
Tram. 353-00773/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost en la sessió 24, tinguda el 16.09.2014, 
DSPCC 477.

Compareixença de Jaume Ripoll, director 
de Filmin, amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’impost sobre la provisió de con
tinguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques per al foment 
del sector audiovisual i per a la difusió cultu
ral digital
Tram. 353-00774/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost en la sessió 24, tinguda el 16.09.2014, 
DSPCC 477.

Compareixença de Lluís Bonet, coordinador 
del programa de doctorat Gestió de la cultu
ra i del patrimoni i del Màster oficial en ges
tió cultural, de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’impost sobre la provisió de continguts per 
part de prestadors de serveis de comunica
cions electròniques per al foment del sector 
audiovisual i per a la difusió cultural digital
Tram. 353-00775/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost en la sessió 24, tinguda el 16.09.2014, 
DSPCC 477.

Compareixença de Lluís Franco, president 
del Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de creació de l’impost sobre la provisió de 
continguts per part de prestadors de serveis 
de comunicacions electròniques per al fo
ment del sector audiovisual i per a la difusió 
cultural digital
Tram. 353-00776/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost en la sessió 24, tinguda el 16.09.2014, 
DSPCC 477.
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Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors davant la Co
missió d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-00720/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Reforma Horà
ria en la sessió 2, tinguda el 17.07.2014, DSPCC 462.

Compareixença d’una representació de Co
missions Obreres davant la Comissió d’Es
tudi de la Reforma Horària
Tram. 357-00721/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Reforma Horà
ria en la sessió 2, tinguda el 17.07.2014, DSPCC 462.

Compareixença d’una representació de Pi
mec davant la Comissió d’Estudi de la Re
forma Horària
Tram. 357-00722/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Reforma Horà
ria en la sessió 2, tinguda el 17.07.2014, DSPCC 462.

Compareixença d’una representació de Fo
ment del Treball Nacional davant la Comis
sió d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-00723/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Reforma Horà
ria en la sessió 2, tinguda el 17.07.2014, DSPCC 462.

Compareixença d’una representació de 
l’empresa Gaes davant la Comissió d’Estudi 
de la Reforma Horària
Tram. 357-00724/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Reforma Horà
ria en la sessió 2, tinguda el 17.07.2014, DSPCC 462.

Sessió informativa de la Comissió de Con
trol de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals amb el president del 
Consell de Govern de la Corporació Catala
na de Mitjans Audiovisuals sobre les pers
pectives de futur de la Corporació
Tram. 359-00017/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Presentació: President del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (reg. 
77498).
Comissió competent: Comissió de Control de l’Actu
ació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi
suals.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 12.09.2014.

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Memòria del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya corresponent al 2013
Tram. 334-00083/10

Presentació
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Reg. 77574 / Coneixement i tramesa a 

la Comissió de Justícia i Drets Humans: 

Mesa del Parlament, 17.09.2014

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

Em plau ferte a mans la memòria de l’any 2013 del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre l’es
tat i el funcionament de l’Administració de Justícia.

Ben cordialment,

Barcelona, 8 de setembre de 2014

Miguel Ángel Gimeno Jubero

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Còpia diligenciada de l’Acord del Govern pel 
qual s’estableix el sostre de despesa no fi
nancera de la Generalitat de Catalunya per 
al 2015
Tram. 334-00084/10

Presentació
Govern de la Generalitat

Reg. 77849 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 

Mesa del Parlament, 17.09.2014

A la Mesa del Parlament

Em plau de trametreus, en annex, una còpia diligen
ciada de l’Acord adoptat pel Govern en la sessió del 
dia d’avui, pel qual s’estableix el sostre de despesa no 
financera de la Generalitat de Catalunya per al 2015.

Barcelona, 9 de setembre de 2014

El secretari del Govern

Acord del Govern pel qual s’estableix el sostre 
de despesa no financera de la Generalitat de 
Catalunya per al 2015

La Llei 6/2012, del 17 de maig, d’estabilitat pressupos
tària estableix que el Govern ha de presentar abans del 
31 de juliol de cada any el sostre màxim de despesa 
no financera, que constituirà el límit d’assignació de 
recursos dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 
següent i que ha de ser coherent amb l’objectiu d’esta
bilitat pressupostària.

El passat 26 de juny, el Consell de Política Fiscal i Fi
nancera va aprovar, amb el vot en contra de la Genera
litat de Catalunya, l’objectiu d’estabilitat pressupostària 
per a l’exercici 2015 per al conjunt de les comunitats 
autònomes situantlo en el 0,7% del PIB. Aquest objec
tiu suposa una reducció des de l’1% que s’havia assig
nat a la Generalitat per a l’exercici anterior.

La Generalitat considera que la distribució dels objectius 
de dèficit entre els diversos nivells de l’administració 
no s’ajusta a la normativa vigent, concretament, a la dis
posició transitòria primera, apartat 1.b) de la Llei orgà
nica 2/2012, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, ja que incompleix el calendari i contradiu el 
principi de proporcionalitat en atorgar a les comunitats 
autònomes una fracció decreixent del dèficit estructu
ral. Per aquesta raó, el passat mes de març, va interpo
sar una demanda davant la Sala del Contenciós Admi
nistratiu del Tribunal Suprem, contra els corresponents 
Acords del Consell de Ministres relatius a la distribució 
dels objectius de dèficit dels exercicis 2013 i següents.

Pel que fa a l’exercici 2014, el 30 d’abril, el Govern es
panyol va presentar i enviar a la Unió Europea l’actua
lització del Pla d’Estabilitat 20142017 en el que fixava 
l’objectiu de dèficit previst pel conjunt de les adminis
tracions públiques per a aquest any en el 5,5%, el qual 

suposava una reducció de 3 dècimes respecte de l’ob
jectiu pactat amb la Unió Europea l’any anterior. El 
Govern català va sol·licitar que aquestes tres dècimes 
fossin utilitzades per alleugerir la pressió sobre les co
munitats autònomes, que són les que realment estan 
suportant el pes de la consolidació fiscal, malgrat tenir 
la responsabilitat de prestar els serveis bàsics de salut, 
ensenyament, benestar social i, en el cas de Catalunya, 
seguretat i justícia, com posa de manifest que des de 
l’any 2010, el gruix de l’esforç de consolidació ha re
caigut sobre les autonomies, que han reduït el seu dèfi
cit un 52%, mentre que l’Estat només ho ha fet un 5%.

Tanmateix, per complir la legislació d’estabilitat pres
supostària, cal establir el sostre de despesa en termes 
de la despesa no financera de la Generalitat tot seguint 
els criteris del Sistema Europeu de Comptes Nacionals 
i Regionals (SEC 2010).

Atès que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Pú
bliques no va comunicar l’import de les bestretes del 
model de finançament per al 2015 fins el passat 31 de 
juliol, en el marc de la reunió del Consell de Políti
ca Fiscal i Financera, no ha estat possible complir els 
terminis que la legislació preveu per a l’aprovació del 
límit de despesa.

Segons la informació facilitada per l’Administració 
General de l’Estat en relació amb l’estimació de les 
bestretes corresponents al model de finançament i la 
previsió de liquidació del model corresponent a l’exer
cici 2013, així com de les estimacions de la resta d’in
gressos de la Generalitat, el conjunt dels recursos pre
vistos per a l’exercici 2015 puja a un total de 22.786 
milions d’euros. En aquest import no s’ha deduït l’im
pacte de les liquidacions negatives del model de finan
çament de 2008 i 2009. Així mateix, tampoc inclou 
els ingressos procedents de l’Estat en concepte de par
ticipació dels ens locals de Catalunya en els tributs de 
l’Estat ni els altres ingressos finalistes que puguin pro
venir de l’Estat, de la Unió Europea o d’altres admi
nistracions públiques, atès que se’n desconeix encara 
l’import i, en qualsevol cas, el volum de despesa que 
s’efectuï al seu càrrec haurà de ser equivalent al volum 
d’ingressos d’aquesta naturalesa rebuts.

Si al volum d’ingressos de la Generalitat se li afegeix 
el marge addicional que representa l’objectiu de dèfi
cit del 0,7% del PIB previst per al 2015 (1.407 milions 
d’euros), resulta un sostre de despesa de 24.193 mili
ons d’euros.

Per tal de determinar el sostre de despesa de la Gene
ralitat, cal incorporar al càlcul els ajustos SEC neces
saris per expressar el resultat en termes de Comptabi
litat Nacional i que s’estimen en 304 milions d’euros. 
Entre aquests ajustos no s’hi inclouen els correspo
nents al resultat no financer de les entitats classificades 
en el sector Administració pública de la Generalitat 
d’acord amb els criteris del SEC, ni l’assimilació com 
a despesa no financera de les aportacions de capital 
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efectuades a determinades entitats del sector públic de 
la Generalitat. Tampoc s’hi dedueixen els imports de 
les liquidacions negatives del model de finançament 
de 2008 i 2009 atès que no s’han deduït tampoc en els 
ingressos. En conseqüència, el sostre de despesa de la 
Generalitat per al 2015 és de 24.497 milions d’euros. 
L’import que es podrà distribuir entre els crèdits de 
despesa de les diverses seccions del pressupost de la 
Generalitat serà l’esmentat sostre augmentat o minorat 
en l’import del superàvit o dèficit, respectivament, de 
les entitats classificades dins del sector Administració 
pública de la Generalitat en termes SEC.

Per tot això, a proposta del conseller d’Economia i Co
neixement, el Govern

Acorda: 

1. Establir el sostre màxim de despesa no financera de 
la Generalitat de Catalunya per al 2015 en 24.497 mi
lions d’euros.

2. Presentar aquest Acord del Govern al Parlament 
d’acord amb l’article 11 de la Llei 6/2012, del 17 de 
maig, d’estabilitat pressupostària.
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	Proposta de compareixença d’una representació de Jazz Telecom amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i pe
	Tram. 352-01766/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Xfera Móviles (Yoigo) amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovi
	Tram. 352-01767/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al f
	Tram. 352-01768/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Luis de Val, president de Distribuïdors Independents Cinematogràfics Associats, amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròn
	Tram. 352-01769/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Raimon Masllorens, president de Productors Audiovisuals Federats, amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al f
	Tram. 352-01770/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Productors d’Animació amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al 
	Tram. 352-01771/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Productors Audiovisuals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del
	Tram. 352-01772/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Productors Independents de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques p
	Tram. 352-01773/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Barcelona Audiovisual amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovi
	Tram. 352-01774/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Productors de Documentals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques
	Tram. 352-01775/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Montse Guiu, vicepresidenta de la delegació catalana de la Societat d’Empresaris de Cinemes d’Espanya, amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de
	Tram. 352-01776/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Camilo Tarrazón, president del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques
	Tram. 352-01777/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Isona Passola, presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment de
	Tram. 352-01778/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Guitart i Domènech, president del Clúster de la Indústria Audiovisual de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacio
	Tram. 352-01779/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Multisectorial d’Empreses de l’Electrònica, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, de les Telecomunicacions i dels Continguts Digitals amb relació al Projecte de llei de creació de 
	Tram. 352-01780/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Empresaris i Professionals de les Apps de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions e
	Tram. 352-01781/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Durán-Sindreu, director del Màster en fiscalitat de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions e
	Tram. 352-01782/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença del president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment 
	Tram. 352-01783/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Telefónica amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per 
	Tram. 352-01784/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Vodafone España amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i
	Tram. 352-01785/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Orange Espagne amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i p
	Tram. 352-01786/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Jazz Telecom amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i pe
	Tram. 352-01787/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Xfera Móviles (Yoigo) amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovi
	Tram. 352-01788/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Eticom - SomConnexió amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisu
	Tram. 352-01789/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al f
	Tram. 352-01790/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Distribuïdors Independents Cinematogràfics Associats amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques p
	Tram. 352-01791/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Productors Audiovisuals Federats amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sec
	Tram. 352-01792/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Productors d’Animació amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al 
	Tram. 352-01793/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Productors Audiovisuals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del
	Tram. 352-01794/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Productors Independents de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques p
	Tram. 352-01795/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Barcelona Audiovisual amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovi
	Tram. 352-01796/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Productors de Documentals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques
	Tram. 352-01797/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la delegació catalana de la Societat d’Empresaris de Cinemes d’Espanya amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacio
	Tram. 352-01798/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al fom
	Tram. 352-01799/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Acadèmia del Cinema Català amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector 
	Tram. 352-01800/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Clúster de la Indústria Audiovisual de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per 
	Tram. 352-01801/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jaume Ripoll, director de Filmin, amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i p
	Tram. 352-01802/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Multisectorial d’Empreses de l’Electrònica, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, de les Telecomunicacions i dels Continguts Digitals amb relació al Projecte de llei de creació de 
	Tram. 352-01803/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Empresaris i Professionals de les Apps de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions e
	Tram. 352-01804/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Durán-Sindreu, director del Màster en fiscalitat de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions e
	Tram. 352-01805/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Lluís Bonet, coordinador del programa de doctorat Gestió de la cultura i del patrimoni i del Màster oficial en gestió cultural, de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la pr
	Tram. 352-01806/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Lluís Franco, president del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròn
	Tram. 352-01807/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de José Manuel de Riva, president de l’Associació Multisectorial d’Empreses de l’Electrònica, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, de les Telecomunicacions i dels Continguts Digitals, amb relació al Projecte de llei
	Tram. 352-01808/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la directora general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè valori els projectes d’aprenentatge i serveis duts a terme els dos últims cursos i
	Tram. 356-00781/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Sixte Cambra, president de l’Autoritat Portuària de Barcelona, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la seguretat del port, la policia portuària i l’acord de cessió d’ús d’infraestructures de
	Tram. 356-00786/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general del Medi Natural i Biodiversitat davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi sobre la gestió forestal dels boscos singulars, el catàleg del Centre de Recer
	Tram. 356-00788/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del subdirector general de Boscos davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi sobre la gestió forestal dels boscos singulars, el catàleg del Centre de Recerca Ecològica i Aplic
	Tram. 356-00789/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Ricard Parés, director de l’Associació Catalana de Productors de Porcí, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi dels problemes del sector porcí
	Tram. 356-00796/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Joan Clos i Matheu, president del Consell d’Administració de la Societat Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els informes de fiscalització e
	Tram. 356-00803/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Ferran Mascarell i Canalda, vicepresident del Consell d’Administració de la Societat Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els informes de fis
	Tram. 356-00804/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Carles Duarte i Montserrat, vicepresident del Consell d’Administració de la Societat Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els informes de fis
	Tram. 356-00805/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jordi Vilajoana Rovira, vicepresident del Consell d’Administració de la Societat Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els informes de fiscali
	Tram. 356-00806/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Joaquim Triadú i Vila-Abadal, vicepresident del Consell d’Administració de la Societat Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els informes de f
	Tram. 356-00807/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Ernest Maragall i Mira, vicepresident del Consell d’Administració de la Societat Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els informes de fiscalit
	Tram. 356-00808/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Xavier Trias i Vidal de Llobatera, vicepresident del Consell d’Administració de la Societat Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els informes
	Tram. 356-00809/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Ana María Pastor Julián, vicepresidenta del Consell d’Administració de la Societat Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els informes de fis
	Tram. 356-00810/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Mariano Zabía Lasala, vicepresident del Consell d’Administració de la Societat Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els informes de fiscalitz
	Tram. 356-00811/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Piqué i Camps, vicepresident del Consell d’Administració de la Societat Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els informes de fiscalitza
	Tram. 356-00812/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Carmen Calvo Poyato, vicepresidenta del Consell d’Administració de la Societat Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els informes de fiscalitz
	Tram. 356-00813/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jordi Oliveras i Coll, director general de la Societat Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els informes de fiscalització emesos per la Sindi
	Tram. 356-00814/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jaume Pagès i Fita, conseller delegat de la Societat Anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els informes de fiscalització emesos per la Sindica
	Tram. 356-00815/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Manuel Bustos, exalcalde de Sabadell (Vallès Occidental), davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de Municipis de Cat
	Tram. 356-00816/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Miquel Arisa, alcalde de Centelles (Osona), davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de Municipis de Catalunya
	Tram. 356-00817/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Núria Marín, alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de Municip
	Tram. 356-00818/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de David Rodríguez, alcalde de Solsona, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de Municipis de Catalunya
	Tram. 356-00819/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Freixenet, alcalde d’Olost (Osona), davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de Municipis de Catalunya
	Tram. 356-00820/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Pere Prat, alcalde de Manlleu (Osona), davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de Municipis de Catalunya
	Tram. 356-00821/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Lluís Tejedor, alcalde del Prat de Llobregat (Baix Llobregat), davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de Municipis d
	Tram. 356-00822/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Isabel Garcia, alcaldessa de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de 
	Tram. 356-00823/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jordi San José, alcalde de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat), davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de Munic
	Tram. 356-00824/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Joan Mora, alcalde de Mataró (Maresme), davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de Municipis de Catalunya
	Tram. 356-00825/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Carles Pellicer, alcalde de Reus (Baix Camp), davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de Municipis de Catalunya
	Tram. 356-00826/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Montserrat Mundi, alcaldessa de Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental), davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació d
	Tram. 356-00827/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Lluís Caldentey, alcalde de Pontons (Alt Penedès), davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de Municipis de Catalunya
	Tram. 356-00828/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Manuel Reyes, alcalde de Castelldefels (Baix Llobregat), davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de Municipis de Cata
	Tram. 356-00829/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern de l’Estat davant la Comissió d’Interior perquè expliqui les actuacions de la Delegació del Govern de l’Estat amb relació al presumpte robatori d’una bandera a Vilobí d’Onyar (Selva) per agents de la 
	Tram. 356-00830/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Andreu Soler Mercadal, gerent d’Andreu Soler i Associats, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’ús, el funcionament i els efectes de les pistoles Taser com a eina dels cossos policials
	Tram. 356-00831/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Eix Comercial Sant Andreu davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el projecte d’ampliació del centre comercial La Maquinista
	Tram. 356-00832/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el projecte d’ampliació del centre comercial La Maquinista
	Tram. 356-00833/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Veïns del Bon Pastor davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el projecte d’ampliació del centre comercial La Maquinista
	Tram. 356-00834/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre les possibles irregularitats en la gestió de quatre promocions d’habitatge
	Tram. 356-00837/10
	Sol·licitud
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