
PLE
DOSSIER

Sessió 35, dimecres 17 de maig de 2017

Primera part

ORDRE DEL D IA

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

2. Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data del 31 
de juliol de 2016. Tram. 237-00002/11. Mesa ampliada. Presentació i votació de l’in-
forme (Informe: BOPC 378, 70).

3. Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data del 31 
de desembre de 2016. Tram. 237-00003/11. Mesa ampliada. Presentació i votació de 
l’informe (Informe: BOPC 378, 72).

4. Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del 
funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives. Tram. 200-00008/11. 
Comissió d’Economia i Hisenda. Debat i votació del dictamen de la Comissió (dicta-
men: BOPC 407, 3).

5. Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès. Tram. 202-
00050/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 
364, 11).

6. Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les 
funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al 
Consell Comarcal del Barcelonès. Tram. 202-00052/11. Grup Parlamentari Socialista. 
Debat de totalitat (text presentat: BOPC 366, 6).

7. Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès. Tram. 202-
00055/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 
384, 24).

8. Interpel·lació al Govern sobre els centres especials de treball. Tram. 300-00163/11. 
Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre els serveis de menjador i transport escolar. Tram. 
300-00164/11. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre els resultats escolars. Tram. 300-00166/11. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre una universitat per a tothom i sense precarietat. 
Tram. 300-00165/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre la destinació de recursos públics a l’organització 
d’un referèndum il·legal. Tram. 300-00167/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre la llibertat d’expressió dels càrrecs electes i la separació de poders 
al Regne d’Espanya. Tram. 300-00168/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació. (Retirada.)

14. Interpel·lació al Govern sobre l’actualitat de la Unió Europea. Tram. 300-00169/11. 
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substan-
ciació.



PlE 35
17 de maig de 2017

Dossier 2

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’oferta pública d’ocupació 
i les condicions laborals del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalu-
nya. Tram. 302-00142/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 
i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el compliment de l’apartat 
I.1.2, «Exigència social de celebració d’un referèndum», de la Resolució 306/XI, sobre 
l’orientació política general del Govern. Tram. 302-00143/11. Grup Parlamentari de 
Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la precarietat laboral i la con-
ciliació dels professionals sanitaris. Tram. 302-00144/11. Grup Parlamentari Socialis-
ta. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’emprenedoria juvenil. Tram. 
302-00145/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el mal ús del diner públic. 
Tram. 302-00146/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre capitalisme, treball i vida. 
Tram. 302-00147/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent. Debat i votació.
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Punt 1 | Substanciació

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 17 DE MAIG DE 2017, A LES 10.00 H

Preguntes al Govern
1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’agenda internacio-

nal del Govern. Tram. 310-00223/11. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Substanciació.

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’atenció a la infància 
i l’adolescència. Tram. 310-00224/11. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Substanciació.

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de la tele-
visió pública catalana. Tram. 310-00226/11. Alejandro Fernández Álvarez, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions fetes amb 
relació a la candidatura de Barcelona com a seu de l’Agència Europea del Medica-
ment. Tram. 310-00220/11. Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí. Substanciació.

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’opinió que té de la 
situació actual del projecte Castor. Tram. 310-00221/11. Marta Rovira i Vergés, del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions amb 
relació a la cooperació catalana en la crisi dels refugiats. Tram. 310-00222/11. Marta 
Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les possibilitats de 
millorar les audiències de la ràdio i la televisió públiques. Tram. 310-00211/11. Eva 
Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista. Substanciació. Aplicat l’article 
161.7 del Reglament en la sessió anterior.

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el vot en contra de la 
personació del Consorci del Palau de la Música Catalana com a acusació particular 
en el cas Palau. Tram. 310-00218/11. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari 
Socialista. Substanciació.

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el desplegament de 
la Llei 21/2015, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya. Tram. 
310-00219/11. Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot. Substanciació.

10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva agenda amb 
relació a les mesures de lluita contra la corrupció. Tram. 310-00216/11. Mireia Boya 
e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Cons-
tituent. Substanciació. Aplicat l’article 161.7 del Reglament en la sessió anterior.

11. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les línies de molt 
alta tensió. Tram. 310-00225/11. Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de 
la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

Preguntes al president de la Generalitat
12. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 

la situació política i social. Tram. 317-00151/11. Mireia Boya e Busquet, del Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

13. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la 
situació política. Tram. 317-00148/11. Xavier García Albiol, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.
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14. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00149/11. Josep Lluís Franco Rabell, del Grup Parla-
mentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

15. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la 
situació política. Tram. 317-00147/11. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari 
Socialista. Substanciació.

16. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la 
situació política. Tram. 317-00146/11. Inés Arrimadas García, del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans. Substanciació.

17. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00150/11. Jordi Turull i Negre, del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.
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Punt 2 | Presentació i votació de l’informe

Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya 
en data del 31 de juliol de 2016
237-00002/11

PROPOSTA AL PLE

La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda el 4 d’abril de 2017, d’acord amb l’article 
37.3.h i 4 del Reglament del Parlament, ha acordat de proposar al Ple el compliment 
del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data del 31 de juliol 
de 2016.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Informe sobre compliment del pressupost de despeses. Període 01.01.2016 a 31.07.2016. Estat d’execució

Cap. Article Pressupost              

Definitiu

Autoritzacions Pressupost 

disponible

Disposicions Obligacions 

reconegudes

1 10 6.707.649,10 4.302.405,07 2.405.244,03 4.302.405,07 4.302.405,07

11 744.670,03 442.905,98 301.764,05 442.905,98 442.905,98

12 12.234.391,48 8.587.282,84 3.647.108,64 8.587.282,84 8.587.282,84

13 68.847,15 20.293,67 48.553,48 20.293,67 20.293,67

15 70.000,00 51.050,20 18.949,80 51.050,20 51.050,20

16 4.444.325,00 2.258.992,46 2.185.332,54 2.258.992,46 2.258.992,46

17 1.109.840,22 671.728,32 438.111,90 671.728,32 671.728,32

Resultat 25.379.722,98 16.334.658,54 9.045.064,44 16.334.658,54 16.334.658,54

2 20 294.240,98 235.721,45 58.519,53 235.721,45 138.321,33

21 875.761,03 772.085,37 103.675,66 772.085,37 364.828,49

22 3.592.483,90 2.657.959,74 934.524,16 2.300.584,74 1.347.855,89

23 4.279.534,42 2.822.547,79 1.456.986,63 2.822.547,79 2.822.547,79

24 612.099,58 593.848,21 18.251,37 593.848,21 120.182,81

Resultat 9.654.119,91 7.082.162,56 2.571.957,35 6.724.787,56 4.793.736,31

4 48 15.958.000,00 10.558.600,00 5.399.400,00 10.558.600,00 10.558.600,00

Resultat 15.958.000,00 10.558.600,00 5.399.400,00 10.558.600,00 10.558.600,00

6 61 615.905,80 443.120,36 172.785,44 443.120,36 195.030,92

62 73.723,20 149.506,00 -75.782,80 149.506,00 13.984,37

64 2.324,16 5.477,15 -3.152,99 5.477,15 5.477,15

65 234.243,84 31.080,93 203.162,91 31.080,93 31.080,93

67 16.536,38 6.670,52 9.865,86 6.670,52 6.670,52

Resultat 942.733,38 635.854,96 306.878,42 635.854,96 252.243,89

8 83 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Resultat 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Resultat 51.944.576,27 34.611.276,06 17.333.300,21 34.253.901,06 31.939.238,74
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Punt 3 | Presentació i votació de l’informe

Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya 
en data del 31 de desembre de 2016
237-00003/11

PROPOSTA AL PLE

La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda el 4 d’abril de 2017, d’acord amb l’article 
37.3.h i 4 del Reglament del Parlament, ha acordat de proposar al Ple el compliment 
del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data del 31 de desembre 
de 2016.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Informe sobre compliment del pressupost de despeses. Període 01.01.2016 A 31.12.2016. Estat d’execució

Cap. Article Pressupost              

Definitiu

Autoritzacions Pressupost 

disponible

Disposicions Obligacions 

reconegudes

Saldo de      

Disposicions

1 10 6.707.649,10 6.617.004,55 90.644,55 6.617.004,55 6.617.004,55 0,00

11 744.670,03 684.024,79 60.645,24 684.024,79 684.024,79 0,00

12 13.609.928,05 13.608.400,05 1.528,00 13.608.400,05 13.608.400,05 0,00

13 68.847,15 20.293,67 48.553,48 20.293,67 20.293,67 0,00

15 90.000,00 86.304,92 3.695,08 86.304,92 86.304,92 0,00

16 4.096.325,00 3.888.184,48 208.140,52 3.888.184,48 3.888.184,48 0,00

17 969.840,22 833.538,03 136.302,19 833.538,03 833.538,03 0,00

Resultat 26.287.259,55 25.737.750,49 549.509,06 25.737.750,49 25.737.750,49 0,00

2 20 294.240,98 247.202,96 47.038,02 247.202,96 246.395,04 807,92

21 1.012.761,03 1.047.403,68 -34.642,65 1.047.403,68 1.012.989,49 34.414,19

22 3.595.483,90 3.392.284,99 203.198,91 3.392.284,99 3.167.499,37 224.785,62

23 4.279.534,42 3.940.206,96 339.327,46 3.940.206,96 3.940.206,96 0,00

24 622.099,58 611.514,18 10.585,40 611.514,18 255.078,17 356.436,01

Resultat 9.804.119,91 9.238.612,77 565.507,14 9.238.612,77 8.622.169,03 616.443,74

4 48 15.958.000,00 15.837.900,00 120.100,00 15.837.900,00 15.837.900,00 0,00

Resultat 15.958.000,00 15.837.900,00 120.100,00 15.837.900,00 15.837.900,00 0,00

6 61 598.905,80 500.306,07 98.599,73 500.306,07 500.306,07 0,00

62 229.723,20 225.521,88 4.201,32 225.521,88 225.521,88 0,00

64 13.324,16 13.247,12 77,04 13.247,12 13.247,12 0,00

65 234.243,84 199.482,20 34.761,64 199.482,20 199.482,20 0,00

67 16.536,38 16.472,97 63,41 16.472,97 16.472,97 0,00

Resultat 1.092.733,38 955.030,24 137.703,14 955.030,24 955.030,24 0,00

8 83 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00

Resultat 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00

Resultat 53.152.112,84 51.779.293,50 1.372.819,34 51.779.293,50 51.162.849,76 616.443,74
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Punt 4 | Debat i votació del dictamen de la Comissió

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

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA

A la presidenta del Parlament
La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el dia 10 de maig de 

2017, ha estudiat el text del projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 
de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperati-
ves (tram. 200-00008/11), l’Informe de la Ponència i les esmenes presentades pels 
grups parlamentaris.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 118.5 i 6 del Reglament del Par-
lament, i recollint les modificacions aprovades per la Comissió, ha acordat d’establir 
el dictamen següent:

Projecte de llei del règim de les seccions de crèdit de les cooperatives

Exposició de motius
La regulació de les seccions de crèdit de les cooperatives s’insereix dins el bloc 

de legislació que té per objecte el bon funcionament del sector cooperatiu i la pro-
tecció del cooperativista individual.

Les seccions de crèdit gestionen la tresoreria dels socis comuns i col·laboradors 
de la cooperativa, que prové dels estalvis de les unitats familiars de les zones rurals 
on estan arrelades, conjuntament amb la tresoreria de la mateixa cooperativa, i tam-
bé efectuen els pagaments i cobraments recurrents.

La crisi econòmica i financera general d’aquests darrers exercicis ha comportat 
una reducció dels marges financers que, entre altres, ha implicat que els rendiments 
dels actius financers en què les seccions de crèdit inverteixen les disponibilitats si-
guin sovint molt ajustats per a cobrir la remuneració dels saldos creditors de la sec-
ció de crèdit als seus socis titulars més les seves despeses de gestió, la qual cosa 
afebleix, en alguns casos, l’estructura financera i econòmica de la cooperativa.

No poder compassar l’exigibilitat dels saldos creditors de la secció de crèdit al 
ritme de liquidació ordenada dels seus actius i necessitar més temps per a poder-los 
liquidar pot generar un risc d’eventuals insuficiències de liquiditat per a afrontar 
amb èxit el retorn d’aquests saldos creditors a llurs socis titulars, a banda del risc 
de solvència per l’activitat de la cooperativa, incloent-hi la mateixa secció de crèdit. 
En casos recents, el risc de liquiditat no s’ha pogut cobrir, com en el passat, recor-
rent a les entitats bancàries. Aquestes no han mostrat interès a donar el finançament 
suficient a la cooperativa ni a adquirir la cartera creditícia atorgada per la secció de 
crèdit, tot i la possibilitat de disposar d’aval públic.

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

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

Aquest fons s’ha de vehicular per mitjà d’una cooperativa de segon grau integra-
da per les cooperatives amb secció de crèdit que aglutini pràcticament la totalitat 
dels saldos creditors de les seccions de crèdit, que tingui un paper cabdal en la cerca 
de la millora de la gestió de les seccions de crèdit i en el fet de vetllar pels interes-
sos del sector. D’aquesta manera, es dota el sector de la capacitat per a anticipar-se i 
adaptar-se a les dificultats i els imprevistos que es presentin puntualment i per a res-
pondre-hi positivament sense perdre la cohesió interna i les característiques pròpies 
del model de seccions de crèdit.

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

S’ha de modificar, doncs, la normativa catalana en matèria de seccions de crèdit 
en aquest sentit, amb la creació d’aquest fons de suport financer, per a aprofun-
dir en la preservació dels saldos creditors de les seccions de crèdit i, per tant, dels 
interessos de llurs usuaris, sense oblidar que les seccions de crèdit de les coopera-
tives agràries no són entitats financeres i que, per tant, aquests saldos creditors no 
estan coberts pel Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit ni pel Fons de 
Garantia d’Inversions.

Així mateix, s’introdueixen en la normativa catalana en matèria de seccions de 
crèdit mesures per a millorar la transparència de l’activitat de la secció de crèdit da-
vant llurs usuaris, tant socis comuns com col·laboradors, per a reforçar la professio-
nalitat dels òrgans d’administració i direcció, i per a augmentar la coordinació entre 
l’Administració supervisora i els auditors d’aquestes cooperatives. També s’adapta la 
norma legal que regula el funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives 
al marc establert per la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives, d’acord amb el 
que estableix la disposició final cinquena de la dita llei.

Tots aquests canvis requerien una adaptació normativa. La Llei 6/1998, del 13 de 
maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, 
va establir un marc normatiu que definia el règim i les funcions de les seccions de 
crèdit, i va substituir la Llei 1/1985, del 14 de gener, de regulació del funcionament 
de les seccions de crèdit de les cooperatives, que fou la primera llei del recuperat 
Parlament de Catalunya sobre la matèria, que complementava la Llei 4/1983, del 9 
de març, de cooperatives de Catalunya.

La regulació de les cooperatives ha estat objecte de diferents regulacions de lla-
vors ençà, entre les quals es pot destacar la Llei 13/1991, de l’1 de juliol, de reforma 
de la Llei 4/1983, de cooperatives de Catalunya; el Decret legislatiu 1/1992, del 10 
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de febrer, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de cooperatives de Catalunya, que 
fa una refosa de les lleis anteriors; la Llei 18/2002, del 5 de juliol, de cooperatives, que 
substitueix el dit decret legislatiu, i la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives.

Per la seva banda, la Llei 6/1998 va ésser objecte de diverses reformes, entre les 
quals cal destacar les produïdes per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fis-
cals, administratives, financeres i del sector públic; la Llei 12/2015, del 9 de juliol, 
de cooperatives, i el Decret llei 2/2016, del 17 de maig, de modificació de la Llei 
6/1998, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives.

Les modificacions de la normativa sobre el règim de funcionament de les secci-
ons de crèdit de les cooperatives que es van fer el 2014 tenien com a objectiu bàsic 
vetllar pels interessos dels socis de la cooperativa, comuns o col·laboradors, i de les 
persones vinculades amb aquests, pel que fa a llurs saldos creditors en les seccions 
de crèdit, la qual cosa s’ha d’encaixar amb la continuïtat de l’activitat agrària i la 
preservació del model cooperatiu en el món agrari amb el reforçament del finan-
çament directe d’aquests socis a la mateixa cooperativa, mitjançant aportacions a 
capital o fons reintegrables, d’acord amb la normativa general sobre cooperatives.

Tot aquest conjunt d’iniciatives cercava, en darrer terme, reestructurar el sector 
de cooperatives agràries amb secció de crèdit per tal de millorar-ne el funcionament 
i, a més, reforçar-lo com a instrument per a contribuir a potenciar l’activitat del món 
agrari i, per extensió, de l’entorn rural. Així mateix, per a facilitar aquesta reestruc-
turació es va habilitar una línia d’avals per a afavorir l’obtenció de finançament per 
a afrontar la devolució dels saldos creditors de les seccions de crèdit de les coope-
ratives agràries als socis titulars. Des del 2014, els pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya han recollit aquesta línia d’avals.

La disposició final cinquena de la Llei 12/2015 contenia un mandat al Govern 
per tal que fes totes les actuacions necessàries per a adaptar la normativa legal que 
regula el funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives a la nova regu-
lació legal de les cooperatives.

Aquesta llei deroga la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funciona-
ment de les seccions de crèdit de les cooperatives, i el Decret llei 2/2016, del 17 de 
maig, de modificació de la Llei 6/1998, de regulació del funcionament de les secci-
ons de crèdit de les cooperatives.

Aquesta llei conté trenta-sis articles, una disposició addicional, dues disposicions 
transitòries, una disposició modificativa, una disposició derogatòria i dues disposi-
cions finals.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Concepte i objecte
1. Són seccions de crèdit les unitats econòmiques i comptables internes de les 

cooperatives de classe agrària de primer grau que compleixen els requisits establerts 
per aquesta llei i per la Llei de cooperatives.

2. Poden tenir secció de crèdit les cooperatives rurals de primer grau que tinguin 
com a objecte, entre altres, la producció agrària.

3. L’objecte de les seccions de crèdit és complir alguna de les finalitats següents:
a) Contribuir al finançament de les operacions de la cooperativa.
b) Contribuir al finançament d’activitats dels socis comuns vinculades a l’activi-

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

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

4. Les seccions de crèdit han de limitar la gestió d’operacions actives i passives 
dins la mateixa cooperativa als socis comuns i als socis col·laboradors.

5. Les seccions de crèdit no tenen personalitat jurídica.
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Article 2. Socis
1. Als socis de les cooperatives amb secció de crèdit els és aplicable la Llei de 

cooperatives, amb les especificitats d’aquesta llei.
2. Els socis comuns de les cooperatives rurals que, als efectes d’aquesta llei i de 

la normativa que la desplega, no compleixen els requisits per a ésser socis comuns 
en una cooperativa de classe agrària són assimilats com a socis col·laboradors.

3. Són assimilats com a socis comuns, als efectes d’aquesta llei i de la normativa 
que la desplega, sempre que no tinguin la condició de soci comú o soci col·laborador, 
les persones següents:

a) Els membres de la comunitat familiar que tinguin una relació d’afinitat o de 
consanguinitat de primer grau amb els socis que compleixen els requisits legals per 
a tenir la condició de soci comú en una cooperativa agrària i que duguin a terme una 
activitat econòmica que en depengui o sigui afecta a l’activitat econòmica d’aquests 
socis.

b) Els treballadors de la cooperativa.
c) Les persones jubilades que, en els tres darrers anys de vida professional activa, 

havien tingut la condició de soci comú en una cooperativa agrària.

Article 3. Denominació
La denominació secció de crèdit només pot ésser utilitzada per les cooperatives 

amb secció de crèdit que subjectin llur funcionament a les prescripcions d’aquesta 
llei i els estatuts de les quals prevegin l’existència d’una unitat interna amb les fina-
litats establertes per aquesta llei.

Article 4. Registre
1. Les cooperatives que creen o mantenen una secció de crèdit, d’acord amb la 

regulació d’aquesta llei, han d’ésser inscrites en el Registre general de cooperatives. 
L’incompliment d’aquest requisit exclou la cooperativa afectada de l’àmbit d’aplica-
ció d’aquesta llei i de l’ús d’aquesta denominació.

2. Es prohibeix l’existència d’unitats diferenciades dins la cooperativa amb fina-
litats assimilables a les establertes per aquesta llei per a les seccions de crèdit.

3. Als efectes del que estableix l’apartat 1, el departament competent en matè-
ria de cooperatives ha d’inscriure, amb un informe preceptiu, vinculant i favorable 
del departament competent en matèria d’economia i finances, en una secció espe-
cial del Registre general de cooperatives, les cooperatives amb secció de crèdit 
que compleixen els requisits establerts per aquesta llei i comunicar-ne al departament 
competent en matèria d’economia i finances les altes i les baixes i altres modifica-
cions que s’hi produeixin.

4. Les cooperatives que sol·licitin l’alta d’una secció de crèdit han d’acompanyar 
la sol·licitud amb l’informe dels comptes anuals auditats de la cooperativa del dar-
rer exercici comptable tancat i, addicionalment, un balanç auditat en la data de l’as-
semblea general que ha d’acordar la creació de la secció de crèdit sempre que hagin 
transcorregut més de sis mesos entre la data de tancament del darrer exercici i la 
dita data de l’assemblea general.

Article 5. Professionalitat de la gestió
1. El consell rector de la cooperativa ha de nomenar un director general o un 

gerent amb facultats específiques sobre la secció de crèdit, entre les persones que 
compleixin les condicions de capacitat, preparació tècnica suficient i experiència per 
a desenvolupar les funcions pròpies del càrrec.

2. Es considera que té preparació tècnica i experiència adequades per a exercir 
les funcions pròpies del càrrec qui hagi desenvolupat, durant un termini no inferior 
a tres anys, funcions d’administració, direcció, control o assessorament de coopera-
tives, o funcions de responsabilitat similar, en entitats públiques o privades de, com 
a mínim, dimensió anàloga, i acrediti coneixements financers.
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3. El nomenament a què fa referència aquest article, amb les dades que identifi-
quen la persona designada i una declaració del consell rector sobre la suficiència de 
la preparació tècnica i de l’experiència d’aquesta persona, ha d’ésser comunicat al 
departament competent en matèria de cooperatives perquè s’inscrigui en el Registre 
general de cooperatives, que ha de donar trasllat de la inscripció feta al departament 
competent en matèria d’economia i finances.

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

Capítol II. Regulació econòmica i financera

Article 6. Estructura financera i activitat
1. Els recursos propis de la cooperativa han de cobrir un percentatge de l’immo-

bilitzat material i immaterial net que ha d’ésser determinat per reglament però que 
en cap cas no pot ésser inferior al 50%. També s’ha de fixar per reglament una rela-
ció màxima entre el total de passiu exigible i els recursos propis de la cooperativa.

2. L’activitat de les seccions de crèdit no pot tenir una dimensió tal que constitu-
eixi de fet l’activitat principal de la cooperativa. S’han de determinar per reglament 
els indicadors amb els quals s’estableix aquest supòsit i el seu règim d’aplicació. Un 
d’aquests indicadors ha d’ésser que la relació percentual entre els actius totals de la 
secció de crèdit i els actius totals de la cooperativa, amb els immobles valorats a 
preu de mercat amb una taxació independent o, si no n’hi ha, al valor comptable net, 
no pot superar el 85%.

Article 7. Operacions amb la cooperativa
1. Les cooperatives amb secció de crèdit poden invertir en activitats de la coope-

rativa fins a un límit màxim del 50% dels recursos de la secció de crèdit. Cada 
opera ció creditícia que la cooperativa fa amb càrrec als recursos de la secció de crè-
dit necessita l’acord del consell rector, amb l’informe previ del director general o del 
gerent. L’acord, que també ha d’establir els interessos que s’han d’imputar a favor de 
la secció de crèdit, ha de constar en acta.

2. De l’import global utilitzat per la cooperativa segons el que estableix l’apartat 1, 
es pot destinar a inversions d’immobilitzat una xifra no superior al 25% dels recur-
sos de la secció. Aquest percentatge pot ésser incrementat fins a un màxim del 50% 
mitjançant acord exprés adoptat per l’assemblea general amb el vot favorable de les 
dues terceres parts dels assistents.

3. Els recursos de la secció no es poden aplicar a la creació o finançament de so-
cietats o d’empreses la forma jurídica de les quals no sigui la de cooperativa. Resten 
exemptes d’aquest impediment les societats agràries de transformació i qualsevol 
altra empresa d’economia social.

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

Article 8. Operacions amb socis
1. Les cooperatives amb secció de crèdit poden fer préstecs i crèdits als socis co-

muns i als socis col·laboradors per a les finalitats que estableix aquesta llei. La con-
cessió de cada operació necessita l’acord del consell rector o de l’òrgan que aquest 
hagi facultat expressament, amb l’informe previ del director general o gerent, i ha de 
constar en acta. Les cooperatives han d’instrumentar aquests finançaments sempre 
per mitjà d’escriptura o de pòlissa intervinguda per fedatari públic, i han d’incorporar 
la clàusula de cessió del crèdit a tercers. Si els finançaments són amb garantia hipo-
tecària, aquesta sempre ha d’estar inscrita al registre de la propietat competent, i els 
béns hipotecats han d’estar taxats d’acord amb la normativa del mercat hipotecari.
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2. Sens perjudici del que estableix l’apartat 1, les cooperatives amb secció de 
crèdit tenen limitat el volum d’operacions de risc a un sol soci comú o soci col·la-
borador, o a un grup de socis que per llur especial vinculació mútua constitueixin 
una unitat de risc. S’ha de determinar per reglament el límit esmentat en funció dels 
recursos totals de l’entitat i de la naturalesa i el període de risc, i també els criteris 
per a la delimitació del concepte d’unitat de risc.

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

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

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

Article 9. Competències de l’assemblea general
1. L’assemblea general ha d’establir anualment la capacitat financera de la sec-

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

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

Article 10. Obligacions d’informació
1. Les cooperatives amb secció de crèdit han de fer constar clarament, en la do-

cumentació contractual que expedeixin a favor dels socis comuns i dels socis col·la-
boradors creditors, la subjecció a les prescripcions d’aquesta llei.

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

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

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

Article 11. Exigibilitat dels saldos creditors
1. Els saldos creditors dels socis comuns i dels socis col·laboradors a la secció de 

crèdit són passiu exigible per a aquests en els termes acordats entre la cooperativa i 
els socis comuns i els socis col·laboradors individualment.

2. Les seccions de crèdit de les cooperatives han de tenir una gestió autònoma i 
els seus estats comptables s’han d’elaborar de manera independent.
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Capítol III. Comptabilitat, auditoria, inspecció i règim sancionador

Article 12. Comptabilitat
1. Les cooperatives amb secció de crèdit resten subjectes a les normes de comp-

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

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

3. Als efectes del que estableix l’apartat 1, es faculta el departament competent 
en matèria d’economia i finances per a establir i modificar les normes de compta-
bilitat aplicables als supòsits no previstos pel Pla general de comptabilitat i per la 
normativa que la desplegui. El dit departament ha de determinar els models a què 
s’ha d’ajustar la informació comptable i financera que li han de presentar les coope-
ratives amb secció de crèdit i la periodicitat i el termini amb què aquestes dades li 
han d’ésser facilitades.

Article 13. Auditoria
1. Les cooperatives amb secció de crèdit han de sotmetre els comptes anuals a 

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

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

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

Article 14. Obligacions de comunicació dels auditors
1. Els auditors dels comptes anuals de les cooperatives amb secció de crèdit es-

tan obligats a comunicar al departament competent en matèria d’economia i finan-
ces, amb còpia a la cooperativa auditada, qualsevol fet o acord sobre l’entitat audita-
da que pugui constituir una violació greu de la normativa sobre seccions de crèdit, 
o bé que comporti un perjudici per a la continuïtat de l’explotació o que afecti greu-
ment l’estabilitat o solvència de la cooperativa, o bé que impliqui una opinió desfa-
vorable o denegada o la no emissió de l’informe d’auditoria. Aquesta comunicació 
s’ha de fer en el termini de deu dies a comptar del moment en què hagin tingut co-
neixement dels fets en l’exercici de llurs funcions.

2. Si en el termini de tres mesos, a comptar de la data de lliurament de l’infor-
me d’auditoria a la cooperativa, l’auditor no té constància fefaent que s’ha presentat 
al Registre general de cooperatives, ha d’enviar directament al departament com-
petent en matèria d’economia i finances aquest informe i l’informe complementari 
establerts per aquesta llei.

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

Article 15. Inspecció i òrgans competents en matèria sancionadora
1. El departament competent en matèria d’economia i finances pot inspeccionar 

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

2. Les actuacions del procediment d’inspecció han de concloure en el termini 
d’un any a comptar de la data de la resolució d’inici del procediment. Aquest ter-
mini es pot ampliar excepcionalment per un període de sis mesos, per mitjà d’una 
resolució motivada, atenent el volum d’operacions de l’entitat o la complexitat espe-
cial de l’activitat inspectora.

3. La imposició de les sancions per la comissió d’infraccions tipificades per aques-
ta llei correspon als òrgans que estableix l’article 20, mentre que les sancions deri-
vades de l’incompliment dels preceptes de la Llei de cooperatives de Catalunya cor-
respon a l’òrgan competent del departament competent en matèria de cooperatives. 
A aquest efecte, el departament competent en matèria d’economia i finances li ha de 
donar trasllat de les infraccions observades en el transcurs de la inspecció practicada.

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

Article 16. Responsabilitat
La vulneració de les disposicions d’obligat compliment establertes per aquesta 

Llei, per les normes dictades per al seu desenvolupament i per la resta de la norma-
tiva comptable aplicable comporta la responsabilitat de la cooperativa, i també, quan 
sigui imputable a la seva conducta dolosa o negligent, la responsabilitat del director 
general o el gerent, dels membres del consell rector i dels interventors de comptes.

Article 17. Infraccions
1. Les infraccions de les disposicions establertes per aquesta llei, per la normati-

va que la desplega i per la resta de la normativa comptable aplicable es classifiquen 
en molt greus, greus i lleus.

2. Són infraccions molt greus:
a) Tenir un dèficit del 30% o més dels recursos propis a què fa referència l’arti-

cle 6.1 i romandre en aquesta situació, almenys, durant un període de dotze mesos.
b) Fer, per mitjà de la secció de crèdit, operacions actives o passives amb per-

sones o entitats diferents de les esmentades per l’article 1, amb caràcter habitual o 
superant el 60% dels recursos propis de la cooperativa.

c) Incomplir l’obligació de sotmetre els comptes anuals a auditoria externa.
d) Negar-se a ésser objecte de l’actuació inspectora o obstruir-la.
e) Utilitzar la denominació secció de crèdit sense complir els requisits establerts 

per aquesta llei.
f) No complir els requeriments del departament competent en matèria d’econo-

mia i finances.
g) Incomplir els límits i les prohibicions establerts pels articles 6.2, 7.1, 7.2 i 7.4.
h) No portar la comptabilitat exigida per la normativa vigent, o portar-la amb ir-

regularitats que impedeixin de conèixer la situació patrimonial, financera o de risc 
de la cooperativa o de la secció de crèdit.

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

j) Incomplir les obligacions establertes pels articles 10.1, 10.2 i 10.3.
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3. Són infraccions greus:
a) Tenir el dèficit en els recursos propis a què fa referència l’article 6.1 i roman-

dre en aquesta situació, almenys, durant un període de dotze mesos, sempre que no 
constitueixi una infracció molt greu.

b) Fer, per mitjà de la secció de crèdit, operacions actives o passives amb perso-
nes o entitats diferents de les esmentades per l’article 1, sempre que no constitueixi 
una infracció molt greu.

c) Incomplir el que disposen els articles 7.3 i 8.
d) No remetre al departament competent en matèria d’economia i finances, amb 

les característiques i la periodicitat establertes, les dades i els documents exigits per 
la normativa vigent.

e) Incomplir les dotacions a provisions exigides per la normativa vigent.
f) Fer actes o operacions sense l’acord del consell rector de la cooperativa o de 

l’òrgan que aquest hagi facultat expressament, sempre que l’acord sigui preceptiu.
g) No dipositar l’auditoria externa de comptes anuals.
4. Són infraccions lleus els incompliments d’aquesta llei, de les disposicions que 

la despleguen i de la resta de la normativa aplicable en matèria comptable que no 
estan tipificats com a greus o molt greus.

Article 18. Sancions aplicables a les cooperatives
1. Les infraccions tipificades per aquesta llei, als efectes de l’aplicació de les 

sancions corresponents, poden ésser de grau mínim, mitjà i màxim, en funció de 
l’existència d’intencionalitat o de reiteració, de la naturalesa dels perjudicis causats, 
de les conseqüències econòmiques i socials que produeixin, del nombre de socis de 
la cooperativa, de la dimensió econòmica dels fets, del volum d’operacions de la 
cooperativa i de la secció de crèdit i de la reincidència per comissió en el termini 
d’un any de més d’una infracció de la mateixa naturalesa, si ha estat declarat així 
per resolució ferma.

2. Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa de 3.001 a 6.000 eu-
ros, les de grau mínim; de 6.001 a 12.000 euros, les de grau mitjà, i de 12.001 a 
40.000 euros, les de grau màxim, o es poden sancionar amb la baixa de la secció de 
crèdit del Registre general de cooperatives. La infracció establerta per l’article 17.2.i 
se sanciona amb la baixa de la secció de crèdit del Registre general de cooperatives.

3. Les infraccions greus se sancionen amb una multa de 601 a 900 euros, les de 
grau mínim; de 901 a 1.800 euros, les de grau mitjà; i de 1.801 a 3.000 euros, les 
de grau màxim.

4. Les infraccions lleus se sancionen amb una multa de 60 a 120 euros, les de 
grau mínim; de 121 a 300 euros, les de grau mitjà; i de 301 a 600 euros, les de grau 
màxim.

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

6. En el cas que la sanció imposada sigui la baixa de la secció de crèdit, les facul-
tats dels òrgans de govern i direcció de la cooperativa resten suspeses amb relació 
a la gestió i la disposició de la secció de crèdit. Les mesures de suspensió s’han de 
comunicar al departament competent en matèria de cooperatives.

7. El procés de liquidació de la secció de crèdit ha d’ésser gestionat per una per-
sona de prestigi reconegut en l’àmbit financer, nomenada pel conseller del departa-
ment competent en matèria d’economia i finances, la qual ha d’actuar sota la depen-
dència directa del director general competent en matèria de les seccions de crèdit de 
les cooperatives i ha de posseir totes les facultats quant a la disposició dels actius i 
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passius de la secció de crèdit. El nomenament i el cessament d’aquesta persona s’han 
de comunicar al departament competent en matèria de cooperatives.

8. L’actuació de la persona a què fa referència l’apartat 7 s’ha de regir pels prin-
cipis següents:

a) La salvaguarda en la quantia màxima dels saldos creditors dipositats en la 
secció de crèdit.

b) La continuïtat de l’activitat agrària de la cooperativa.
c) La depuració de les possibles responsabilitats en què hagin pogut incórrer el 

director general o el gerent i cadascun dels interventors de comptes i dels membres 
del consell rector per una conducta dolosa o negligent.

9. Les despeses ocasionades en la liquidació de la secció de crèdit són a càrrec 
de la cooperativa, inclosa la remuneració de la persona a què fa referència l’apartat 7.

Article 19. Sancions aplicables a altres subjectes
1. Sens perjudici de la sanció que correspongui imposar a la cooperativa, si el 

responsable de la infracció, per la comissió d’una conducta dolosa o negligent, és 
el director general o gerent, l’interventor de comptes o un membre del consell rec-
tor de la cooperativa, cada subjecte responsable ha d’ésser sancionat individualment 
amb una multa.

2. L’import de la multa imposable als subjectes a què fa referència l’apartat 1 és 
el següent:

a) Al director general o gerent, el 30% dels imports establerts per l’article 18.
b) A cadascun dels membres del consell rector i dels interventors de comptes, el 

20% dels imports establerts per l’article 18.

Article 20. Competències sancionadores
1. La imposició de les sancions de fins a 12.000 euros correspon al director ge-

neral competent en matèria de les seccions de crèdit de les cooperatives, del depar-
tament competent en matèria d’economia i finances.

2. La imposició de les sancions superiors a 12.000 euros i la baixa de la secció 
de crèdit correspon al conseller del departament competent en matèria d’economia 
i finances.

Article 21. Normes de procediment
En la tramitació dels expedients sancionadors és aplicable la normativa del pro-

cediment administratiu comú i la normativa sobre el procediment sancionador apli-
cable als àmbits de competència de la Generalitat.

Article 22. Normativa supletòria
En tot allò que no estableixi aquest capítol, és aplicable a les cooperatives amb 

secció de crèdit el règim sancionador establert per la legislació de cooperatives de 
Catalunya.

Capítol IV. Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit

Article 23. Finalitat, objecte i naturalesa
1. La finalitat del Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit és donar es-

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

de crèdit, que estan obligades a participar-hi, d’acord amb el que estableix l’article 24.
3. El Fons s’ha de gestionar procurant la salvaguarda del valor de les aportacions 

que hi fan les cooperatives amb secció de crèdit per a nodrir-lo.
4. El Fons té per objecte contribuir a retornar a llurs titulars els fons constituïts com 

a saldos creditors a les seccions de crèdit, sempre que els socis hagin acordat la bai-
xa de la secció de crèdit corresponent abans de rebre una actuació de suport financer.

5. El Fons no té personalitat jurídica.
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Article 24. Participació
1. Totes les cooperatives amb secció de crèdit subjectes a les prescripcions 

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

2. Si una cooperativa amb secció de crèdit no participa en el Fons, o si la seva 
participació és inferior al mínim establert, la cooperativa administradora ho ha de 
comunicar al departament competent en matèria d’economia i finances, el qual ha 
de requerir a la cooperativa corresponent, en un termini no superior a tres mesos, 
que esmeni l’incompliment.

3. La cooperativa requerida pot presentar, alternativament, i en un termini no 
superior a dos mesos des de la data del requeriment, un pla per a retornar a llurs ti-
tulars els saldos creditors de la secció de crèdit amb la seva baixa registral, amb un 
termini d’execució no superior a sis mesos des de la data del requeriment.

Article 25. Recuperació del valor de les participacions
Les cooperatives participants en el Fons cooperatiu de suport a les seccions de 

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

Article 26. Administració
1. El Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit és administrat per una 

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

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

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

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

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

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

Article 27. Òrgan rector
1. L’òrgan rector del Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit és el con-

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

forme previ, preceptiu i no vinculant, del departament competent en matèria d’eco-
nomia i finances.

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

4. El vot del president del consell rector és diriment en cas d’empat.

Article 28. Comissió delegada
1. La cooperativa administradora ha de crear una comissió delegada, que és l’en-

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

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

Article 29. Composició de la comissió delegada
1. La comissió delegada és constituïda pels membres següents:
a) Un president, que és el president del consell rector de la cooperativa adminis-

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

la cooperativa administradora.
c) Dos tècnics no pertanyents a la cooperativa administradora, designats per l’as-

semblea general de la cooperativa administradora.
d) Cinc representants de les cooperatives amb seccions de crèdit, designats per 

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

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

Article 30. Règim econòmic
1. El Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit es constitueix com un 

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

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

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

Article 31. Aportacions no integrables a capital de cada cooperativa 
amb secció de crèdit
1. Les aportacions no integrables a capital de cada cooperativa amb secció de 

crèdit, a què fa referència l’article 30.2.a, han d’ésser per un import en euros del 3% 
sobre els saldos creditors mitjans mensuals de cada secció de crèdit.

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

3. El càlcul de les aportacions s’efectua el 31 de desembre de cada any a partir 
dels imports a tancament de cada mes de l’any natural, arrodonit per excés al miler 
més pròxim.

4. Les cooperatives amb secció de crèdit han de mantenir aquestes aportacions 
en el fons i s’han de regularitzar, com a mínim, en el primer trimestre de l’any se-
güent.

5. El Fons ha de disposar, com a mínim, d’aquest patrimoni, un cop eixugades 
les pèrdues que es generin. Aquestes pèrdues s’han d’imputar a cada cooperativa, en 
funció de la seva participació en el Fons, en l’exercici en què es van generar.

6. Excepcionalment, l’òrgan rector del Fons, amb un informe previ favorable del 
departament competent en matèria d’economia i finances, pot autoritzar de prorro-
gar el termini a què fa referència l’apartat 4 a les cooperatives que ho sol·licitin mo-
tivadament.
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Article 32. Actuacions de suport financer
1. El Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit pot instrumentar, entre 

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

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

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

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

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

Article 33. Criteris amb relació a les actuacions de suport financer
1. En l’atorgament de garanties i la concessió d’operacions de finançament, s’han 

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

viabilitat econòmica i financera futura que determini les aportacions de llurs socis 
i prevegi la generació de recursos suficients per al retorn dels deutes. Aquest pla de 
viabilitat ha d’ésser avaluat per un expert independent, que ha d’informar sobre el 
caràcter raonable i realitzable del pla, especialment sobre la suficiència quant a la 
capacitat de retorn de la cooperativa per a afrontar les obligacions derivades de les 
actuacions de suport financer a rebre i de la resta que existeixin o es produeixin. El 
nomenament de l’expert independent correspon al registrador mercantil del domicili 
de la cooperativa.

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

c) Les garanties que s’instrumentin en aquestes actuacions han de mantenir la 
proporcionalitat respecte al risc assumit conforme a condicions normals de mercat 
en el moment de la instrumentació de l’actuació de suport financer, així com a la 
resta de requisits que, si escau, estableixi la normativa aplicable.

d) Si les actuacions de suport financer tenen garantia hipotecària, aquesta sem-
pre ha d’estar inscrita al registre de la propietat competent i els béns hipotecats han 
d’estar taxats d’acord amb la normativa del mercat hipotecari.

2. En l’adquisició d’actius o passius s’han de seguir els criteris següents:
a) El preu d’adquisició d’immobles no pot ésser superior al valor de taxació fixat 

d’acord amb la normativa del mercat hipotecari.
b) En la subrogació d’actius crediticis s’ha d’analitzar la capacitat de retorn dels 

deutors i les garanties de cada operació amb criteris conforme a condicions normals 
de mercat en el moment de la instrumentació de l’actuació de suport financer.

c) No es poden adquirir actius crediticis que estiguin en situació de morositat o 
de cobrament dubtós.

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

Article 34. Destinació de la part del Fons no aplicada a actuacions de 
suport financer
1. La part del Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit no aplicada 

a les actuacions de suport financer, a què fa referència l’article 32, ha d’ésser di-
positada en una entitat financera de solvència reconeguda i aplicada a inversions 
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amb el màxim de garanties financeres amb perfil de risc molt baix i de liquiditat 
elevada.

2. La cooperativa administradora ha d’aplicar al propi Fons una comissió de ges-
tió anual, que ha d’ésser acordada en el si del consell rector.

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

Article 35. Comptes anuals i distribució del resultat
1. Els comptes anuals de la cooperativa administradora s’han de sotmetre al rè-

gim d’auditoria.
2. La cooperativa administradora ha de remetre anualment, dins els quinze 

dies següents a la seva aprovació per l’assemblea general, una còpia dels comptes 
anuals auditats al departament competent en matèria d’economia i finances, sens 
perjudici del compliment de la normativa reguladora d’auditoria de comptes i de 
cooperatives.

3. La distribució del resultat del Fons cooperatiu de suport a les seccions de crè-
dit s’ha de fer de manera diferenciada de la resta de la cooperativa administradora.

Article 36. Col·laboració i deure de secret
1. La cooperativa administradora, en les tasques de gestió i administració del 

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

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

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

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

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

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

4. La Comissió ha d’acordar el seu règim de funcionament i la seva composició.

Disposicions transitòries

Disposició transitòria primera. Acreditació de coneixements del director 
general o gerent de les cooperatives
1. Les prescripcions de l’article 5 relatives a la qualificació de la preparació tèc-

nica i de l’experiència requerides per a ocupar el càrrec de director general o gerent 
de les cooperatives subjectes a aquesta llei tenen efecte en els nomenaments que es 
facin a partir de l’entrada en vigor de la dita norma.

2. Les persones que en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei ja hagin 
estat nomenades han d’acreditar els coneixements per al càrrec, d’acord amb el que 
estableix l’article 5.3, en el període de tres anys des de l’entrada en vigor de la dita 
norma.



PlE 35
17 de maig de 2017

21 Dossier

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

maig, el termini a què fa referència l’article 24.3 és de tres mesos des de l’entrada 
en vigor d’aquesta llei.

Disposició modificativa. Modificació de la Llei 12/2015, de cooperatives
Es modifica la lletra f de l’apartat 3 de l’article 150 de la Llei 12/2015, del 9 de 

juliol, de cooperatives, que resta redactada de la manera següent:
«f) Incomplir el que estableixen els apartats 5, 6 i 8 de l’article 132».

Disposició derogatòria
1. Es deroga la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les 

seccions de crèdit de les cooperatives.
2. Es deroga el Decret llei 2/2016, del 17 de maig, de modificació de la Llei 

6/1998, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives.

Disposicions finals

Disposició final primera. Facultats per a desplegar aquesta llei
El Govern, a proposta del departament competent en matèria d’economia i finan-

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

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

de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2017
El secretari de la Comissió, Josep Maria Forné i Febrer; el president de la Co-

missió, Antoni Castellà i Clavé

ESMENES RESERVADES PER A DEFENSAR EN EL PLE

Grup Parlamentari de Ciutadans
21, 27, 71 i 76

Grup Parlamentari Socialista
42 i 75

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
11, 12, 22, 35, 40 i 64
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Punt 5 | Debat de totalitat

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00050/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 54128 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 364, pàgina 11, del 23 
de març de 2017

.
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Punt 6 | Debat de totalitat

Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de 
traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions 
que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
202-00052/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 54394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2017

El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 366, pàgina 6, del 24 
de març de 2017
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Punt 7 | Debat de totalitat

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00055/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 56427 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.04.2017

El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 384, pàgina 24, del 13 
d’abril de 2017
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Segona part

Punt 15 | Debat i votació

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

PRESENTACIÓ: GP PPC

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

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

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

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

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

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

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

2. Una valoración completa y detallada por sector del número actual de personal 
con contrato temporal, considerando tanto las plazas estructurales como las coyun-
turales.

3. Una propuesta de calendario de convocatoria de oposiciones por sector, de 
acuerdo con la legislación vigente, para los años 2017, 2018 y 2019, de manera que 
en 2019 la temporalidad no supere el 8% en cada sector.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GP PPC 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 59756, 59761, 59773, 59789 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

16.05.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 59756)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre l’oferta pública d’ocupació i les condicions laborals del personal de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya (tram. 302-00142/11).

Esmena 1
GP Socialista
D’addició al punt 2a apartat 1

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

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

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

Esmena 2
GP Socialista
De modificació al punt 2a apartat 3

3. La recuperación progresiva de las aportaciones del 0,8% de la masa salarial 
al Fondo de Acción Social: el 60% de l’objectiu per al 2017 y el 100% per al 2018.

Esmena 3
GP Socialista
De modificació al punt 2a apartat 5

5. La recuperación progresiva en dos años, 2017 y 2018, de las jornadas de 35 
hores, igualant-les a les existents abans de 2012, para todos los sectores de la fun-
ción pública catalana.

Esmena 4
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 2 bis

2 bis. «Convocar, amb caràcter excepcional, durant l’any 2017, tal i com esta-
bleix l’art 61.6 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, un sistema de concurs consis-
tent en la valoració de mèrits per tal de proveir i ocupar de forma fixa i definitiva les 
places de treballadores socials del Cos Específic de la Generalitat de Catalunya que 
porten des de l’any 1999 sense cap convocatòria pública»

Palau del Parlament, 15 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP SOC
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 59761)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Joan García González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre l’oferta pública d’ocupació i les condicions laborals del personal de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya (tram. 302-00142/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició

4. Adoptar un compromiso firme y por escrito con los servidores públicos, con el 
objetivo de asegurar que ni el Govern ni ningún organismo o entidad del perímetro 
público de la Generalitat cursará ninguna orden, instrucción, recomendación, suge-
rencia o indicación, ni escrita ni oral ni de cualquier tipo, contraria al ordenamiento 
jurídico constitucional y estatutario español o a las resoluciones judiciales.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, diputat, GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 59773)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre l’oferta pública d’ocupació i les condicions laborals 
del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (tram. 302-00142/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una lletra e al punt 1

e) Amb l’objectiu de facilitar l’estabilitat de les plantilles i evitar desplaçaments 
innecessaris de personal s’establiran, en els concursos que es convoquin, mecanis-
mes específics de valoració de mèrits de les persones interines que porten ocupant 
una mateixa plaça des de fa un mínim de tres anys amb valoració positiva, sense 
possibilitat d’haver-la consolidat perquè no hi ha hagut convocatòria d’oposicions 
durant aquest temps.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un apartat 10 a la lletra a del punt 2

10. Reposar la cotització al 100% al personal interí que va veure reduïda un 15% 
la seva jornada durant gairebé 3 anys, concretament des de l’1 d’abril de 2012 a 31 
de desembre de 2014.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un punt 4

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions oportunes da-
vant del Govern d’Espanya perquè retiri de l’actual article 19 del projecte de llei de 
pressupostos generals el requisit que estableix que a les administracions públiques 
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el personal temporal, tant laboral com interí o substitut, no podrà superar els tres 
anys de durada.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 59789)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’oferta pública 
d’ocupació i les condicions laborals del personal de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya (tram. 302-00142/11).

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

1. El Parlament, en relació a la necessària estabilització i consolidació de les 
plantilles de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per als anys 2017-2019, 
insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Convocar, abans del 25 de maig de 2017, la Mesa General de la Funció Públi-
ca, el grup de treball sobre temporalitat, derivat de la Mesa General, traslladant als 
representants sindicals per a la seva negociació i acord: 

1. Un estudi de les necessitats de plantilles per sector, que tingui en compte la 
previsió de jubilacions per als propers tres anys, així com la creació de les noves 
places necessàries en cada sector per a garantir l’absoluta estabilitat, qualitat i efi-
ciència dels serveis públics catalans prestats per la Generalitat en 2019.

2. Una valoració completa i detallada per sector del número actual de persones 
amb contracte temporal, considerant tant les places estructurals com les conjuntu-
rals.

3. Una proposta de calendari de convocatòria d’oposicions per sector, d’acord 
amb la legislació vigent, per als anys 2017, 2018 i 2019, de manera que l’any 2019 la 
temporalitat no superi el 8% en cada sector.

El Govern en la proposta haurà de considerar temporal qualsevol lloc ocupat du-
rant al menys tres anys per personal interí o en comissió de serveis, i aquests llocs 
hauran de sortir a concurs abans de l’any 2020. A més, haurà d’esgotar les taxes de 
reposició autoritzades per llei, del 100% en els sectors definits com a prioritaris en 
la legislació, i del 50% en la resta.

b) Garantir que els concursos d’oposició es convoquen, desenvolupen i resolen 
respectant escrupolosament els principis d’igualtat, publicitat, capacitat i mèrit, res-
pectant aquest ordre en el procés selectiu corresponent.

c) Garantir Impulsar que cada sector compti compta amb una borsa de treball 
per a l’accés d’interins, ordenada per criteris objectius d’igualtat, publicitat, capaci-
tat i mèrit.

d) Convocar les Meses Sectorials per concretar i detallar els acords en aquest 
àmbit assolits a la Mesa General.

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

2. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de recuperar les condicions 
laborals dels personal públic de la Generalitat de Catalunya, i en aquest sentit, insta 
el Govern de la Generalitat a: 
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a) Convocar, abans del 8 de juny de 2017, la Mesa General de la Funció Pública 
traslladant als representants sindicals per a la seva negociació i acord: 

1. Una proposta de calendarització de recuperació de les pagues extraordinàries del 
2013 i 2014, a partir de la recuperació de la paga de 2013, el 2018 i la paga del 2014, 
el 2019. En cap cas la recuperació d’aquestes pagues s’estendrà més enllà del 2019.

2. Prosseguir les negociacions sobre: 
a) recuperació del 100% del salari per incapacitat temporal des de l’1 de gener 

de 2017.
b) recuperació progressiva de les aportacions del 80% de la massa salarial al 

Fons d’Acció Social: el 60% en 2017 i el 100% a partir del 2018.
c) Recuperació progressiva de la remuneració per productivitat, tornant a la si-

tuació anterior a 2012.
3. Derivar a les respectives meses sectorials, la negociació sobre: 
a) l’aplicació de les 30 hores d’indisposició sense necessitat d’incapacitat tempo-

ral per al personal estatutari de l’Institut Català de la Salut.
b) La recuperació progressiva en dos anys, 2017 i 2018, del dret dels docents de 

més de 55 anys per canviar dues hores lectives per altres activitats en el centre.
c) Mantenir el nomenament i el sou als docents interins durant el mes de juliol.
5. La recuperació progressiva en dos anys, 2017 i 2018, de les jornades horàries 

anteriors al 2012, per a tots els sectors de la funció pública catalana.
8. Garantir substitucions des del primer dia en serveis prioritaris i d’atenció al 

públic.
b) Convocar les Meses Sectorials per concretar i detallar els acords en aquest 

àmbit assolits a la Mesa General.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 3

3. El Parlament de Catalunya, amb l’objectiu d’implementar tots els punts ante-
riors, insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Utilitzar els mecanismes de modificació de crèdits i habilitació de crèdits ex-
traordinaris permesos per la llei per disposar dels recursos necessaris per finançar 
les mesures previstes en aquesta moció i d’aplicació en el 2017, d’acord amb la llei 
4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

b) Incorporar en els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2018 i 2019 
les partides necessàries per donar compliment a les polítiques i mesures previstes en 
aquesta moció que s’apliquin durant el 2018 i el 2019, respectivament.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS 
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Punt 16 | Debat i votació

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

PRESENTACIÓ: GP CSP

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

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

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

Moció

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En compliment d’aquesta Resolució del Parlament de Catalunya, que roman ple-
nament vigent, el Govern català va impulsar la convocatòria del Pacte Nacional pel 
Referèndum. En la sessió constitutiva del Pacte el dia 23 de desembre del 2016 i 
amb la participació d’entitats socials, organitzacions sindicals i empresarials i for-
ces polítics es va acordar la creació d’un Comitè Executiu al que se li ha encarregat 
desenvolupar els acords del Pacte.
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Durant aquests mesos, i fruit del treball del Pacte Nacional pel referèndum i del 
seu Comitè Executiu, s’ha constatat i ratificat l’ampli i plural suport que la convo-
catòria del referèndum té entre la ciutadania de Catalunya i també s’ha constatat 
l’existència d’un suport molt significatiu de persones, entitats i forces polítiques del 
conjunt de l’Estat Espanyol, així com de la Unió Europea i a nivell internacional.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En la línia de la recerca de reconeixement previ de la comunitat internacional, 
tal com va acordar el Parlament de Catalunya en la seva Resolució 306/XI de 6 
d’octubre.
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En base a aquestes consideracions i raonaments, el Grup Parlamentari de 
CSQEP presenta la següent 

Moció: 
El Parlament de Catalunya acorda: 
A) Instar al Govern català a posar en marxa amb caràcter urgent les iniciatives 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Criteris per determinar si existeix en la Llei d’aprovació i convocatòria del 
referèndum els elements imprescindibles per conèixer i valorar els efectes polític i 
jurídics del referèndum i dels seus resultats. (en referència al que determina el Codi 
de Bones pràctiques en l’apartat III.8)
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B) Donar suport a les mobilitzacions que amb caràcter unitari pugui convocar 
en defensa de la convocatòria i celebració del referèndum el Pacte Nacional pel Re-
ferèndum.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 59754, 59765 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 59754)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Benet Salellas i Vilar, diputat del Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que 
estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el compliment de l’apartat 
I.1.2, «Exigència social de celebració d’un referèndum», de la Resolució 306/XI, so-
bre l’orientació política general del Govern (tram. 302-00143/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió al punt A

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

[...]

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt A1

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

En aquest punt, tanmateix, cal tenir en compte que l’Estat de Dret avui a Cata-
lunya es troba: escapçat, intervingut i emmordassat: 

Escapçat en tant que la màxima norma que regeix l’ordenament jurídic català, 
l’Estatut d’Autonomia, no ha estat sotmès a referèndum i el seu contingut ha estat 
imposat pel Tribunal Constitucional en sentència del 2010.

Intervingut en tant que el Tribunal Constitucional ha estat revocant i anul·lant 
bona part de les normes emeses per aquest Parlament inclosa la llei de referèndum 
aprovada l’any 2010.

Emmordassat en tant que el propi Tribunal Constitucional ha denunciat a la ju-
risdicció penal diversos membres del poder legislatiu per haver autoritzat votacions 
en el si del Parlament, comprometent severament la llibertat d’expressió a què fa re-
ferència el Codi de Bones Pràctiques de la Comissió de Venècia apartat II.1 segons 
l’informe d’abril del 2017 d’una autoritat independent com el Síndic de Greuges ti-
tulat «Retrocessos en matèria de drets humans».
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Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt A2

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

En aquest punt, tanmateix, cal tenir en compte que el govern central disposa de 
la prerrogativa de suspendre via sol·licitud al Tribunal Constitucional de qualsevol 
norma emesa pel Parlament de Catalunya segons l’article 161.2 de la Constitució 
espanyola fet que a la pràctica i davant de l’aquiescència dels membres d’aquest òr-
gan suposa la possibilitat de deixar sistemàticament en suspens l’estat democràtic de 
dret a Catalunya i substituir-lo per un estat autoritari de dret contrari als principis 
de democràcia i drets humans pilars de la Comissió de Venècia.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt A7

7. Condicions que ha de reunir la pregunta sotmesa a referèndum, en especial pel 
que fa referència a la claredat de la mateixa i al seu caràcter binari: vol que Cata-
lunya esdevingui una República independent?, a la possibilitat de que sigui una pre-
gunta binària o a la possibilitat d’existència de més alternatives. (en referència al que 
determina el Codi de Bones pràctiques en l’apartat III.2)

Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent 

D’addició al punt A8

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

En aquest aspecte i tenint en compte que el referèndum haurà de materialitzar-se 
el proper setembre 2017, cal que abans de finalitzar el mes de maig es faci pública 
la data concreta del referèndum.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Benet Salellas i Vilar, diputat, GP CUP-CC 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 59765)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu, diputada del Grup Parlamentari de Junts pel 

Sí, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presen-
ta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el compliment de l’apartat I.1.2, «Exigència social de celebració d’un referèndum», 
de la Resolució 306/XI, sobre l’orientació política general del Govern (tram. 302-
00143/11).
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Esmena 1
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou punt primer 

Primer. El Parlament de Catalunya constata que existeix un mandat democràtic 
vigent, d’acord amb la Resolució 306/XI aprovada en el debat de Política General, 
que insta al Govern de Catalunya a convocar i celebrar un referèndum amb les mà-
ximes garanties d’inclusió, que estimuli la més àmplia participació, que cerqui el 
suport internacional i que tingui efectes polítics i jurídics reals.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou punt segon

Segon. El Parlament de Catalunya insta al Govern de Catalunya perquè reiteri 
al Govern de l’Estat Espanyol que el Govern de Catalunya té la voluntat de cele-
brar aquest referèndum de forma pactada i acordada políticament amb el govern 
de l’Estat Espanyol i d’acord amb les múltiples vies legals que existeixen en el marc 
constitucional espanyol.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou punt tercer

Tercer. En tot cas, el Parlament de Catalunya insta al Govern de Catalunya 
perquè posi en coneixement de la Comissió de Venècia la voluntat majoritària dels 
ciutadans de Catalunya expressada en el mandat del Parlament sobre la celebració 
d’aquest referèndum d’independència pactat i acordat.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació de tot el punt A amb els seus apartats de l’1 al 10

Quart. I, en tot cas, el Parlament de Catalunya insta al Govern de Catalunya a 
posar en marxa totes les iniciatives possibles per complir amb els estàndards inter-
nacionals establerts en el Codi de Bones pràctiques de la Comissió de Venècia en 
la convocatòria del referèndum, per tal que aquest es desenvolupi amb les garanties 
democràtiques que han de facilitar el reconeixement internacional del seu resultat.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Punt 17 | Debat i votació

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

PRESENTACIÓ: GP SOC

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

Reg. 59411 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.05.2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 59568, 59708, 59790, 59792 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

16.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 59568)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la precarietat laboral i la conciliació dels professionals sanitaris 
(tram. 302-00144/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 4, que resta redactat de la següent manera

4. Prioritzar la consolidació dels professionals, prestant especial cura amb els de 
més dificultat per fidelitzar, generant estratègies que impedeixin la fugida de talents i 
incidint també en la captació de professional d’alt prestigi professional.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 6

6. Impulsar, en l’àmbit universitari, campanyes de promoció de l’especialitat de 
Medicina Familiar i Comunitària, tendint a la creació de creant Departaments de Me-
dicina Familiar i Comunitària, així com instar a AQU Catalunya a establir un ba-
rem específic per l’acreditació del professorat d’aquesta especialitat.
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Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició al punt 9

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

[...]

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició al punt 11 

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

Palau del Parlament, 15 de maig de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs

 GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 59708)

A la Mesa del Parlament
Albano Dante Fachín Pozzi portaveu adjunt, Àngels Martínez Castells, diputada 

del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la precarietat laboral i la conciliació 
dels professionals sanitaris (tram. 302-00144/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al punt 2

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

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al punt 5

5. Planificar i prioritzar, en les futures ofertes públiques d’ocupació corregint el 
biaix de gènere, la convocatòria de places destinades a l’atenció primària, que ga-
ranteixin: 

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a la lletra b del punt 5

b) el desplegament a tot el territori de l’atenció domiciliària, dels models d’aten-
ció de determinades especialitats, prioritàriament les relacionades amb salut mental, 
dolor, malalties del SSC, psicologia clínica, logopèdia i fisioteràpia.
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Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició i supressió al punt 6

6. Impulsar, en l’àmbit universitari, el coneixement i divulgació dels determinants 
socials de la salut, per donar fonament a les campanyes de promoció de l’especiali-
tat de Medicina Familiar i Comunitària i tendir tendint a la creació de Departaments 
de Medicina Familiar i Comunitària.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra c bis al punt 9: 

C bis) Recuperar la figura de coordinació, escollit per tots els membres del cen-
tre. Amb la funció de coordinar i no de dirigir l’equip.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017
Albano Dante Fachín Pozzi, portaveu adjunt; Àngels Martínez Castells, dipu-

tada, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 59790)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la precarietat la-
boral i la conciliació dels professionals sanitaris (tram. 302-00144/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 1

1. Vetllar per adequar, en tot moment i de manera sostenible, l’estructura de les 
plantilles de les entitats públiques de la Generalitat del sector salut a les necessitats 
de la ciutadania.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 2

2. D’acord amb el Pla de garantia de l’estabilitat laboral, adoptar mesures ur-
gents durant el 2017 per tal d’estabilitzar la plantilla de professionals eventuals del 
sector salut de titularitat pública (salut pública, ICS, EPiC i empreses municipals), 
incloent les necessàries per tal de cobrir la totalitat de les baixes estructurals per 
jubilació.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 3

3. Presentar al Parlament, abans del 31 de juliol del 2017, l’informe elaborat en 
el marc dels treballs previs del Pla de garantia de l’estabilitat laboral amb dades ex-
haustives i actualitzades sobre la qualitat de la contractació laboral a la xarxa pú-
blica de salut. Igualment, presentar al Parlament els estudis que, en un futur, elabori 
l’Observatori de la qualitat de la contractació laboral en el sistema sanitari públic.
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Esmena 4
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 4

4. Prioritzar la consolidació de professionals d’infermeria i de facultatius de 
l’àmbit de l’atenció primària, en tant que col·lectius especialment afectats per la in-
terinitat, en la convocatòria d’oferta pública d’ocupació per aquest any 2017.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició al punt 5

5. En el marc dels òrgans de negociació col·lectiva en cada cas, planificar i prio-
ritzar, en les futures ofertes públiques d’ocupació, la convocatòria de places destina-
des a l’atenció primària, que garanteixin: 

a) L’adequada estabilització de les plantilles dels Equips d’Atenció Primària 
(EAPs) perduts des del 2011 fins a arribar a la dotació estable suficient per cobrir el 
100% de les seves necessitats habituals.

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

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De supressió al punt 6

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

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 7

7. D’acord amb el principi d’autonomia de gestió, garantir, abans del 31 de juliol 
de 2017, que no es produeixen a l’ICS noves contractacions de personal eventual per 
cobrir necessitats estructurals. D’altra banda, en el marc de l’Observatori de la qua-
litat de la contractació laboral en el sistema sanitari públic, elaborar un diagnòstic 
detallat de l’eventualitat a les entitats del sector públic de la Generalitat, amb l’ob-
jectiu de recollir, per a cada una d’elles, tots els nomenaments eventuals susceptibles 
de convertir-se en contractes d’interinitat a fi d’esdevenir una eina d’interlocució 
amb els òrgans transversals del Govern en matèria de dimensionament de les plan-
tilles de les entitats del sector públic de la Generalitat.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 8

Seguir definint, tal i com ja es fa de manera ordinària, conjuntament amb els di-
ferents agents del sector salut i atenent l’evolució de les necessitats assistencials, el 
rol de dels professionals sanitaris i les funcions de cadascun dels col·lectius profes-
sionals, planificant a mig termini les necessitats del sistema.

Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 9

D’acord amb les previsions de la reforma de l’atenció primària que s’articula per 
mitjà de l’Estratègia nacional d’atenció primària i salut comunitària, reduir les es-
tructures burocràtiques, simplificant els quadres de comandament i potenciant l’au-
tonomia de gestió dels professionals i els centres.
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Esmena 10
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 10

10. Encarregar al Departament de Salut i a altres òrgans pertinents del Govern: 
a) fer una revisió de la ràtio de d’habitants per professional a l’atenció primària, 

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

b) fer una anàlisi de les iniquitats territorials pel que fa a les especialitats.
c) fer una anàlisi de possibles mecanismes de flexibilització de la jornada per fa-

cilitar la conciliació.

Esmena 11
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 11

11. Impulsar l’elaboració per part de les entitats proveïdores del sector salut, 
abans d’acabar el 2018, de plans per millorar la qualitat de vida laboral, incloent 
mesures de conciliació professional, personal i familiar, càrregues de feina, gènere i 
treball, riscos psicosocials i violència ocupacional, elaborats de manera participada 
amb les organitzacions sindicals, i destinar-hi els recursos necessaris.

Esmena 12
GP de Junts pel Sí
De supressió al punt 13

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

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 59792)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la preca-
rietat laboral i la conciliació dels professionals sanitaris (tram. 302-00144/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició del punt 9

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

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

b) Disminuint les tasques burocràtiques en els EAP.
c) Dissolent les direccions dels Serveis d’Atenció Primària (SAP).

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta, 

GP CUP-CC 
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Punt 18 | Debat i votació

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

PRESENTACIÓ: GP CS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Palau del Parlament, 2 de maig de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; David Mejía Ayra, diputat, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 59746, 59758, 59763 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 59746)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre l’emprenedoria juvenil (tram. 302-00145/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició al punt 4 

4. Fomentar la formació contínua i de qualitat dels treballadors que apliquen 
els programes destinats a orientar i assessorar els joves emprenedors. L’objectiu 
d’aquesta formació ha d’ésser que aquests professionals amb l’objectiu de dotar de 
visió territorial, i de valor social a aquests professionals i per assolir assoleixin les 
competències, l’experiència i, en general, el background adient a les necessitats can-
viants dels joves emprenedors als quals donen servei.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació al punt 4 

5. Reformular i reconvertir els diferents programes d’impuls d’iniciatives eco-
nòmiques privades ja existents de la Generalitat de Catalunya (com ara Catalunya 
emprèn, Consolida’t, Reempresa, pla Esprint i pla Embarca), per vincular-los al ter-
ritori i a l’economia social i que inclogui, almenys, les següents actuacions: 

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició 

8. Potenciar i incentivar els mecanismes de finançament alternatiu al bancari 
com el crowdfunding, les diferents formes de micromecenatge el crowdlending i el 
finançament mitjançant business angels i difondre aquesta tasca amb campanyes es-
pecífiques destinades al seu coneixement pels joves emprenedors.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Giner Miguélez, diputat, GP CSP



PlE 35
17 de maig de 2017

21 Dossier

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 59758)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’emprenedoria juvenil (tram. 302-00145/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació del punt 3

3. Incrementar l’oferta formativa per a emprenedors joves i potenciar la flexibili-
tat horària de tota l’oferta formativa.

Esmena 2
GP Socialista
De modificació al punt 4

4. Fomentar la formació contínua i de qualitat dels treballadors i treballadores 
dels diferents centres que donen suport a l’emprenedoria i que apliquen els progra-
mes destinats a orientar i assessorar els joves emprenedors. L’objectiu d’aquesta for-
mació ha d’ésser que aquests professionals assoleixin les competències, el coneixe-
ment de l’entorn, l’experiència i, en general, el background adient a les necessitats 
canviants dels joves emprenedors als quals donen servei.

Esmena 3
GP Socialista

De modificació al punt 7
7. Un cop s’aprovin els pressupostos generals de l’Estat i es concreti el progra-

ma RED CERVERA, assegurar que el centre tecnològic d’EURECAT participarà 
en les convocatòries competitives per accedir als recursos de la futura Red Cervera.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 59763)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’emprenedoria 
juvenil (tram. 302-00145/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió del punt 1

1. Impulsar totes les mesures necessàries amb el propòsit d’acabar, abans de l’1 
de juliol de 2017, el desplegament de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplifica-
ció de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, assegurant i prioritzant l’ad-
hesió de l’Ajuntament de Barcelona a la xarxa interadministrativa amb la finalitat de 
facilitar l’accés als tràmits coneguda com a Finestreta Única Empresarial.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 2

2. Incentivar i potenciar la coordinació dels operadors econòmics en els progra-
mes de col·laboració amb empreses que desenvolupen estratègies de formació a par-
tir de les experiències adquirides.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició al punt 5

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

a) L’establiment de mecanismes d’avaluació de les accions realitzades, detallant 
quines són les inversions concretes de cada un d’ells i els resultats assolits respecte 
dels resultats inicials.

b) El seguiment dels expedients des de la seva sol·licitud fins al final, justificant 
els motius del tancament de l’expedient i analitzant anualment les causes dels resul-
tats i la seva eficiència, per fer-los més efectius.

c) Seguiment i valoració dels serveis oferts per part dels seus usuaris.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 6

6. Facilitar l’accés dels joves emprenedors als instruments que des de la Genera-
litat s’estan impulsant per afavorir la transferència de tecnologia i coneixement al 
sector productiu per desenvolupar les oportunitats de negoci, proves de conceptes de 
nous productes i descobriments i estratègies de desenvolupament i innovació.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 7

7. Proposar que EURECAT estudiï i prengui la decisió que més s’adeqüi a les 
necessitats d’aquest centre en relació amb una eventual integració del centre tec-
nològic d’EURECAT dins la futura Red Cervera per aprofitar els recursos aprovats 
als pressupostos generals de l’Estat de 2017 i aprofitar les sinèrgies amb els centres 
tecnològics de tot Espanya.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió del punt 9

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

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS  
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Punt 19 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el mal ús del 
diner públic
302-00146/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 58353 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.05.2017
Reg. 59747 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.05.2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Implementar un pla de racionalització de les administracions locals.
b) Suprimir o fusionar entitats autònomes i administratives, entitats autònomes 

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

c) No crear en un període de com a mínim tres anys cap entitat autònoma o ad-
ministrativa, entitat autònoma comercial i financera, entitat de dret públic, societat 
mercantil, consorci o fundació.
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d) Reduir un 10% les retribucions dels alts càrrecs de la Generalitat.
e) Reduir un 50% el nombre de llocs reservats al personal de confiança (personal 

eventual) de la Generalitat.
f) Reduir un 75% les partides destinades a: atencions protocol·làries i represen-

tatives; organització de reunions, conferències i cursos; estudis i dictàmens; treballs 
tècnics; altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques; publicacions; i 
dietes i gratificacions extraordinàries.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 59762, 59764, 59768, 59772 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

16.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 59762)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt 

del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el mal ús del diner públic (tram. 302-
00146/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació i supressió 

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

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

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió

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

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió a la lletra a de l’apartat 5

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

cionals i Establir una regulació que comprengui els criteris d’atribució dels mitjans 
que reben aquesta publicitat, així com els motius per posar en marxa campanyes 
institucionals, la seva durada i els objectius que es persegueixen.
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Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de la lletra b de l’apartat 5

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

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació i supressió a l’apartat 6

6. Aumentar els ingressos de la Generalitat, mitjançant una política fiscal més 
progressiva, per Racionalitzar l’administració pública catalana, amb la finalitat de 
disminuir les estructures polítiques i administratives innecessàries i destinar l’im-
port resultant d’aquest estalvi a la prestació dels serveis socials essencials per als 
ciutadans. En aquest sentit, el Govern procedirà també a: 

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

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

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

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

eventual) de la Generalitat.
f) Reduir un 75% les partides destinades a: atencions protocol·làries i represen-

tatives; organització de reunions, conferències i cursos; estudis i dictàmens; treballs 
tècnics; altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques; publicacions; i 
dietes i gratificacions extraordinàries.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu ad-

junt, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 59764)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el mal ús del diner 
públic (tram. 302-00146/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 4

4. Executar les partides pressupostàries del pressupost vigent, d’acord amb les ne-
cessitats reals, especialment les destinades als serveis socials bàsics per als ciutadans.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 5 apartat b

b) Garantir l’aplicació de la Guia de xarxes socials de la Generalitat que esta-
bleix els criteris per a un bon ús d’aquestes xarxes per part dels perfils institucionals 
de la Generalitat.
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Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 6 apartat b

b) Continuar treballant per tal de racionalitzar el sector públic de la Generalitat 
de Catalunya, d’acord amb les necessitats organitzatives que comporti el desenvolu-
pament de les polítiques públiques.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 59768)

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

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el mal ús del diner públic (tram. 
302-00146/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició al punt 5 lletra a

a) Reduir un 75% les partides destinades a publicitat, difusió i campanyes insti-
tucionals, tret de les relacionades amb la seguretat ciutadana, salut, ensenyament, 
i d’informació bàsica de prestacions socials i eleccions, i establir una regulació que 
comprengui els criteris d’atribució dels mitjans que reben aquesta publicitat, així 
com els motius per posar en marxa campanyes institucionals, la seva durada i els 
objectius que es persegueixen.

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió i addició del punt 6 lletra f

f) Reduir un 75% Donar compte, mitjançant un informe de periodicitat anual, de 
les partides destinades a: atencions protocol·làries i representatives; organització de 
reunions, conferències i cursos; estudis i dictàmens; treballs tècnics; altres treballs 
realitzats per persones físiques o jurídiques; publicacions; i dietes i gratificacions ex-
traordinàries. A tal efecte, l’informe detallarà l’acte, departament, objecte i quantitat 
de cadascuna de les despeses.

Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou punt 7

7. Reorientar l’activitat de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern a millorar l’au-
togovern de la Generalitat de Catalunya dins del marc constitucional i estatutari.

Esmena 4
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou punt 8 

8. Suprimir les delegacions de la Generalitat a l’exterior i integrar els recursos 
destinats a la promoció de la economia catalana en dependències estatals amb l’ob-
jectiu de buscar sinèrgies entre l’acció de l’Estat i d’altres comunitats autònomes, 
així com reducció de costos.
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Esmena 5
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou punt 9

9. Publicitar l’agenda individual de tots els alts càrrecs del Govern i altres alts 
càrrecs del sector públic dependent de la Generalitat, incloent no solament els actes 
públics, sinó també les reunions, actes o contactes (fins i tot telefònics o per correu 
electrònic) que l’alt càrrec, en l’exercici de les seves funcions, mantingui amb qual-
sevol persona, entitat o organització que actuï amb la voluntat d’influir en qualsevol 
actuació pròpia de l’exercici de les seves responsabilitats.

Esmena 6
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou punt 10

10. Garantir l’accés senzill i immediat a les agendes personals d’alts càrrecs, a 
través de la web de cada institució, departament o ens públic, mitjançant una pesta-
nya específica, visible i accessible des de la pàgina de «inici» d’aquesta web.

Esmena 7
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou punt 11

11. Realitzar en el termini de tres mesos els canvis informàtics i reglamentaris 
necessaris per poder donar compliment a tots els punts anteriors.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; María José García Cuevas, diputada, 

GP PPC

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 59772)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el mal ús del diner 
públic (tram. 302-00146/11).

Esmena 1
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 7

7. Instar el Consorci del Palau de la Música Catalana a presentar acusació con-
tra Convergència Democràtica de Catalunya en el procediment judicial del cas Pa-
lau pels presumptes cobraments de comissions per adjudicació d’obra pública a Fer-
rovial a través del Palau de la Música Catalana.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC  
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Punt 20 | Debat i votació

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

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

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

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

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

Moció

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que faculta les entitats regionals a l’establiment de topalls salarials mínims en la 
contractació pública, com a requisit adjunt a la presentació de les ofertes, criteris de 



PlE 35
17 de maig de 2017

29 Dossier

solvència i condicions d’execució dels contractes, mesures de foment de la igualtat 
de gènere i de qualitat salarial i estabilitat laboral a través de l’establiment d’un to-
pall mínim de retribució salarial de deu euros l’hora o setze mil euros bruts anuals 
durant l’execució del contracte, sense perjudici del conveni col·lectiu del sector si 
aquest estableix millors condicions retributives o temporals per a totes les persones 
ocupades.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Reg. 59703, 59757, 59791 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 59703)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre capitalisme, treball i vida (tram. 302-00147/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a la lletra c de l’apartat 2.1

c) El Parlament insta el Govern en el termini de 3 mesos d’un mes a presentar en 
el Parlament les modificacions dels a modificar els criteris que utilitza la Secretaria 
General d’Avaluacions Mèdiques per a les baixes i les altes de les persones treba-
lladors/es i per a les avaluacions d’incapacitat permanent d’acord amb la moció 96/
XI sobre els criteris d’avaluació de les baixes laborals, així com l’informe de compli-
ment de tots els punts de l’esmentada moció. de tal manera que siguin exclusivament 
els criteris mèdics dels professionals de la xarxa pública els que prevalguin.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a l’apartat 2.2

El Parlament insta el Govern a elaborar uns criteris tècnics per a la Direcció 
General d’Inspecció del Treball per tal que es doni preferència a destinar els recur-
sos d’Inspecció del Treball als casos de frau de llei en matèria de contractació i als 
casos de sinistralitat laboral. I, per fer-ho efectiu, donar compliment de forma im-
mediata al punt i) de la moció 10/XI del Parlament de Catalunya, aprovada el 17 
de març del 2016, en relació a la presentació d’un pla d’actuació de la Inspecció de 
Treball de Catalunya referent a les conductes contràries als drets laborals. Inclou-
re específicament en aquest pla d’actuació les mesures per controlar la utilització 
fraudulenta de figures contractuals que incrementen la temporalitat i la precaritza-
ció en la feina.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a la lletra a de l’apartat 2.3

a) El Parlament insta el Govern a exigir, en aplicació de la Directiva 2014/24 
que faculta les entitats regionals a l’establiment de topalls salarials mínims en la 
contractació pública, com a requisit adjunt a la presentació de les ofertes, criteris 
de solvència i condicions d’execució dels contractes, mesures de foment de la igual-
tat de gènere i de qualitat salarial i estabilitat laboral a través de l’establiment d’un 
topall mínim de retribució salarial corresponent, com a mínim, al del conveni sec-
torial de referència de l’activitat contractada. de deu euros l’hora o setze mil euros 
bruts anuals durant l’execució del contracte, sense perjudici del conveni col·lectiu 
del sector si aquest estableix millors condicions retributives o temporals per a totes 
les persones ocupades.
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Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a la lletra b de l’apartat 2.3

b) El Parlament insta el Govern a només adjudicar contractes públics a les em-
preses i entitats que en presentar la seva oferta es comprometin per escrit a l’apli-
cació contractual, com a mínim, del conveni sectorial de referència de l’activitat 
contractada pagar als seus treballadors i treballadores per l’execució de la prestació 
un salari d’almenys 1 200 € per catorze mensualitats en relació ajornades laborals 
de 40 hores de mitjana setmanal i així com a donar compliment durant l’execució 
del contracte. En cas que l’oferta no inclogui la declaració relativa al salari mínim 
i no es presenti aquesta a requeriment del poder adjudicador quedarà exclosa de la 
valoració. Les empreses subcontractistes seran objecte també de l’anterior obligació.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra d a l’apartat 2.3 

d) El Parlament insta el Govern de la Generalitat a donar compliment de manera 
immediata als punts de la moció 10/XI sobre el dret al treball digne i la generació 
d’ocupació, de 17/03/2016, en relació als salaris dignes, i en concret: 

d.1) Impulsar un acord entre organitzacions sindicals i empresarials representa-
tives per a fixar un salari mínim de referència que hauran de respectar totes les em-
preses que contractin amb el Govern de la Generalitat.

d.2) Revisar l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) amb la vo-
luntat d’anar-lo apropant en els propers anys a l’objectiu que, amb relació al salari 
mínim, determina la Carta social europea.

d.3) Instar el Govern de l’Estat a apujar el salari mínim interprofessional perquè 
assoleixi, en el termini de dues legislatures, el 60% del salari mitjà net, que és la 
quantia que assenyala la Carta social europea com a retribució mínima suficient, 
tendint cap a un salari mínim europeu.

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 3.3 

3.3 El Parlament insta el Govern de la Generalitat a donar compliment de mane-
ra immediata als punts de la moció 10/XI sobre el dret al treball digne i la generació 
d’ocupació, de 17/03/2016, en relació al SOC, i en concret: 

a) Garantir en el desplegament reglamentari de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, 
el caràcter públic i gratuït de totes les polítiques actives dels serveis d’ocupació, la 
construcció d’una xarxa compartida i coordinada amb els serveis de les adminis-
tracions locals i la garantia de dotació dels recursos humans, materials i econòmics 
necessaris perquè tinguin eficàcia.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 59757)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre capitalisme, treball i vida (tram. 302-00147/11).
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Esmena 1
GP Socialista
D’addició d’una nova lletra e al punt 2.1

e) El Parlament insta el Govern a garantir que, en els casos en què després d’una 
primera baixa objecte d’inspecció mèdica per part de l’ICAM es produeix una sego-
na per una patologia diferent, aquesta darrera correspon donar-la al metge de famí-
lia, sense que s’associï al primer procediment.

Esmena 2
GP Socialista
De modificació de la lletra b del punt 2.3

b) El Parlament insta el Govern a només adjudicar contractes públics a les em-
preses i entitats que en presentar la seva oferta es comprometin per escrit a pagar als 
seus treballadors i treballadores per l’execució de la prestació una retribució sala-
rial de deu euros l’hora o setze mil euros bruts anuals en relació a jornades laborals 
de 40 hores de mitjana setmanal i així com a donar compliment durant l’execució 
del contracte. En cas que l’oferta no inclogui la declaració relativa al salari mínim 
i no es presenti aquesta a requeriment del poder adjudicador quedarà exclosa de la 
valoració. Les empreses subcontractistes seran objecte també de l’anterior obligació.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 59791)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre capitalisme, tre-
ball i vida (tram. 302-00147/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió

1.1 El Parlament insta el Govern a impulsar la coordinació estable amb el Go-
vern de les Illes i la Generalitat Valenciana en relació a l’estudi del mercat de treball 
dels Països Catalans.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació

1.2 El Parlament insta el Govern a presentar al llarg del primer trimestre del 
2018 un estudi sobre cadenes productives inserides en l’economia social, solidària i 
cooperativa a Catalunya, País Valencià i les Illes.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació, addició i supressió

2.1. b) El Parlament insta el Govern en el termini d’un mes a fer públic el darrer 
conveni entre Secretaria General d’Avaluacions Mèdiques i l’Instituto Nacional de la 
Seguridad Social així com els seus annexes i acords privats que s’han anat acordant 
en reunions no publicades fins a data d’avui.
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Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió

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

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació

2.2 Inspecció de treball
El Parlament insta el Govern que la Inspecció del Treball continuï vetllant pel 

compliment de la normativa, especialment en els casos de frau de llei en matèria de 
contractació i als casos de sinistralitat laboral.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació

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

UE, que faculta les entitats regionals a l’establiment de topalls salarials mínims en 
la contractació pública, i de l’article 159 de la Llei de mesures fiscals, administra-
tives, financeres i del sector públic 2017, es pugui exigir en els plecs de clàusules 
administratives particulars com a condició d’execució dels contractes, mesures de 
foment de la igualtat de gènere i de qualitat salarial i estabilitat laboral a través de 
l’establiment d’un topall mínim de retribució salarial de deu euros l’hora o setze mil 
euros bruts anuals durant l’execució del contracte, sense perjudici del conveni col-
lectiu del sector si aquest estableix millors condicions retributives o temporals per a 
totes les persones ocupades.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació

2.3 b) El Parlament insta el Govern a implementar els mecanismes necessaris per 
promoure la contractació dels serveis públics amb empreses que respectin els drets 
laborals dels treballadors i els salaris establerts pels convenis sectorials.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De modificació

2.4 Treballadores d’atenció domiciliària
a) El Parlament insta el Govern de l’Estat a fer efectiu el reconeixement i valo-

ració de les tasques domèstiques i de cures de les cuidadores familiars que tenen 
persones dependents a càrrec com a tasques amb base cotitzable per tal d’accedir a 
prestacions d’atur i jubilació.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS  
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