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TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01.

LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01.

LLEIS

Llei de cooperatives
Tram. 200-00020/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 623)

En el BOPC 623, a la pàg. 26
On hi diu:
«Article 56. Vigència del càrrec, efectes i representació
1. Els membres del consell rector són elegits per l’assemblea general per un període de cinc anys, pel procediment que fixen els estatuts socials, i poden ésser
reelegits consecutivament una sola vegada, llevat que
l’assemblea general en decideixi la reelecció per més
períodes.»
Hi ha de dir:

Núm. 629

Reforma parcial del Reglament del Parlament
Article únic. Reforma parcial del Reglament
del Parlament
Es modifica l’article 5; s’afegeixen els articles 5 bis,
5 ter, 5 quater i 5 quinquies; s’afegeixen, a l’inici del
capítol II del títol II, els articles 9 bis, 9 ter i 9 quater; s’afegeix un apartat a l’article 11; es modifica
l’apartat 6 de l’article 12; s’afegeix un apartat, l’1 bis,
a l’article 18; es modifica l’apartat 2 de l’article 25; es
modifiquen els apartats 3.h i 5 de l’article 29; s’afegeix un apartat a l’article 50; s’afegeix un apartat, el
2 bis, a l’article 51; s’afegeix un apartat, l’1 bis, a l’article 65; s’afegeix un apartat, el 2 bis, a l’article 66;
s’afegeix l’article 67 bis; s’afegeixen dos apartats a
l’article 68; es modifica l’article 84; es modifica l’article 106; s’afegeix l’apartat sisè a la secció tercera
del capítol II del títol IV; s’afegeix la secció quarta al
capítol II del títol IV; s’afegeixen tres apartats a l’article 144; es modifiquen els articles 147, 153, 173.1 i
178; s’afegeix un títol, «De la transparència en l’activitat parlamentària», i s’afegeixen una disposició
addicional, dues de transitòries i una de final. Totes
aquestes modificacions i addicions tenen el text següent:

«Article 56. Vigència del càrrec, efectes i representació
1. Els membres del consell rector són elegits per l’assemblea general per un període no superior a cinc
anys, pel procediment que fixen els estatuts socials, i
poden ésser reelegits consecutivament una sola vegada, llevat que l’assemblea general en decideixi la reelecció per més períodes.»

1.01.05.

REGLAMENT DEL PARLAMENT

Títol II. De l’Estatut dels diputats
Capítol I. Els drets i deures dels diputats
Article 5. Suport tècnic
Els diputats tenen dret a rebre, directament o per mitjà del grup parlamentari, l’assistència necessària per
a acomplir llurs tasques. Els serveis del Parlament els
l’han de facilitar, especialment pel que fa a la informació i la documentació.
Article 5 bis. Dret d’accés a la informació

Reforma parcial del Reglament del Parlament
Tram. 211-00001/10

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió 57, 08.07.2015

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 8 de juliol de 2015, ha debatut el Dictamen de la Comissió de
Reglament del 27 de maig de 2015, els vots particulars
i les esmenes reservades pels grups parlamentaris.
Finalment, el Ple del Parlament, en virtut del que estableix l’article 58.2 i 3 de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya i d’acord amb la disposició final primera
del Reglament del Parlament, ha aprovat, amb un suport superior a la majoria absoluta requerida, la Reforma parcial del Reglament del Parlament següent:
1.01.01.

1. Els diputats, en l’exercici de llur funció, tenen dret a
accedir a la informació, i a obtenir-ne còpia, de l’Administració de la Generalitat, dels organismes, les empreses i les entitats que en depenen i de les institucions
i els organismes de la Generalitat que actuen amb independència funcional o amb una autonomia especial
reconeguda per llei. Els diputats poden demanar directament aquesta informació o, si ho consideren pertinent, poden demanar-la comunicant-ho al president o
per mitjà d’aquest.
2. Les autoritats o l’administració requerides han de
facilitar als diputats la informació demanada per via
electrònica o per escrit.
3. La informació demanada s’ha de lliurar en un termini de quinze dies, prorrogable com a màxim set
dies més, a comptar de l’endemà d’haver estat comunicada la sol·licitud.
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Article 5 ter. Límits del dret d’accés
1. El dret d’accés a la informació forma part del contingut essencial de la funció representativa i parlamentària que correspon als diputats i només es pot limitar per la concurrència d’alguna de les restriccions que
estableix la legislació reguladora del dret d’accés a la
informació pública.
2. El dret d’accés a la informació dels diputats té, en
tot cas, caràcter preferent i s’ha de poder fer efectiu
sempre que els drets o béns jurídics protegits es puguin salvaguardar mitjançant l’accés parcial a la informació, l’anonimització de les dades sensibles o l’adopció d’altres mesures que ho permetin.
Article 5 quater. Garantia del dret d’accés
1. Si el termini que fixa l’article 5 bis.3 fineix sense
que s’hagi donat compliment a la demanda d’informació o sense que s’hagin comunicat els motius per a no
acceptar-la, la sol·licitud s’entén estimada, llevat que
una norma amb rang de llei estableixi expressament
un efecte desestimatori, total o parcial, amb relació a
la informació de què es tracti.
2. Si malgrat el que estableix l’apartat 1 no es facilita
la informació, el diputat pot instar la Mesa del Parlament a requerir a l’autoritat responsable que compleixi
el deure de facilitar la informació en el termini improrrogable de tres dies.
3. Si una sol·licitud d’informació és denegada expressament en aplicació d’un dels límits a què es refereix l’article 5 ter, la denegació ha d’ésser motivada i ha d’indicar les raons fàctiques i jurídiques que
la justifiquen, i la impossibilitat d’aplicar mesures
que permetin l’accés parcial en els termes de l’article 5 ter.2.
4. En el cas que es denegui el dret d’accés a la informació o aquesta no es lliuri en aplicació del que estableix l’apartat 2, el diputat pot demanar a la Mesa
del Parlament, en el termini de tres dies a comptar de
l’endemà de la comunicació denegatòria o de la finalització del termini del requeriment, que es pronunciï
sobre la fonamentació del dret d’accés a la informació
i adopti una decisió definitiva. La Mesa, si considera
que s’ha de permetre l’accés a la informació, ha de comunicar la seva decisió a l’autoritat responsable perquè la compleixi de manera immediata.
5. La Mesa del Parlament, abans d’adoptar la decisió a
què fa referència l’apartat 4, ha de sotmetre la qüestió a
l’òrgan de garantia del dret d’accés a la informació pública que estableix l’article III.12, per tal que n’emeti
un informe, que té caràcter vinculant si es pronuncia a
favor del dret d’accés a la informació.
6. Els diputats poden fer valer el dret d’accés a la informació mitjançant els mecanismes de garantia que
estableix amb caràcter general la legislació de transparència, accés a la informació pública i bon govern. La
1.01.05.

Núm. 629

utilització d’aquesta via és compatible amb l’aplicació
de les altres mesures que estableix aquest reglament i
no exclou la dita aplicació.
Article 5 quinquies. Altres mesures per a
garantir el dret d’accés a la informació
1. L’incompliment per part de l’autoritat responsable
de facilitar l’accés a la informació d’acord amb el que
estableixen els articles 5 bis a 5 quater dóna lloc, si
escau, a l’aplicació del règim sancionador de la legislació de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
2. La Mesa del Parlament, a iniciativa pròpia o a sol·
licitud del diputat interessat, ha de comunicar l’incompliment al Govern, o a l’autoritat responsable si
es tracta d’un organisme dotat per llei d’independència funcional o autonomia especial, a l’efecte d’incoar el corresponent expedient sancionador. El Govern o
l’autoritat corresponent ha de donar compte a la Mesa
del Parlament de les actuacions que adopti en el termini de quinze dies i justificar, si escau, els motius pels
quals decideix no incoar l’expedient.
3. El procediment sancionador amb relació al dret
d’accés a la informació dels diputats, sens perjudici del que estableix l’apartat 2, també es pot produir
d’ofici o es pot instar per denúncia, d’acord amb el règim general que estableix la legislació de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
4. L’incompliment per part del Govern del deure de
facilitar l’accés a la informació en els termes de l’article 5 quater pot donar lloc, com a mesura addicional i
si ho demana el diputat afectat, a la inclusió en la primera sessió plenària que es convoqui d’una pregunta
sobre els motius que han impedit de fer-ho. Si a criteri del diputat o del seu grup parlamentari la resposta
no és prou fonamentada, es pot presentar una proposta
de resolució davant la comissió corresponent. Aquesta
proposta de resolució s’ha d’incloure en l’ordre del dia
de la primera sessió que es convoqui.
5. Si l’incompliment del deure de facilitar l’accés a
la informació és imputable a un organisme dotat per
llei d’independència funcional o autonomia especial,
es pot demanar la compareixença del seu responsable davant la comissió corresponent perquè exposi
els motius de la denegació i es pot presentar, si escau,
una proposta de resolució davant la mateixa comissió
d’acord amb el que estableix l’apartat 4.

Capítol II. Els deures dels diputats
Article 9 bis. Principis rectors
1. Els diputats han d’exercir el càrrec d’acord amb els
principis d’integritat, honestedat, transparència, diligència, austeritat, actuació desinteressada, responsa-
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bilitat i respecte als ciutadans i a la institució parlamentària.
2. Els diputats han d’actuar sempre en benefici de l’interès públic i han d’evitar incórrer en qualsevol situació de conflicte d’interessos. Llur actuació no pot estar
mai influïda o compromesa per la finalitat de cercar o
obtenir qualsevol mena de benefici particular o de tercers, que no tingui caràcter general, directe o indirecte, ni recompensa de cap mena.
3. Els diputats, d’acord amb el que estableix aquest article i en compliment de la legislació vigent, no poden
acceptar, demanar ni rebre cap benefici econòmic ni
cap altre favor a canvi d’exercir influència o de votar
en un determinat sentit en les tramitacions parlamentàries.
4. Els diputats, en l’exercici de llurs funcions, s’han
d’abstenir d’acceptar obsequis i qualsevol mena de favor o servei, llevat dels obsequis de mera cortesia o
dels que els siguin atorgats quan representin el Parlament, al qual els han de lliurar.
Article 9 ter. Codi de conducta
1. Són aplicables als diputats, amb caràcter general,
els principis ètics i les regles de conducta establertes
per als alts càrrecs per la legislació de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
2. Correspon a la Comissió de Reglament elaborar i
aprovar un codi de conducta. El Codi de conducta ha
de regular, com a mínim, les situacions de conflicte
d’interessos, el compliment de les obligacions derivades del règim d’incompatibilitats i de les declaracions
d’activitats i de béns, i el procediment i les conseqüències en cas d’incompliment.
3. La Comissió de l’Estatut dels Diputats és l’òrgan encarregat d’emetre un informe per a determinar si hi
ha conflicte d’interessos i, en general, sobre l’aplicació
del Codi de conducta. Els informes s’han de publicar
en el Portal de la Transparència del Parlament.
Article 9 quater. Conflicte d’interessos
1. Hi ha conflicte d’interessos quan un diputat o diputada té un interès personal directe o indirecte que pot
influir de manera inadequada en el compliment dels
seus deures com a diputat o diputada de manera íntegra. S’entén per interessos personals els propis del diputat o diputada i els secundaris, corresponents al seu
entorn familiar, d’amistats i d’altres persones jurídiques, organitzacions i entitats privades amb les quals
hagi tingut una vinculació laboral, professional, de voluntariat o de defensa d’interessos corporatius que pugui comprometre la seva llibertat de vot.
2. No hi ha conflicte d’interessos quan un diputat o
diputada pot obtenir un benefici únicament pel fet de
pertànyer al conjunt de la població o a una categoria o
un grup ampli de persones.
1.01.05.

Núm. 629

3. Els diputats han d’evitar d’incórrer en qualsevol
situació de conflicte d’interessos o, si s’escau, han
d’adoptar les mesures necessàries per a resoldre’l.
4. Els diputats tenen el deure de notificar a la Mesa del
Parlament, abans d’intervenir en els debats o de votar,
o si són proposats com a ponents, qualsevol situació de
conflicte d’interessos existent o potencial relacionada
amb l’assumpte que s’hagi d’examinar.
Article 11. Incompatibilitats
5. Els dictàmens de compatibilitat i d’incompatibilitat
han d’ésser motivats justificant la decisió de la Comissió de l’Estatut dels Diputats i s’han de publicar en el
Portal de la Transparència del Parlament.
Article 12. Declaració d’activitats i béns
6. El Registre d’interessos dels diputats del Parlament
recull la informació facilitada per aquests d’acord amb
els apartats 1.a i b i 3 i està sota la custòdia de la Secretaria General. La informació relativa a les activitats
i els càrrecs és pública i s’ha de publicar en el Portal
de la Transparència del Parlament. La informació relativa a la declaració de béns també és pública i s’ha
de publicar en el Portal de la Transparència, però no
pot incloure les dades de localització ni les que poden
posar en perill la privacitat i la seguretat dels titulars
o de tercers.
Article 18. Causes de suspensió
1 bis. La suspensió a què fa referència l’apartat 1 també es pot produir si ho demana un diputat afectat, amb
la conformitat del portaveu del seu grup parlamentari, per una de les causes que s’hi esmenten. En aquest
cas la Comissió de l’Estatut dels Diputats ha d’emetre
un dictamen i la Mesa del Parlament ha de resoldre la
sol·licitud.
Article 25. Mitjans materials i control
2. Els grups parlamentaris han de portar una comptabilitat específica de la subvenció a què fa referència
l’apartat 1 i han de retre comptes anualment de llur
gestió davant la Mesa, als efectes del control de la dita
comptabilitat en els termes que estableix la legislació
que hi és aplicable.
Article 29. Les funcions de la Mesa del Parlament
3.h) Controlar l’execució del pressupost i presentar al
Ple l’informe sobre el compliment del pressupost corresponent a cada període de sessions.
5. Per tal de complir les funcions a què fa referència
l’apartat 3.h, la Mesa Ampliada ha de proposar al Ple la
designació de tres diputats interventors per a cada període pressupostari, els quals han de supervisar el control
de l’execució del pressupost i han de presentar a la Mesa un informe bimestral sobre l’execució pressupostària.
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Article 50. Substanciació de les compareixences
4. Les compareixences de consellers i alts càrrecs del
Govern s’han de substanciar en el termini d’un mes a
comptar del dia en què s’aproven, llevat que el conseller o alt càrrec acrediti per escrit davant la Mesa del
Parlament la impossibilitat de fer-ho en aquest termini.
Article 51. Les comissions legislatives
2 bis. Les comissions legislatives s’han de reunir, com
a mínim, una vegada al mes.
Article 65. Composició
1 bis. Els grups parlamentaris que, d’acord amb el que
estableix l’apartat 1, no tinguin representació en la Diputació Permanent hi poden assistir amb veu però sense vot quan la Diputació Permanent es reuneixi en els
períodes entre sessions.
Article 66. Funcions

Núm. 629

a) Rebre el tractament d’honorable senyor o honorable
senyora.
b) Ésser ordenat protocol·làriament en el lloc immediatament posterior als expresidents de la Generalitat.
c) Percebre les retribucions que determini el Parlament amb càrrec al seu pressupost.
d) Disposar dels mitjans humans i materials necessaris per a exercir les seves atribucions, dels quals mitjans l’ha de proveir el Parlament.
Article 68. Classes de sessions. Convocatòria
i ordre del dia de les sessions extraordinàries
5. Tota persona pot demanar d’assistir com a públic a
una sessió del Ple del Parlament. Per a fer-ho, es pot
adreçar als grups parlamentaris, perquè ho demanin
en nom seu, o bé pot fer la seva petició al departament
corresponent del Parlament. El Parlament ha d’habilitar un mecanisme per a facilitar aquest procés i ha de
gestionar les peticions en funció de les circumstàncies
i de la disponibilitat d’accés.

2 bis. En el supòsit a què fa referència l’apartat 2, correspon a la Mesa de la Diputació Permanent adoptar
les mesures necessàries per a la gestió administrativa,
econòmica i pressupostària del Parlament.

6. El Parlament ha d’habilitar un mecanisme anàleg al
del Ple per a facilitar l’assistència dels ciutadans que
ho demanin a les sessions de les comissions.

Article 67 bis. Estatut del cap o la cap
de l’oposició

Títol IV. Del funcionament del Parlament

1. És cap de l’oposició el diputat o diputada que exerceix la presidència del grup parlamentari de l’oposició amb més escons al Parlament. L’empat a escons, si
s’escau, es resol a favor del grup que hagi obtingut més
vots a les eleccions.
2. El president o presidenta del Parlament declara la
condició de cap de l’oposició per mitjà d’una resolució.
3. La condició de cap de l’oposició es perd per les causes següents:
a) Per finiment de la legislatura.
b) Per la pèrdua de la condició de diputat o diputada o
per la suspensió dels drets i deures parlamentaris.
c) Per la pèrdua de la condició de president o presidenta del grup parlamentari.
4. Són atribucions del cap o la cap de l’oposició, sens
perjudici de les que li corresponen com a diputat o
diputada:
a) Ésser consultat, a iniciativa del president o presidenta de la Generalitat, sobre els afers de més importància
per a Catalunya.

Capítol I. Les disposicions generals
de funcionament
Secció quarta. L’adopció d’acords
Article 84. Delegació de vot
1. Els diputats que amb motiu d’una baixa per maternitat o paternitat no puguin complir el deure d’assistir
als debats i les votacions del Ple poden delegar el vot
en un altre diputat o diputada.
1 bis. Els diputats poden delegar el vot en els supòsits
d’hospitalització, malaltia greu o incapacitat perllongada degudament acreditades. La Mesa del Parlament
ha d’establir els criteris generals per a delimitar els supòsits que permeten la delegació.
2. La delegació de vot s’ha de fer mitjançant un escrit adreçat a la Mesa del Parlament, en el qual han de
constar els noms de la persona que delega el vot i de la
que rep la delegació, i també els debats i les votacions
en què s’ha d’exercir o, si escau, el període de durada
de la delegació. La Mesa, en admetre a tràmit la sol·
licitud, estableix el procediment per a exercir el vot
delegat, que pot incloure el vot telemàtic si és possible
i es pot exercir amb plenes garanties.

b) Proposar millores de l’acció de govern.
5. El cap o la cap de l’oposició, sens perjudici dels drets
que li corresponen com a diputat o diputada, té els
drets següents:
1.01.05.
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Capítol II. El procediment legislatiu
Secció segona. El procediment legislatiu comú
Apartat segon. Les audiències i compareixences
de les organitzacions, els grups socials
i els experts
Article 106. Sol·licitud i tramitació
1. Una vegada tingut el debat de totalitat i sempre que
en resulti la tramitació d’una iniciativa legislativa, els
grups parlamentaris, en el termini de cinc dies, mitjançant un escrit adreçat a la mesa de la comissió, poden proposar l’audiència de les organitzacions i els
grups socials interessats en la regulació de què es tracti o d’experts en la matèria de què es tracti.
2. El tràmit d’audiència s’ha de substanciar preferentment per via presencial o per videoconferència, mitjançant una compareixença davant la comissió o la ponència tramitadora en el termini que estableixi la mesa
de la comissió, que no pot ésser superior a quinze dies.
També es pot substanciar per escrit o per via electrònica si així ho determina la comissió.
3. Correspon a la comissió d’acordar les audiències. Si
s’han de substanciar com a compareixences, els grups
parlamentaris han d’acompanyar la sol·licitud amb una
memòria explicativa dels motius que justifiquen la
compareixença i de les dades de contacte del compareixent o la compareixent.
4. En les proposicions de llei que afectin directament
els ens locals, han d’ésser escoltats de manera preceptiva el Consell de Governs Locals i, si escau, les entitats representatives dels ens locals.
5. En cada compareixença, en primer lloc, intervenen els
compareixents durant un temps de quinze minuts i, posteriorment, els grups parlamentaris poden formular preguntes o demanar aclariments durant un temps de deu
minuts. El compareixent o la compareixent respon globalment per un temps de cinc minuts. Si ho demana algun grup parlamentari, els temps d’intervenció dels compareixents poden ésser diferents en els termes que acordi
la comissió en el moment d’aprovar les compareixences.
secció tercera. Especialitats del procediment
legislatiu
Apartat sisè. La tramitació de les iniciatives
legislatives populars
Article I.1. Admissió a tràmit
1. La Mesa del Parlament admet a tràmit les proposicions d’iniciativa legislativa popular si compleixen els
requisits que estableixen la llei que les regula i aquest
reglament.
2. Si la proposició de llei pot implicar un augment de
crèdits o una disminució d’ingressos amb relació al
1.01.05.
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pressupost vigent en el moment de la seva tramitació
parlamentària, la llei resultant de la iniciativa legislativa popular no pot entrar en vigor, en la part que comporti la dita afectació pressupostària, fins a l’exercici
pressupostari següent o, si escau, fins a un altre de posterior, si així ho determina la mateixa proposició de llei.
3. La Mesa del Parlament, als efectes del que estableix l’apartat 1, ha de trametre la iniciativa legislativa
popular al Govern perquè es posicioni sobre els seus
efectes econòmics en el termini de vuit dies.
4. Si el Govern considera que la proposició de llei produeix afectació pressupostària, la Mesa del Parlament
l’ha d’admetre a tràmit en els termes que estableix
l’apartat 2. Si el Govern no es pronuncia en el termini
de vuit dies, el silenci s’entén en el sentit que no hi ha
afectació pressupostària.
Article I.2. El debat de totalitat de les
iniciatives legislatives populars
1. El debat de totalitat de la proposició de llei d’iniciativa legislativa popular ha de tenir lloc en el termini
de quatre mesos a comptar de l’endemà de la comunicació de la Junta Electoral a la Mesa del Parlament
de l’acord en què declara que s’ha assolit el nombre de
signatures vàlides necessàries per a la tramitació parlamentària de la proposició de llei. La Mesa del Parla
ment ha de comunicar a la comissió promotora les dates d’inici i de finiment del termini.
2. Si el termini a què fa referència l’apartat 1 fineix entre períodes ordinaris de sessions, el debat de totalitat
ha d’ésser inclòs en l’ordre del dia del primer ple ordinari del període de sessions següent.
3. Si el termini a què fa referència l’apartat 1 fineix
quan el Parlament està dissolt, es rehabilita automàticament un nou termini de dos mesos a comptar
de l’endemà de la constitució del nou Parlament. En
aquest cas, la Mesa del Parlament, d’acord amb la Junta de Portaveus, ha d’obrir un nou termini de presentació d’esmenes a la totalitat.
4. El representant o la representant de la comissió promotora, si en el debat es defensen esmenes a la totalitat, té dret a intervenir després que ho hagin fet
els grups parlamentaris que han presentat esmenes.
Aquests grups parlamentaris poden tornar a intervenir
després que ho hagi fet el representant o la representant de la comissió promotora.
Article I.3. La tramitació en comissió de les
proposicions de llei d’iniciativa legislativa
popular i el debat subsegüent en el Ple
1. Una vegada tingut el debat de totalitat, si s’aprova
de tramitar la iniciativa legislativa, la comissió promotora pot participar en la tramitació davant la comissió
parlamentària corresponent per mitjà de les actuacions
següents:
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a) Ésser escoltada en els termes que aquest reglament estableix per a les compareixences de les organitzacions i
els grups socials en el procediment legislatiu, abans que
s’obri el període de presentació d’esmenes a l’articulat.
b) Proposar compareixences de persones i entitats en
el tràmit a què fa referència la lletra a. Aquestes compareixences han d’ésser sotmeses a votació de la comissió legislativa corresponent.
c) Designar un representant o una representant perquè
assisteixi a la primera reunió de la ponència nomenada
per la comissió.
d) Participar, per mitjà del seu representant o la seva
representant, en les reunions de la ponència per a assessorar-la quan aquesta li ho requereixi.
2. Una vegada dictaminada la proposició de llei en comissió, el debat en el Ple comença amb la intervenció
dels promotors de la iniciativa.
3. La comissió promotora, als efectes del que estableixen els apartats 1 i 2, ha de designar un representant o
una representant i un suplent o una suplent mitjançant
un escrit adreçat a la mesa de la comissió. El representant o la representant i el suplent o la suplent han d’ésser membres de la comissió promotora.
4. La comissió promotora pot fer arribar a la Mesa del
Parlament propostes o queixes relatives a la tramitació de la iniciativa. La Mesa, una vegada escoltada la
Junta de Portaveus, ha de respondre a la comissió en el
termini de quinze dies a comptar de la recepció de les
dites propostes o queixes.
Article I.4. Assessorament i suport dels serveis
del Parlament a la comissió promotora
1. Els serveis del Parlament han de facilitar a la comissió promotora la informació i la documentació que tingui relació directa amb la iniciativa legislativa o amb
la seva tramitació. Així mateix, els serveis jurídics
del Parlament han d’assessorar la comissió promotora
amb relació al compliment dels requisits formals durant tota la tramitació de la iniciativa legislativa. El representant o la representant de la comissió promotora
ha de presentar les sol·licituds d’informació i assessorament davant la Secretaria General del Parlament.
2. El Parlament ha d’adoptar les mesures necessàries
per a difondre el contingut de les iniciatives legislatives populars i per a promoure la participació ciutadana durant llur tramitació parlamentària.

Secció quarta. Procediment per a la
consolidació de la legislació vigent
Article II.1. Consolidació
1. El procediment de consolidació de les lleis i normes
amb rang de llei té per objecte elaborar un nou text le1.01.05.
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gal que integri la legislació vigent sobre una matèria o
un sector determinats.
2. La finalitat de la consolidació legislativa és simplificar l’ordenament jurídic, millorar-ne la qualitat i contribuir a garantir la seguretat jurídica amb un millor
coneixement del dret vigent.
Article II.2. Supòsit d’aplicació
1. El procediment de consolidació legislativa és aplicable sobre un sector o una matèria quan s’han produït
modificacions legals parcials que, per llur freqüència,
diversitat o complexitat, fan aconsellable de consolidar en un únic text la legislació vigent.
2. La consolidació, a més del cas a què fa referència
l’apartat 1, es pot aplicar per a integrar en un únic text
legal la legislació vigent sobre més d’una matèria o
d’un sector, sempre que hi hagi una connexió temàtica
entre ells i es compleixin les condicions que estableix
l’apartat 1.
3. No poden ésser objecte del procediment de consolidació les lleis de desplegament bàsic de l’Estatut ni les
lleis per a l’aprovació de les quals l’Estatut exigeix una
majoria reforçada.
Article II.3. Naturalesa i efectes
de la consolidació
1. El procediment de consolidació dóna lloc a un nou
text amb valor de llei que substitueix i deroga les lleis
i normes amb rang de llei que consolida.
2. Els textos consolidats són promulgats i publicats
com a lleis, d’acord amb el que estableix l’article 65 de
l’Estatut. En la publicació d’un text consolidat, se n’ha
d’indicar la naturalesa en el títol.
3. Els textos consolidats no poden modificar la regulació substantiva de la matèria afectada. El procediment
que estableix aquest capítol no es pot utilitzar mai amb
aquesta finalitat i la Mesa i la comissió tramitadora
han de vetllar sempre perquè aquest requisit es compleixi sense excepció.
Article II.4. Iniciativa
1. La iniciativa del procediment de consolidació correspon únicament al Govern, als grups parlamentaris i
als membres del Parlament.
2. En el cas d’iniciativa parlamentària, aquesta pot ésser presentada per un grup parlamentari amb la signatura del portaveu o la portaveu o per un diputat o
diputada amb la signatura de quatre membres més del
Parlament.
3. Els projectes i les proposicions de consolidació, a
més dels requisits que estableix l’article 101.1, s’han
d’acompanyar, com a document annex, amb la llista de
les lleis i altres normes amb rang de llei que consoli-
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den i que han de quedar derogades amb l’aprovació del
text consolidat.
Article II.5. Tramitació
1. Els projectes i les proposicions de textos consolidats han d’ésser tramitats per una comissió específica
que s’ha de crear a l’inici de la legislatura amb aquesta finalitat. Aquesta comissió ha d’ésser integrada per
un representant o una representant de cada grup parlamentari i per personal del Parlament, el qual, sota
la coordinació d’un lletrat o lletrada i la col·laboració
d’assessors lingüístics, ha d’acomplir les tasques d’assistència i assessorament tècnic en els procediments
de consolidació.
2. Els projectes i les proposicions de textos consolidats
no poden ésser objecte d’esmena a la totalitat ni d’esmenes a l’articulat.
3. La comissió ha de nomenar una ponència integrada per un representant o una representant de cada grup
parlamentari o per un únic ponent o una única ponent
si es tracta d’una consolidació molt senzilla. Aquesta
ponència ha d’estudiar i valorar la proposta i, si escau,
proposar recomanacions de modificació del text, sempre dins dels límits inherents a la naturalesa del procediment de consolidació. La ponència pot demanar l’opinió d’experts independents en la matèria de què es tracti
si ho considera necessari per a acomplir la seva tasca.
4. Les recomanacions de la ponència només poden tenir com a objecte:
a) Eliminar discordances.
b) Aclarir els textos.
c) Eliminar antinòmies.
d) Eliminar redundàncies.
e) Harmonitzar el llenguatge, les denominacions i l’estructura dels títols i capítols.
f) Revisar possibles errades gramaticals i millorar la
sintaxi.
5. Una vegada acabat l’informe, la ponència l’ha d’elevar a la comissió. L’informe de la ponència ha d’anar
acompanyat, si escau, de l’informe que els serveis jurídics del Parlament hagin emès amb relació al projecte
o la proposició i a les recomanacions de la ponència.
6. Es pot demanar un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries als únics efectes de determinar si el
text del projecte o la proposició de llei s’ajusta a les característiques que aquest capítol estableix per als textos consolidats i en compleix els requisits.
Article II.6. Aprovació
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2. El projecte o la proposició de consolidació s’ha de
tramitar pel procediment de lectura única. El text consolidat ha d’ésser objecte d’una única votació, que ha
d’incloure, si escau, les recomanacions fetes per la ponència.
3. El text consolidat, a proposta de la Mesa del Parlament, de tres grups parlamentaris o d’una desena part
dels diputats, pot ésser debatut i aprovat en el Ple pel
procediment de lectura única.
Capítol iii. l’impuls i el control de l’acció
política i de govern
Article 144. Preguntes amb resposta per escrit
5. La resposta del Govern ha d’ésser clara i precisa
amb relació a l’objecte de la pregunta. La remissió a
informacions publicades, si escau, ha d’ésser sempre
complementària de la resposta, sense substituir-la.
6. Les respostes han d’ésser individualitzades, llevat
que es donin causes objectives que justifiquin donar
una resposta agrupada. En aquest cas, s’han d’indicar
els motius que ho justifiquen.
7. Si un diputat o diputada considera que el Govern no
ha respost de manera correcta a la pregunta, pot presentar un escrit a la Mesa perquè aquesta decideixi si
la resposta és coherent amb la pregunta formulada i
si és pertinent la resposta agrupada. El termini per a
presentar l’escrit és de tres dies a comptar de l’endemà
de la comunicació al diputat o diputada de la resposta del Govern, i la Mesa l’ha de resoldre en el termini
de set dies. Si la Mesa accepta la reclamació, ho ha de
comunicar al Govern perquè aquest trameti una nova
resposta en el termini de quinze dies.
Article 147. Declaracions institucionals
1. El Parlament pot fer declaracions adreçades als ciutadans amb relació a qualsevol qüestió d’interès de la
Generalitat i dels ciutadans.
2. S’anomenen declaracions del Parlament de Catalunya les acordades unànimement pel president o
presidenta i per la Junta de Portaveus. Aquestes declaracions es publiquen en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya i són llegides en sessió plenària
o en la comissió corresponent, segons que determini
la Mesa.
3. S’anomenen declaracions de la Junta de Portaveus
les que s’acorden exclusivament per majoria.
4. S’anomenen declaracions de la presidència les que
fa el president o presidenta des de la seva responsabilitat i representació.

1. L’aprovació del text consolidat correspon a la comissió a què fa referència l’article II.5, que actua amb
competència legislativa plena.
1.01.05.
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Capítol iv. els senadors que representen
la Generalitat al Senat i la relació
amb els òrgans de l’Estat

2. La política de transparència té com a finalitat que
les persones puguin conèixer i tenir a l’abast la informació relativa als àmbits a què fa referència l’apartat 1.

Article 153. Relacions amb els senadors
que representen la Generalitat al Senat

Article III.2. Portal de la Transparència

3. Els senadors que representen la Generalitat al Senat,
a petició de la tercera part d’aquests o per acord de la
comissió, han de comparèixer en una sessió informativa per a informar de llurs actuacions al Senat respecte
a qualsevol tramitació relacionada amb la Generalitat
o amb les comunitats autònomes.

Capítol VIII. La relació del Parlament amb el
sector audiovisual i els mitjans de comunicació
públics
Article 173. Control parlamentari
1. Els diputats poden formular preguntes, a respondre
oralment o per escrit, als càrrecs directius de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials, sens perjudici del control directe
sobre el president o presidenta com a màxim responsable de l’entitat.

Capítol IX. La relació del Parlament amb
corporacions, entitats i associacions

1. El Parlament ha de garantir la transparència de la
seva informació i documentació per mitjà del Portal de
la Transparència.
2. El Portal de la Transparència s’estableix com un sistema integral d’informació i coneixement en format
electrònic que ha de permetre a les persones accedir
a la informació i la documentació parlamentàries mitjançant un cercador que garanteixi una utilització ràpida, fàcil i comprensible.
3. El Portal de la Transparència s’ha de configurar de
manera que garanteixi:
a) La difusió permanent i actualitzada de la informació.
b) L’organització sistemàtica de la informació, per tal
que sigui fàcilment accessible i permeti una consulta
ràpida, àgil i intuïtiva.
c) La facilitat de consulta, amb la utilització de formats fàcilment comprensibles i que permetin la interoperativitat i la reutilització.
d) L’accés a la informació del Parlament d’acord amb
el que estableix la legislació de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.
Article III.3. Reutilització de la informació

Article 178. Participació
1. Les entitats i els grups socials poden comparèixer
i intervenir en els plens monogràfics o extraordinaris
que tinguin relació amb llur objecte o finalitat, a petició de dos grups parlamentaris, si així ho acorda la
Junta de Portaveus.
2. De la mateixa manera que estableix l’apartat 1, també es pot convidar a comparèixer i intervenir en el Ple
personalitats rellevants per llur significació institucional, política, social, científica o cultural. En aquest
cas, la iniciativa també la pot adoptar el president o
presidenta del Parlament.

Nou Títol. De la transparència en l’activitat
parlamentària
Capítol I. Transparència
Secció primera. Principis generals
Article III.1. Política de transparència
1. El Parlament ha de fer pública la informació relativa
a la seva organització, el seu funcionament, les seves
activitats i el seu règim econòmic de manera objectiva
i fàcilment accessible i comprensible.
1.01.05.

1. El Portal de la Transparència ha de facilitar la informació en format reutilitzable.
2. La informació pot ésser reutilitzada amb qualsevol
objectiu lícit amb la condició de no alterar-ne o desnaturalitzar-ne el sentit i amb l’obligació de citar la font
de les dades i la data de la darrera actualització.

Secció segona. Informació i documentació
subjecta a transparència
Article III.4. Obligacions de transparència
1. El Parlament ha de fer pública, en aplicació del principi de transparència, la informació sobre:
a) L’organització del Parlament i l’Administració parlamentària.
b) Les decisions dels òrgans parlamentaris, incloses la
Mesa i la Junta de Portaveus.
c) Les tramitacions parlamentàries, amb llur documentació annexa.
d) El compliment de les obligacions pròpies de l’Estatut dels diputats, d’acord amb el que estableix aquest
reglament, i també les retribucions dels diputats.
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e) Els informes i els estudis elaborats pels òrgans parlamentaris i pels serveis parlamentaris.
f) Els currículums de les persones proposades per a
ocupar càrrecs públics el nomenament dels quals correspon al Parlament.
2. El Parlament, a més de la informació a què fa referència l’apartat 1, ha de fer pública la informació sobre:
a) El pressupost del Parlament i la gestió econòmica,
comptable, pressupostària i patrimonial.
b) La plantilla, la relació de llocs de treball i el règim
retributiu del personal al servei del Parlament, inclosos els alts càrrecs.
c) Els contractes, les licitacions i els convenis signats
pel Parlament.
d) En general, la documentació relacionada amb les
activitats subjectes a dret administratiu.

Núm. 629

Article III.7. Informació parlamentària
1. El dret d’accés a la informació parlamentària comprèn
la documentació generada pel Parlament i la que aquest
té com a conseqüència de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li han de subministrar el Govern,
les administracions, altres institucions i terceres persones en compliment de les lleis o d’aquest reglament.
2. La informació parlamentària inclou, sense excepció, la documentació relativa a l’activitat dels òrgans
parlamentaris i la documentació administrativa dels
serveis que integren l’Administració parlamentària.
Article III.8. Límits del dret d’accés
1. El dret d’accés a la informació pot ésser denegat o
restringit si es dóna alguna de les causes que estableix
la legislació de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.

3. La informació a què fan referència els apartats 1 i 2
ha de comprendre les dades i els documents corresponents amb l’abast i la precisió que determini la Mesa
del Parlament, d’acord amb la legislació de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

2. El dret d’accés pot ésser denegat o restringit quan el
coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a:

4. El Parlament, sempre que sigui possible, ha de publicar la informació en format digital i ha d’usar programari lliure i de codi obert.

b) La investigació o la sanció de les infraccions penals,
administratives o disciplinàries.

Article III.5. Límits a les obligacions de
transparència
1. Les obligacions de transparència tenen com a límits
els que estableix amb caràcter general la legislació de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
2. El principi de transparència s’ha d’interpretar i aplicar sempre preferentment i qualsevol restricció ha
d’estar fonamentada en un límit o una excepció expressament establerts per la llei.
Capítol II. Accés a la informació pública
Secció primera. Principis generals
Article III.6. Dret d’accés
1. Totes les persones majors de setze anys tenen el dret
d’accedir a la informació i documentació del Parlament, a títol individual o en nom i representació d’una
persona jurídica legalment constituïda o d’una organització o plataforma constituïda per a la defensa o
promoció d’interessos col·lectius, encara que no tingui
personalitat jurídica.
2. L’exercici del dret d’accés a la informació parlamentària no requereix l’existència de cap interès personal,
no està subjecte a cap motivació i no requereix la invocació de cap norma específica.
1.01.05.

a) La seguretat pública i les matèries declarades secretes o reservades d’acord amb la legislació vigent.

c) El secret o la confidencialitat en els procediments
tramitats, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei.
d) El principi d’igualtat de les parts en els processos
judicials o la tutela judicial efectiva.
e) Els drets dels menors d’edat.
f) La protecció de la intimitat, dels altres drets privats
legítims i de les dades personals.
g) El secret professional i els drets de propietat intel·
lectual i industrial.
3. Les limitacions al dret d’accés s’han d’aplicar sempre en benefici d’aquest dret i no es poden ampliar per
analogia. Si l’aplicació d’algun dels límits afecta només una part de la informació sol·licitada, s’ha d’autoritzar l’accés a la resta de les dades. També s’hi ha
d’autoritzar l’accés si la protecció dels drets i interessos
públics a què fa referència l’apartat 2 es pot garantir
mitjançant l’eliminació o anonimització de les dades
sensibles, sempre que la informació no es desnaturalitzi o esdevingui de difícil o equívoca comprensió.
Secció segona. Procediment i garanties
Article III.9. Procediment
1. Les sol·licituds d’accés a la informació pública es
poden fer per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la identitat del sol·licitant i d’una adreça de
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contacte, preferentment electrònica, als efectes de les
comunicacions entre el sol·licitant i el Parlament.
2. El Portal de la Transparència del Parlament ha de
facilitar l’exercici del dret d’accés mitjançant un formulari electrònic senzill i fàcilment accessible.
3. La Mesa del Parlament ha de regular les condicions
d’exercici del dret d’accés i el procediment que s’ha de
seguir per a resoldre les sol·licituds. Aquesta regulació
s’ha d’inspirar en els principis i les regles que estableix
la legislació de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.

Núm. 629

2. El Parlament, mitjançant un conveni amb la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, que estableix l’article 39 de la Llei 19/2014, del
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, atorga a aquest òrgan la competència per a resoldre les reclamacions dels ciutadans
contra les denegacions del dret d’accés acordades pel
Parlament.
Capítol III. Registre de grups d’interès
Secció primera. El Registre

Article III.10. Accés a la informació

Article III.13. Registre de grups d’interès

1. El Parlament ha de subministrar la informació sol·
licitada en el format que s’hagi demanat en el termini
de trenta dies.

1. El Registre de grups d’interès del Parlament és públic i té com a finalitat la inscripció i el control de les
persones i organitzacions que, en interès d’altres persones o com a expressió directa d’interessos col·lectius,
acompleixen activitats que poden influir en l’elaboració de les lleis o en l’exercici de les altres funcions del
Parlament.

2. El Parlament pot subministrar la informació en un
format diferent del demanat, especialment per via
electrònica o mitjançant consulta presencial a les dependències del Parlament, si aquesta alternativa és
més fàcil i econòmica per al Parlament i no dificulta
l’accés a les dades.
3. Els interessats tenen dret a demanar l’expedició de
còpies i la transposició de la informació a formats diferents de l’original. Tanmateix, el Parlament pot denegar la sol·licitud si pot comprometre el bon funcionament dels serveis de l’Administració parlamentària
per raó dels recursos personals o materials que calgui
mobilitzar.
4. El Parlament, en els supòsits a què fa referència
l’apartat 3, pot exigir una contraprestació econòmica
ajustada al cost del servei.
Article III.11. Silenci positiu
1. Si el Parlament no resol ni notifica la seva decisió
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la recepció de la sol·licitud d’accés a la informació pública,
aquesta s’entén estimada, llevat que una norma amb
rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori, total o parcial, amb relació a una determinada
informació.
2. El dret d’accés no es pot adquirir en cap cas per silenci si es dóna algun dels límits que aquest reglament
o altres lleis estableixen per a accedir a la informació
pública.
3. El termini per a resoldre es pot prorrogar o pot quedar en suspens en els supòsits que estableix la legislació de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.

2. El funcionament del Registre de grups d’interès ha
de respectar el dret dels diputats i dels grups parlamentaris a exercir llur mandat sense restriccions.
Article III.14. Contingut del Registre de grups
d’interès
1. El Registre de grups d’interès ha de determinar i
classificar les persones i organitzacions que s’hi han
d’inscriure i la informació que han de donar al Parlament sobre llurs activitats, organització, funcionament
i finançament.
2. La Mesa del Parlament, una vegada escoltada la
Junta de Portaveus, ha de determinar les activitats que
es poden considerar d’influència a l’efecte del que estableix l’article III.13, i també les activitats excloses
d’inscripció al Registre d’acord amb els criteris que estableix la legislació de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
3. La Mesa del Parlament ha de determinar les categories de la classificació dels grups d’interès, la informació requerida als declarants, el codi de conducta i el
procediment que s’ha de seguir en cas d’incompliment
de les obligacions que estableixen aquest reglament i
el Codi de conducta.
Article III.15. Publicitat del Registre de grups
d’interès
1. Les dades del Registre de grups d’interès s’han de
fer públiques per mitjà del Portal de la Transparència.

Article III.12. Garantia del dret d’accés

2. S’han de publicar periòdicament les activitats que
els grups d’interès acompleixen en l’àmbit parlamentari. Aquesta periodicitat no pot ésser superior a un mes.

1. El Parlament ha de tenir un òrgan de garantia del
dret d’accés a la informació pública.

3. La publicitat de les activitats dels grups d’interès ha
d’incloure, en tot cas, l’agenda de contactes que han

1.01.05.
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tingut amb els membres del Parlament, amb llurs assessors i amb els funcionaris del Parlament, la informació sobre la realització d’actes als quals es convidi
els diputats, la participació dels grups d’interès en tràmits d’audiència de projectes legislatius i les aportacions fetes sobre iniciatives legislatives adreçades al
Parlament i als grups parlamentaris.
Secció segona. Drets i obligacions derivats
de la inscripció
Article III.16. Efectes de la inscripció
en el Registre de grups d’interès
1. La inscripció en el Registre de grups d’interès permet:
a) Activar mesures que facilitin l’accés a les dependències del Parlament, als diputats i llurs assessors i al
personal al servei del Parlament.
b) Organitzar o copatrocinar actes en les dependències
del Parlament, amb l’autorització prèvia de la Mesa.
c) Obtenir canals especials d’informació.
d) Intervenir com a compareixents en comissió,
d’acord amb el que estableix aquest reglament.

Núm. 629

d’acord amb el que estableixin les normes de règim intern del Registre de grups d’interès.
2. Qualsevol persona pot presentar una denúncia davant la Mesa als efectes del que estableix l’apartat 1. El
Portal de la Transparència ha de facilitar un formulari
estàndard per a aquest fi.
Capítol IV. Parlament obert
Secció primera. Principis generals
Article III.19. Impuls del Parlament obert
1. El Parlament, per mitjà del Portal de la Transparència i altres formats electrònics, si escau, ha d’adoptar
les mesures necessàries perquè els ciutadans, les entitats, les organitzacions i els grups socials participin
i col·laborin en la tramitació dels projectes i proposicions de llei i les iniciatives parlamentàries en general.
2. El Parlament ha d’adoptar les mesures necessàries
perquè els ciutadans puguin presentar peticions i fer
propostes de millora de les lleis i suggeriments referits
al funcionament del Parlament.
Article III.20. Transparència i informació pública

2. Correspon a la Mesa determinar les mesures aplicables en cada cas entre les que estableix l’apartat 1,
d’acord amb la classificació dels grups d’interès. La
Mesa també pot acordar mesures addicionals, respectant sempre el principi d’igualtat.

1. El Portal de la Transparència, per a l’efectivitat del
Parlament obert, ha de tenir un espai específic on
constin les iniciatives legislatives en tràmit, la informació i documentació que les afecta i el calendari de
tramitació previst.

Article III.17. Obligacions que comporta
la inscripció en el Registre de grups d’interès

2. El Portal de la Transparència ha d’estar dotat d’instruments i mecanismes que facilitin un accés fàcil, ràpid i permanent dels ciutadans a la informació parlamentària.

1. La inscripció en el Registre de grups d’interès comporta les obligacions següents:
a) Acceptar que la informació que els grups d’interès
han de proporcionar al Parlament es faci pública.
b) Garantir que la informació proporcionada és completa, correcta i fidedigna.
c) Complir el Codi de conducta i acceptar les conseqüències d’un eventual incompliment.
2. Els grups d’interès, en virtut de la inscripció al Registre, estan obligats a informar el Parlament de les
activitats que acompleixen, dels clients, persones o organitzacions per als quals treballen, de les remuneracions que perceben, si escau, i de les despeses relacionades amb llur activitat com a grups d’interès.
Article III.18. Mesures en cas d’incompliment de
les obligacions
1. L’incompliment de les obligacions que estableixen aquest reglament i el Codi de conducta dóna lloc
a l’adopció per la Mesa de mesures de suspensió o
cancel·lació de la inscripció en el Registre de grups
d’interès, en funció de la gravetat de l’incompliment,
1.01.05.

Secció segona. Instruments per a l’efectivitat
del Parlament obert
Article III.21. Instruments participatius
1. Són instruments del Parlament obert les audiències
que estableix l’article 106 i els espais de participació i
col·laboració ciutadanes que ha d’establir la Mesa del
Parlament.
2. Les audiències tenen com a finalitat promoure la
participació directa de les organitzacions i els grups
socials i dels experts en la tramitació de les iniciatives
legislatives, d’acord amb el que estableix l’article 106.
3. Els espais de participació i col·laboració han de permetre seguir la tramitació de les iniciatives legislatives, fer comentaris sobre llur contingut i presentar
suggeriments o propostes de modificació amb relació
als projectes i les proposicions de llei.
4. Els ciutadans, les entitats i les organitzacions socials poden participar en l’activitat parlamentària mit-
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jançant l’aportació d’opinions i la presentació d’informes i altres documents relacionats amb qualsevol
tramitació parlamentària.
Article III.22. Diàleg amb els ciutadans
1. El Parlament ha d’utilitzar els instruments de participació i col·laboració ciutadanes com a plataformes de
diàleg i de relació amb els ciutadans.
2. El Parlament ha de promoure les mesures adequades perquè el diàleg a què fa referència l’apartat 1 es
pugui establir amb els diputats i els grups parlamentaris i perquè les aportacions realitzades puguin ésser
objecte del corresponent retorn per part d’aquests.
3. El Portal de la Transparència ha d’ésser utilitzat com
a plataforma preferent per a fer efectiva la participació ciutadana. A aquest efecte, el Portal ha de tenir un
espai amb informació actualitzada de totes les iniciatives parlamentàries, de llur estat de tramitació i dels
processos de participació oberts, amb la indicació, si
escau, de la forma i les condicions per a exercir la participació.
Article III.23. Avaluació
1. El Parlament ha d’avaluar l’impacte que els processos participatius tenen sobre l’activitat parlamentària,
tenint en compte la informació que facilitin els grups
parlamentaris.
2. El Parlament, en el cas de les iniciatives legislatives,
ha d’elaborar una memòria una vegada finalitzada la tramitació. Aquesta memòria ha de reflectir la influència
que el procés participatiu ha tingut en la llei aprovada.
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possible, ha de donar informació actualitzada de les
iniciatives parlamentàries presentades individualment
pels diputats i pels grups parlamentaris, de l’assistència dels diputats als plens, a les comissions, a les ponències i als grups de treball dels quals són membres,
i del sentit de llur vot en cada votació en què han participat.

Disposició final tercera
D’acord amb el que estableix l’article 67 bis, queda
sense efecte la disposició transitòria segona de la Llei
13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la
Generalitat i del Govern.

Disposició final
S’autoritza la Mesa, una vegada escoltada la Junta de
Portaveus, perquè aprovi un text refós del Reglament
del Parlament, que ha d’integrar les modificacions introduïdes per aquesta reforma. Aquesta autorització
inclou la facultat d’harmonitzar els textos objecte de
reforma i la de reordenar la numeració dels títols, capítols, seccions i articles del text resultant, si escau.
Palau del Parlament, 8 de juliol de 2015
El secretari tercer
Josep Rull i Andreu

1.15.

La presidenta
Núria de Gispert i Català

MOCIONS

3. Els informes i les memòries d’avaluació s’han de
publicar en el Portal de la Transparència.
Moció 224/X del Parlament de Catalunya,
sobre el projecte BCN World

Disposició addicional
S’han d’adoptar les mesures normatives necessàries
per a adaptar la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, al que disposa l’article
II.5.6 pel que fa a la facultat de demanar un dictamen
al Consell de Garanties Estatutàries amb relació als
textos consolidats.

Tram. 302-00304/10

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió 57, 09.07.2015, DSPC-P 116

Disposició transitòria tercera

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de juliol de 2015, d’acord amb l’article 139 del Reglament,
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre el projecte BCN World (tram. 30200304/10), presentada per la diputada Hortènsia Grau
Juan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg.
120724), pel Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 120746) i pel Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya (reg. 120755).

El Portal de la Transparència, en la mesura que les
disponibilitats econòmiques i tecnològiques ho facin

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139
del Reglament, ha aprovat la següent

Disposició transitòria segona
Les indemnitzacions que tenen dret a percebre els diputats d’acord amb l’article 8.1 han d’ésser objecte d’una
reducció gradual i progressiva que ha d’establir la Mesa
per tal que siguin incorporades a l’assignació fixa.

1.15.
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Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a incorporar com a annex a la Memòria del Pla director urbanístic (PDU) del Centre Recreatiu i Turístic de Vilaseca i Salou, en el procés d’informació pública, totes
les actes de les reunions de la Comissió de Seguiment
del PDU –creada arran de la Moció 170/X– prèvies a
l’aprovació inicial d’aquest PDU, per tal que les opinions de tots els seus membres també puguin ésser avaluades per la població.
Palau del Parlament, 9 de juliol de 2015
El secretari quart
La presidenta
David Companyon i Costa Núria de Gispert i Català

Moció 225/X del Parlament de Catalunya, sobre el sistema d’accés a l’educació superior
Tram. 302-00306/10

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió 57, 09.07.2015, DSPC-P 116

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de juliol de 2015, d’acord amb l’article 139 del Reglament,
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre el sistema d’accés a l’educació superior
(tram. 302-00306/10), presentada per la diputada Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 120723), pel
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (reg. 120743), pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 120747) i
pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 120751).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139
del Reglament, ha aprovat la següent
Moció
1. El Parlament de Catalunya constata:
a) Que la manca de transferència de les beques i la
manca de desplegament màxim de les plenes competències en aquest àmbit ha propiciat un sistema de beques i ajuts injust i ha perjudicat la capacitat per a garantir la igualtat d’oportunitats a Catalunya.
b) Que el sistema de finançament espanyol actual ha
perjudicat i perjudica la capacitat de la Generalitat de
desplegar unes polítiques públiques justes i, en concret, la capacitat d’oferir un sistema de beques i ajuts
adaptat a la realitat.
c) Que els preus actuals dels serveis acadèmics a les
universitat públiques de Catalunya, tot i els esforços fets amb les beques Equitat, necessiten continuar
1.15.
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avançant en el model que garanteixi la igualtat d’oportunitats.
d) La necessitat i l’oportunitat de repensar el model de
finançament de les universitats i la part que aporten els
estudiants amb llurs matrícules i el sistema d’ajuts a
l’estudi del conjunt del sistema d’educació superior de
Catalunya. Per aquest motiu, insta el Govern a afrontar decididament aquests debats: millorar el finançament universitari, revisar els preus púbics d’accés a
la universitat i millorar els mecanismes per a garantir
aquest accés.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar-li un informe amb l’avaluació del sistema de finançament de les universitats públiques i de l’impacte i
l’efectivitat de l’esquema actual de cost de la matrícula
i de les beques actuals sobre l’equitat i el nivell de rendiment acadèmic.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dissenyar, amb la participació dels agents i cercant les màximes complicitats, un pla nacional de beques integral
que garanteixi la igualtat d’oportunitats per a tothom.
Aquest pla ha d’ésser la base del model català de beques i ajuts per a l’estudi, especialment per a l’educació superior, i ha de tenir en compte, com a mínim, els
criteris i les consideracions següents:
a) Beques per criteris de renda, que tinguin en compte
particularitats familiars concretes.
b) Beques per criteris de mobilitat geogràfica.
c) Beques que cobreixin el cost d’oportunitat (beques
salari).
d) Beques per criteris acadèmics i de rendiment dels
estudis.
e) Sistema integral amb opcions de beca al llarg de les
diferents etapes educatives que cobreixin reptes i necessitats concretes.
f) Separació dels criteris de renda i dels criteris acadèmics.
g) Separació dels recursos públics destinats al finançament de les universitats públiques i dels recursos que
es dediquen a becar els estudis universitaris.
h) Elaboració d’un informe sobre la inversió necessària per a cobrir les necessitats econòmiques del pla nacional de beques que es proposa.
i) Elaboració d’un calendari d’aplicació lligat a l’evolució en les competències i la gestió dels recursos
propis.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar un observatori de les beques que, coordinat per
l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca i
amb les universitats, contingui un sistema àgil d’informació sobre el sistema de beques existents, les dades
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relatives al registre de becaris i les dades relatives a les
beques sol·licitades i concedides.
Palau del Parlament, 9 de juliol de 2015
El secretari primer
Pere Navarro i Morera

La presidenta
Núria de Gispert i Català

Núm. 629

a) Promoure una taula de diàleg que cerqui un acord
per a la reforma de l’Administració a què fa referència
el punt 2. En la negociació d’aquest acord hi han de
participar, a més dels sindicats i les administracions,
els ciutadans, representats per mitjà d’associacions, els
sectors empresarials i el tercer sector.
b) Presentar, abans que s’acabi la X legislatura, el projecte de llei de la direcció pública.

Moció 226/X del Parlament de Catalunya,
sobre la funció pública i la reforma de l’Administració
Tram. 302-00302/10

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió 57, 09.07.2015, DSPC-P 116

c) Intensificar les reunions de la Mesa General de la
Funció Pública i fer-ne partícip la taula de diàleg per
tal de promoure un acord entre els sindicats i les administracions que permeti comptar amb una llei basada
en els pilars següents:
– La carrera professional.
– La transparència.
– La flexibilitat i la mobilitat.

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de juliol de 2015, d’acord amb l’article 139 del Reglament,
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre la funció pública i la reforma de l’Administració (tram. 302-00302/10), presentada per la
diputada Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari
Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 120678),
pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 120728), pel
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 120741), pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 120749) i pel Grup Parlamentari de
Ciutadans (reg. 120752).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139
del Reglament, ha aprovat la següent

– La conciliació.
– L’avaluació i el compliment.
– La modernització i l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
– La garantia dels drets de ciutadania per mitjà d’uns
serveis públics que tinguin com a eixos l’equitat, l’eficiència, el control democràtic, la suficiència, la independència política i la transparència.
– La negociació col·lectiva com a marc de relacions laborals.
Palau del Parlament, 9 de juliol de 2015
El secretari segon
Pere Calbó i Roca

La presidenta
Núria de Gispert i Català

Moció
1. El Parlament de Catalunya exigeix al Govern una
rectificació amb relació a la manera irregular d’abonar els quaranta-quatre dies corresponents a la paga
extraordinària de Nadal de l’any 2012, de manera que
s’abonin correctament a tot el personal les quantitats
corresponents, d’acord amb la normativa legal vigent i
les sentències reiterades dictades sobre aquesta qüestió. En concret, el Govern ha d’abonar la totalitat dels
quaranta-quatre dies, o el 24,04% de la paga extraordinària, paga addicional del complement específic o
pagues addicionals equivalents, que foren objecte de
supressió al desembre de 2012.
2. El Parlament de Catalunya constata la necessitat
d’emprendre, d’una manera constructiva, participativa, ambiciosa i exigent, una reforma de l’Administració que la faci més moderna, innovadora, eficient i eficaç, amb lideratge i talent públic, i que posi al centre
de la seva tasca els ciutadans.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1.15.

Moció 227/X del Parlament de Catalunya,
sobre les actuacions previstes en favor dels
afectats per l’índex de referència de préstecs hipotecaris
Tram. 302-00303/10

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió 57, 09.07.2015, DSPC-P 116

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de juliol
de 2015, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions previstes en favor dels afectats per l’índex de referència dels préstecs hipotecaris (tram. 302-00303/10), presentada pel diputat Pere
Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
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Esquerra Unida i Alternativa (reg. 120727) i pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 120748).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139
del Reglament, ha aprovat la següent
Moció
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Negociar amb les entitats financeres que operen a
Catalunya que ofereixin a tots els clients afectats per
l’índex de referència de préstecs hipotecaris (IRPH)
unes condicions mínimes consistents en l’euríbor més
un diferencial de com a màxim un punt i els retornin les quantitats cobrades indegudament per efecte
de l’aplicació de qualsevol de les variants de l’IRPH,
d’acord amb allò que determina la darrera jurisprudència sobre la matèria; establir la via de mediació i
arbitratge quan hi hagi reclamacions de clients per cobrament, i, si és el cas, aplicar el Decret 151/2013, del
9 d’abril, sobre la potestat sancionadora en matèria de
consum i sobre el procediment de restitució de quantitats percebudes indegudament, reposició de la situació
alterada i rescabalament de danys i perjudicis.
b) Facilitar, per mitjà de l’Agència Catalana del Consum, la informació suficient i necessària a fi que les
persones afectades per les condicions abusives de les
hipoteques referenciades en l’IRPH rebin assessorament dels organismes de la Generalitat de Catalunya
competents en la matèria per tal de procedir a revisar-les, bé per mitjà de la mediació i l’arbitratge o bé
amb les accions legals que vulguin emprendre.
c) Dur a terme, abans de finals d’any, una campanya
institucional per tal de difondre, per mitjà de la premsa i la xarxa, les mesures a què fan referència les lletres a i b i tots els acords que s’assoleixin amb les entitats financeres, i impulsar, per mitjà del portal web
de l’Agència Catalana del Consum, un espai en què
s’ofereixi informació i assessorament sobre la matèria.
2. El Parlament de Catalunya denuncia l’allargament
injustificat en el fixament del nou índex de revisió de
préstecs hipotecaris un cop suprimit l’IRPH de les caixes i l’IRPH dels bancs i el fixament del nou índex de
referència més enllà del període marcat per l’Ordre del
Ministeri d’Economia i Hisenda EHA/2899/2011, de
transparència i protecció del client de serveis bancaris,
que ha provocat un perjudici evident als clients de les
entitats financeres en l’adopció del nou índex de referència que va encarir els interessos aplicats molt per
sobre dels del mercat, al mateix temps que s’afavoria
les entitats financeres, com s’evidencia en les resolu
cions judicials recents.

Núm. 629

o tipus d’interès de referència– de la Llei de l’Estat
14/2013, del 27 de setembre, de suport als emprenedors i llur internacionalització, de manera que el nou
índex aplicable sigui l’euríbor més un diferencial de,
com a màxim, un punt, per tal que els titulars de préstecs amb índexs variables que desapareixen es beneficiïn de tipus d’interès referencials transparents, objectius i de mercat.
b) Supervisar, conjuntament amb el Banc d’Espanya,
les revisions dels contractes que estan firmant algunes entitats financeres amb l’objectiu d’evitar que
s’hi continuïn aplicant tipus desproporcionats i injustos com a conseqüència de l’entrada vigor de l’Ordre
EHA/2899/2011, de la disposició addicional quinzena
de la Llei 14/2013 i de totes les pràctiques abusives de
les entitats financeres espanyoles denunciades reiteradament per la Comissió Europea.
4. El Parlament de Catalunya expressa el seu malestar
pel fet que el Parlament Europeu, davant la proposta
de nou Reglament COM/2013/0641, sobre els índexs
utilitzats com a referència en els instruments financers i els contractes financers –article 2(2)(a)–, no hagi
aprovat que aquest reglament sigui també aplicable als
membres del Sistema Europeu de Bancs Centrals, excloent-ne així l’IRPH. Aquest reglament exigeix condicions tan bàsiques com fer públiques les dades utilitzades per a elaborar els índexs –que l’IRPH elaborat
pel Banc d’Espanya incompleix argumentant que es
tracta de dades secretes– i que els índexs siguin representatius dels valors de mercat i subjectes a l’oferta i
la demanda.
5. El Parlament de Catalunya recomana als governs locals que impulsin, si així ho determinen els plenaris
respectius, un document de compromís ètic que condicioni la possibilitat o no que l’Administració local
tingui relacions comercials amb les entitats financeres
que no el subscriguin, en el qual s’incorporin des de
compromisos relatius a l’acceptació dels mecanismes
de mediació d’acord amb la Llei 22/2010, del 20 de
juliol, del Codi de Consum de Catalunya, fins a la supressió de les clàusules abusives –entre les quals hi ha
la de l’IRPH– i a una moratòria de desnonaments, o altres compromisos que es considerin convenients.
Palau del Parlament, 9 de juliol de 2015
El secretari tercer
Josep Rull i Andreu

La presidenta
Núria de Gispert i Català

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar al Govern de l’Estat de:
a) Modificar, abans de finalitzar l’actual període de
sessions, l’apartat 3 de la disposició addicional quinzena –règim de transició per a la desaparició d’índexs
1.15.
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Moció 228/X del Parlament de Catalunya, de
suport al periodista marroquí Ali Lmrabet

Núm. 629

2.

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG,
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

2.15.

MOCIONS SUBSEGÜENTS A
INTERPEL·LACIONS

Tram. 302-00305/10

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió 57, 09.07.2015, DSPC-P 116

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de juliol de 2015, d’acord amb l’article 139 del Reglament,
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre l’acció exterior del Govern (tram. 30200305/10), presentada pel diputat José Maria EspejoSaavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Socialista (reg. 120722), pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 120742) i pel
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (reg. 120744).

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els governs locals
Tram. 302-00301/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 57, tinguda el 09.07.2015, DSPC-P 116.

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139
del Reglament, ha aprovat la següent
Moció
1. El Parlament de Catalunya expressa el seu suport al
periodista Ali Lmrabet, persona compromesa amb els
drets humans, actualment en vaga de fam des del 24
de juny a la seu de l’Organització de les Nacions Unides de Ginebra per demanar que el Govern marroquí
li torni l’habilitació com a escriptor i periodista, ja que
s’ha exhaurit el termini de deu anys d’inhabilitació a
què va ésser condemnat després de sortir de la presó
l’any 2005.
2. El Parlament de Catalunya s’afegeix a les mostres
de suport al periodista Ali Lmrabet expressades per
Reporters Sense Fronteres, el Col·legi de Periodistes
de Catalunya, el Sindicat de Periodistes de Catalunya,
l’Ajuntament de Ginebra, entitats internacionals com
Amnistia Internacional i Human Rights Watch i més
de cent personalitats marroquines.
Palau del Parlament, 9 de juliol de 2015
El secretari quart
La presidenta
David Companyon i Costa Núria de Gispert i Català

2.15.
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3.

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.

PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01.

PROJECTES DE LLEI

Núm. 629

Proposta de resolució sobre el reconeixement dels coeficients reductors de l’edat de
jubilació dels membres del Cos de Mossos
d’Esquadra
Tram. 250-01648/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 120414; 120705).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.07.2015 al 17.07.2015).
Finiment del termini: 20.07.2015; 09:30 h.

Projecte de llei de cooperatives
Tram. 200-00020/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 600)

En el BOPC 600, a la pàg. 26

Proposta de resolució sobre el reconeixement del quist de Tarlov com a malaltia rara

On hi diu:

Tram. 250-01651/10

«Article 55. Vigència del càrrec, efectes i representació
1. Els membres del consell rector són elegits per l’assemblea general per un període de cinc anys, pel procediment que fixen els estatuts socials, i poden ésser
reelegits consecutivament una sola vegada, llevat que
l’assemblea general en decideixi la reelecció per més
períodes.»

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 120416; 120706).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.07.2015 al 17.07.2015).
Finiment del termini: 20.07.2015; 09:30 h.

Hi ha de dir:
«Article 55. Vigència del càrrec, efectes i representació
1. Els membres del consell rector són elegits per l’assemblea general per un període no superior a cinc
anys, pel procediment que fixen els estatuts socials, i
poden ésser reelegits consecutivament una sola vegada, llevat que l’assemblea general en decideixi la reelecció per més períodes.»

Proposta de resolució sobre la restitució de
la plaça d’educador de la Unitat de Suport a
l’Educació Especial de l’Escola Sant Vicenç,
de Mollet del Vallès
Tram. 250-01652/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 120417; 120707).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.07.2015 al 17.07.2015).
Finiment del termini: 20.07.2015; 09:30 h.
3.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre els límits d’ingressos familiars màxims per a accedir als
habitatges de protecció oficial
Tram. 250-01653/10

Proposta de resolució sobre les obres de
millorament de la carretera C-37 entre el
Pont d’Armentera i Querol
Tram. 250-01647/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 120418; 120708).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.07.2015 al 17.07.2015).
Finiment del termini: 20.07.2015; 09:30 h.

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 120413; 120704).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.07.2015 al 17.07.2015).
Finiment del termini: 20.07.2015; 09:30 h.

3.01.01.
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Proposta de resolució sobre la incorporació
de les necessitats dels vianants i els ciclistes als projectes de noves infraestructures

Proposta de resolució sobre l’accés a les
places de l’Institut Carles Vallbona, de Granollers

Tram. 250-01654/10

Tram. 250-01658/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU (reg. 120419).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.07.2015 al 17.07.2015).
Finiment del termini: 20.07.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució de rebuig de la reducció del personal sanitari i del pressupost per
a la sanitat pública
Tram. 250-01655/10

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 120423; 120712).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.07.2015 al 17.07.2015).
Finiment del termini: 20.07.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la revocació de
la instrucció interna dels Mossos d’Esquadra relativa als canvis en el protocol de la vigència de les ordres de detenció policial
Tram. 250-01659/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 120420; 120709).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.07.2015 al 17.07.2015).
Finiment del termini: 20.07.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la investigació
de la mort sobtada cardíaca

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 120424; 120713).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.07.2015 al 17.07.2015).
Finiment del termini: 20.07.2015; 09:30 h.

Tram. 250-01656/10

Proposta de resolució sobre els pagaments
dels ajuts compensatoris de muntanya i ramaderia ecològica

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Tram. 250-01660/10

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 120421; 120710).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.07.2015 al 17.07.2015).
Finiment del termini: 20.07.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la paralització
del traspàs de competències dels serveis de
diagnòstic per la imatge de l’Institut Català
de la Salut a l’empresa Institut de Diagnòstic
per la Imatge

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 120425; 120714).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.07.2015 al 17.07.2015).
Finiment del termini: 20.07.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució de suport als encausats del cas Expert
Tram. 250-01662/10

Tram. 250-01657/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud:

GP CiU; GP ERC (reg. 120422; 120711).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.07.2015 al 17.07.2015).
Finiment del termini: 20.07.2015; 09:30 h.

3.10.25.

Sol·licitud: GP ERC (reg. 120715).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.07.2015 al 17.07.2015).
Finiment del termini: 20.07.2015; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el Consorci per
a la Normalització Lingüística
Tram. 250-01663/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU (reg. 120428).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.07.2015 al 17.07.2015).
Finiment del termini: 20.07.2015; 09:30 h.

3.25.

PREGUNTES AL GOVERN

3.25.10.

PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Núm. 629

Pregunta al Govern a respondre oralment en
comissió sobre les gestions previstes per a
sol·licitar la fitxa bancària de l’Institut Català
de Finances
Tram. 311-02236/10

Anunci
Josep Vendrell Gardeñes, del GP ICV-EUiA
Reg. 114406 / Admissió a tràmit: Mesa
de la Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost, 10.07.2015

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost

Pregunta al Govern a respondre oralment en
comissió sobre la previsió de sol·licitar la fitxa bancària de l’Institut Català de Finances
Tram. 311-02235/10

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:

Anunci

– Quines són les gestions que el Govern pensa realitzar per sol·licitar la fitxa bancària?

Josep Vendrell Gardeñes, del GP ICV-EUiA
Reg. 114405 / Admissió a tràmit: Mesa
de la Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost, 10.07.2015

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2015

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat GP ICV-EUiA

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Pregunta al Govern a respondre oralment en
comissió sobre les actuacions fetes perquè
l’Institut Català de Finances esdevingui una
banca pública

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:

Anunci

– Quan té previst el Govern sol·licitar la fitxa bancària
per a l’Institut Català de Finances?
Palau del Parlament, 23 d’abril de 2015
Josep Vendrell Gardeñes
Diputat GP ICV-EUiA

Tram. 311-02237/10

Josep Vendrell Gardeñes, del GP ICV-EUiA
Reg. 114407 / Admissió a tràmit: Mesa
de la Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost, 10.07.2015

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost
Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:

3.25.10.
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– Quines actuacions ha realitzat el Govern fins ara per
a que l’ICF esdevingui una banca pública?
Palau del Parlament, 23 d’abril de 2015
Josep Vendrell Gardeñes
Diputat GP ICV-EUiA

Núm. 629

Pregunta al Govern a respondre oralment
en comissió sobre les mesures i els terminis
per a convertir l’Institut Català de Finances
en una banca pública
Tram. 311-02239/10

Anunci

Pregunta al Govern a respondre oralment en
comissió sobre les gestions davant el Banc
d’Espanya, la Comissió Europea i el Banc
Central Europeu perquè l’Institut Català de
Finances esdevingui una banca pública
Tram. 311-02238/10

Josep Vendrell Gardeñes, del GP ICV-EUiA
Reg. 114408 / Admissió a tràmit: Mesa
de la Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost, 10.07.2015

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost
Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines gestions està realitzant el Govern davant el
Banc d’Espanya, la Comissió Europea i el Banc Central Europeu amb l’objectiu de constituir l’ICF en una
banca pública?
Josep Vendrell Gardeñes
Diputat GP ICV-EUiA

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost
Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Anunci

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2015

Josep Vendrell Gardeñes, del GP ICV-EUiA
Reg. 114409 / Admissió a tràmit: Mesa
de la Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost, 10.07.2015

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines són les mesures a realitzar i els terminis per
al desplegament de l’ICF com a Banca Pública?
Palau del Parlament, 23 d’abril de 2015
Josep Vendrell Gardeñes
Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en
comissió sobre el cost previst per al trasllat
de la seu de l’Agència Tributària de Catalunya al passeig de la Zona Franca
Tram. 311-02244/10

Anunci
Josep Vendrell Gardeñes, del GP ICV-EUiA
Reg. 115123 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió
d’Economia, Finances i Pressupost, 10.07.2015

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost
Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
La direcció de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC)
ha informat als treballadors d’aquest organisme de la
signatura d’un contracte d’arrendament de l’edifici T
3.25.10.
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del complex Districte 38, situat al Passeig de la Zona
Franca de Barcelona i del trasllat de les dependències
de l’ATC el febrer de 2016.
– Quin és el cost previst de condicionament (compra
de mobles, material informàtic i altres) de la nova seu
de l’ATC de la Zona Franca?

Núm. 629

Pregunta al Govern a respondre oralment en
comissió sobre la ràtio metre quadrat per treballador al nou edifici de l’Agència Tributària
de Catalunya del passeig de la Zona Franca
Tram. 311-02246/10

Anunci

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2015

Josep Vendrell Gardeñes, del GP ICV-EUiA

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat GP ICV-EUiA

Reg. 115125 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió
d’Economia, Finances i Pressupost, 10.07.2015

Pregunta al Govern a respondre oralment en
comissió sobre l’ús previst per a l’edifici del
carrer de Fontanella un cop s’hagi traslladat
l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 311-02245/10

Anunci
Josep Vendrell Gardeñes, del GP ICV-EUiA
Reg. 115124 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió
d’Economia, Finances i Pressupost, 10.07.2015

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost
Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
La direcció de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC)
ha informat als treballadors d’aquest organisme de la
signatura d’un contracte d’arrendament de l’edifici T
del complex Districte 38, situat al Passeig de la Zona
Franca de Barcelona i del trasllat de les dependències
de l’ATC el febrer de 2016.
– A quin ús es destinaran les tres plantes de l’edifici del carrer Fontanelles que continuaran llogades pel
Govern?
Palau del Parlament, 29 d’abril de 2015
Josep Vendrell Gardeñes
Diputat GP ICV-EUiA

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost
Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
La direcció de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC)
ha informat als treballadors d’aquest organisme de la
signatura d’un contracte d’arrendament de l’edifici T
del complex Districte 38, situat al Passeig de la Zona
Franca de Barcelona i del trasllat de les dependències
de l’ATC el febrer de 2016.
– Quina és la ràtio que es preveu de m2 per treballadors en el nou edifici, tenint en compte el creixement
de la plantilla en un 50%?
Palau del Parlament, 29 d’abril de 2015
Josep Vendrell Gardeñes
Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en
comissió sobre les compensacions econòmiques per a rescindir el contracte de lloguer de la seu de l’Agència Tributària de Catalunya abans del seu venciment
Tram. 311-02247/10

Anunci
Josep Vendrell Gardeñes, del GP ICV-EUiA
Reg. 115126 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió
d’Economia, Finances i Pressupost, 10.07.2015

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost
Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern
3.25.10.
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la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
La direcció de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC)
ha informat als treballadors d’aquest organisme de la
signatura d’un contracte d’arrendament de l’edifici T
del complex Districte 38, situat al Passeig de la Zona
Franca de Barcelona i del trasllat de les dependències
de l’ATC el febrer de 2016.
– Fa dos anys es va signar un contracte de lloguer per
20 anys, quina compensació hi haurà per rescindir el
contracte 18 anys abans del seu venciment?
Palau del Parlament, 29 d’abril de 2015
Josep Vendrell Gardeñes
Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en
comissió sobre les raons per haver llogat la
nova seu de l’Agència Tributària de Catalunya sense concurrència pública
Tram. 311-02248/10

Anunci
Josep Vendrell Gardeñes, del GP ICV-EUiA
Reg. 115127 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió
d’Economia, Finances i Pressupost, 10.07.2015

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost
Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
La direcció de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC)
ha informat als treballadors d’aquest organisme de la
signatura d’un contracte d’arrendament de l’edifici T
del complex Districte 38, situat al Passeig de la Zona
Franca de Barcelona i del trasllat de les dependències
de l’ATC el febrer de 2016.
– Per quines raons el nou edifici s’ha llogat sense concurrència pública, sense convocar un concurs pel lloguer de les dependències de l’ATC, com ja s’havia fet
temps enrere?
Palau del Parlament, 29 d’abril de 2015
Josep Vendrell Gardeñes
Diputat GP ICV-EUiA

3.25.10.

Núm. 629

Pregunta al Govern a respondre oralment en
comissió sobre les conseqüències del trasllat de l’Agència Tributària de Catalunya per
als usuaris
Tram. 311-02249/10

Anunci
Josep Vendrell Gardeñes, del GP ICV-EUiA
Reg. 115128 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió
d’Economia, Finances i Pressupost, 10.07.2015

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost
Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
La direcció de l’Agència Tributària de Catalunya
(ATC) ha informat als treballadors d’aquest organisme
de la signatura d’un contracte d’arrendament de l’edifici T del complex Districte 38, situat al Passeig de la
Zona Franca de Barcelona i del trasllat de les dependències de l’ATC el febrer de 2016.
– El Govern ha calculat en el cost-benefici de l’operació les conseqüències que pot tenir per als usuaris aquest trasllat, tenint en compte les dificultats de
transport públic o la manca d’oficines bancàries?
Palau del Parlament, 29 d’abril de 2015
Josep Vendrell Gardeñes
Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en
comissió sobre les mesures previstes per a millorar l’accessibilitat amb transport públic a la
nova seu de l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 311-02250/10

Anunci
Josep Vendrell Gardeñes, del GP ICV-EUiA
Reg. 115129 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió
d’Economia, Finances i Pressupost, 10.07.2015

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost
Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern
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la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
La direcció de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC)
ha informat als treballadors d’aquest organisme de la
signatura d’un contracte d’arrendament de l’edifici T
del complex Districte 38, situat al Passeig de la Zona
Franca de Barcelona i del trasllat de les dependències
de l’ATC el febrer de 2016.
– Quines mesures pensa prendre el Govern per millorar l’accessibilitat en transport públic a la nova seu de
l’ATC?
Palau del Parlament, 29 d’abril de 2015
Josep Vendrell Gardeñes
Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en
comissió sobre les condicions de rescissió
de contracte en el lloguer de la nova seu de
l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 311-02251/10

Anunci
Josep Vendrell Gardeñes, del GP ICV-EUiA
Reg. 115130 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió
d’Economia, Finances i Pressupost, 10.07.2015

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost
Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
La direcció de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC)
ha informat als treballadors d’aquest organisme de la
signatura d’un contracte d’arrendament de l’edifici T
del complex Districte 38, situat al Passeig de la Zona
Franca de Barcelona i del trasllat de les dependències
de l’ATC el febrer de 2016.
– El Departament d’Economia i Coneixement afirma que el contracte de lloguer és per un període de
20 anys, 10 obligatoris i 10 potestatius. En els 10 anys
quina de les parts i en quines condicions pot rescindir
el contracte?
Palau del Parlament, 29 d’abril de 2015
Josep Vendrell Gardeñes
Diputat GP ICV-EUiA

3.25.10.

Núm. 629

Pregunta al Govern a respondre oralment en
comissió sobre el cost mensual per metre
quadrat del lloguer de la nova seu de l’Agència Tributària de Catalunya, amb l’impost sobre el valor afegit inclòs
Tram. 311-02252/10

Anunci
Josep Vendrell Gardeñes, del GP ICV-EUiA
Reg. 115131 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió
d’Economia, Finances i Pressupost, 10.07.2015

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost
Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
La direcció de l’Agència Tributària de Catalunya
(ATC) ha informat als treballadors d’aquest organisme
de la signatura d’un contracte d’arrendament de l’edifici T del complex Districte 38, situat al Passeig de la
Zona Franca de Barcelona i del trasllat de les dependències de l’ATC el febrer de 2016.
– Quin és el lloguer mensual per metre quadrat del
nou edifici, IVA inclòs?
Palau del Parlament, 29 d’abril de 2015
Josep Vendrell Gardeñes
Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en
comissió sobre el topall de revisió de la renda establert en el contracte de lloguer de la
nova seu de l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 311-02253/10

Anunci
Josep Vendrell Gardeñes, del GP ICV-EUiA
Reg. 115132 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió
d’Economia, Finances i Pressupost, 10.07.2015

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost
Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern
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la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
La direcció de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC)
ha informat als treballadors d’aquest organisme de la
signatura d’un contracte d’arrendament de l’edifici T
del complex Districte 38, situat al Passeig de la Zona
Franca de Barcelona i del trasllat de les dependències
de l’ATC el febrer de 2016.
– Quin és el topall de revisió de la renda establert en
el contracte de lloguer de la nova seu de l’ATC de la
Zona Franca?
Palau del Parlament, 29 d’abril de 2015
Josep Vendrell Gardeñes
Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment
en comissió sobre l’estalvi econòmic previst
amb el trasllat de la seu de l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 311-02254/10

Anunci
Josep Vendrell Gardeñes, del GP ICV-EUiA
Reg. 115133 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió
d’Economia, Finances i Pressupost, 10.07.2015

Núm. 629

Pregunta al Govern a respondre oralment en
comissió sobre si s’ha emprat algun intermediari o consultoria per al lloguer de la nova seu de l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 311-02255/10

Anunci
Josep Vendrell Gardeñes, del GP ICV-EUiA
Reg. 115134 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió
d’Economia, Finances i Pressupost, 10.07.2015

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost
Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
La direcció de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC)
ha informat als treballadors d’aquest organisme de la
signatura d’un contracte d’arrendament de l’edifici T
del complex Districte 38, situat al Passeig de la Zona
Franca de Barcelona i del trasllat de les dependències
de l’ATC el febrer de 2016.
– El Govern ha emprat els serveis d’algun intermediari
i/o consultoria per al lloguer de l’edifici?
Palau del Parlament, 29 d’abril de 2015

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost
Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
La direcció de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC)
ha informat als treballadors d’aquest organisme de la
signatura d’un contracte d’arrendament de l’edifici T
del complex Districte 38, situat al Passeig de la Zona
Franca de Barcelona i del trasllat de les dependències
de l’ATC el febrer de 2016.
– El Departament d’Economia ha informat que l’estalvi total que produirà el canvi d’edifici suposarà
1.380.434,04€. Com s’ha calculat aquest estalvi?
Palau del Parlament, 29 d’abril de 2015
Josep Vendrell Gardeñes
Diputat GP ICV-EUiA

3.25.10.

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en
comissió sobre el cost econòmic del servei
d’intermediari per al lloguer de la nova seu
de l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 311-02256/10

Anunci
Josep Vendrell Gardeñes, del GP ICV-EUiA
Reg. 115135 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió
d’Economia, Finances i Pressupost, 10.07.2015

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost
Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
La direcció de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC)
ha informat als treballadors d’aquest organisme de la
signatura d’un contracte d’arrendament de l’edifici T
del complex Districte 38, situat al Passeig de la Zona
Franca de Barcelona i del trasllat de les dependències
de l’ATC el febrer de 2016.
– Quin ha estat el cost per a la Generalitat d’aquesta
intermediació?
Palau del Parlament, 29 d’abril de 2015
Josep Vendrell Gardeñes
Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en
comissió sobre la reordenació d’espais administratius i institucionals de la ciutat de
Barcelona amb l’Ajuntament de Barcelona
Tram. 311-02257/10

Núm. 629

da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
La direcció de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC)
ha informat als treballadors d’aquest organisme de la
signatura d’un contracte d’arrendament de l’edifici T
del complex Districte 38, situat al Passeig de la Zona
Franca de Barcelona i del trasllat de les dependències
de l’ATC el febrer de 2016.
– El Govern ha contrastat amb l’Ajuntament de Barcelona la política de reordenació d’espais administratius i
institucionals a la ciutat de Barcelona, tenint en compte l’impacte que tindrà sobre el model de ciutat amb la
pèrdua de diversitat d’usos del centre de la ciutat i la
creixent ocupació per serveis adreçats al turisme?
Palau del Parlament, 29 d’abril de 2015
Josep Vendrell Gardeñes
Diputat GP ICV-EUiA

Anunci
Josep Vendrell Gardeñes, del GP ICV-EUiA
Reg. 115136 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió
d’Economia, Finances i Pressupost, 10.07.2015

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost
Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-

3.25.10.
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