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

1.10. Resolucions

Resolució 4/IX del Parlament de Catalunya, per la 
qual es designen quatre síndics de la Sindicatura de Comptes
Tram. 282-00001/08
Adopció p. 7

Resolució 5/IX del Parlament de Catalunya, per la 
qual es designen tretze membres del Consell Assessor de 
Ràdio i Televisió Espanyola a Catalunya
Tram. 284-00002/09
Adopció p. 7

1.15. Mocions

Moció 1/IX del Parlament de Catalunya, sobre el 
diàleg social
Tram. 302-00002/09
Aprovació p. 7

Moció 2/IX del Parlament de Catalunya, sobre el 
sector agroalimentari
Tram. 302-00003/09
Aprovació p. 8

Moció 3/IX del Parlament de Catalunya, sobre les 
mesures per a sortir de la crisi econòmica i la creació d’ocu-
pació
Tram. 302-00004/09
Aprovació p. 8

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la mobilitat, les infra-
estructures viàries i el transport públic al Maresme
Tram. 300-00015/09
Substanciació p. 9

Interpel·lació al Govern sobre el nou model de finan-
çament basat en el concert econòmic
Tram. 300-00016/09
Substanciació p. 9

Interpel·lació al Govern sobre la política general 
d’educació amb relació a la retallada pressupostària
Tram. 300-00017/09
Substanciació p. 9

Interpel·lació al Govern sobre el Pla d’estructures i 
inversions del Departament de Salut
Tram. 300-00018/09
Substanciació p. 9

Interpel·lació al Govern sobre les retallades pressu-
postàries
Tram. 300-00019/09
Substanciació p. 9

Interpel·lació al Govern sobre les consultes popu-
lars sobre la independència
Tram. 300-00020/09
Substanciació p. 9

1.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
28/2010, referent a la contractació del Departament d’Acció 
Social i Ciutadania, corresponent al 2007
Tram. 256-00086/08
Coneixement de l’Informe p. 10

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
31/2010, referent a l’Autoritat del Transport Metropolità, cor-
responent als exercicis 2006 i 2007
Tram. 256-00087/08
Coneixement de l’Informe p. 10

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
33/2010, referent a l’Ajuntament de Seva (Osona)
Tram. 258-00001/09
Coneixement de l’Informe p. 10

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
23/2010, referent a l’entitat municipal descentralitzada de Va-
lldoreix
Tram. 258-00048/08
Coneixement de l’Informe p. 10

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
26/2010, referent a l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, 
corresponent a aspectes puntuals dels exercicis del 2000 
al 2006
Tram. 258-00049/08
Coneixement de l’Informe p. 10

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
27/2010, referent a l’Ajuntament de Tossa de Mar, correspo-
nent a aspectes puntuals de l’exercici del 2006
Tram. 258-00050/08
Coneixement de l’Informe p. 10

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
29/2010, referent a la Fundació Residència - Centre de Dia 
Bisaura, corresponent a aspectes puntuals de l’1 de gener 
de 2005 al 31 de juliol de 2006
Tram. 258-00051/08
Coneixement de l’Informe p. 10

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, 
CANVI O DECAÏMENT

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’impost de successions i donacions
Tram. 302-00001/09
Rebuig p. 11

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre política fiscal
Tram. 302-00005/09
Rebuig p. 11
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació financera de la Generalitat
Tram. 302-00006/09
Rebuig p. 11

2.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les consultes popu-
lars sobre la independència
Tram. 300-00001/09
Decaïment p. 11

Interpel·lació al Govern sobre les consultes popu-
lars sobre la independència
Tram. 300-00003/09
Decaïment p. 11

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’estabilitat pressupostària i de 
garantia de l’equilibri financer de la Generalitat de Catalunya
Tram. 202-00009/09
Correcció d’errades de publicació (BOPC 23) p. 12

Proposició de llei de declaració d’independència 
de Catalunya
Tram. 202-00015/09
Correcció d’errades de publicació (BOPC 23) p. 12

Proposició de llei de creació de la deducció cor-
responent al tram autonòmic de l’impost sobre la renda de 
les persones físiques per les despeses realitzades per a la 
contractació de la cobertura mèdica per assegurances de 
salut privades
Tram. 202-00020/09
Presentació p. 12

Proposició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret llei 3/2010, del 29 de maig, de mesures urgents de 
contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció 
del dèficit públic, pel que fa a la determinació del tipus de 
gravamen general de l’impost de transmissions patrimonials
Tram. 202-00021/09
Presentació p. 14

Proposició de llei d’addició de l’apartat 2 de l’article 
58 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost 
sobre successions i donacions
Tram. 202-00023/09
Presentació p. 16

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

3.10.10. Control dels decrets llei

Control del Decret llei 1/2011, del 15 de febrer, de 
modificació de la Llei 18/2002, del 5 de juliol, de cooperati-
ves de Catalunya
Tram. 203-00001/09
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat p. 18

3.10.15. Designacions de síndics de la Sindicatura de 
Comptes

Procediment per a elegir quatre síndics de la Sindi-
catura de Comptes
Tram. 282-00001/08
Substanciació de les compareixences p. 22

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el rebuig de la instal-
lació d’un magatzem temporal centralitzat de residus nucle-
ars a Ascó (Ribera d’Ebre)
Tram. 250-00001/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre el procediment de li-
citació del projecte de recuperació ambiental de l’abocador 
de Can Planas, a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 250-00002/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre la modificació del De-
cret 1/2011, de reestructuració del Departament de la Presi-
dència, pel que fa a l’adscripció del Centre d’Estudis d’Opi-
nió al dit departament
Tram. 250-00003/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre la creació d’un progra-
ma de seguretat contra la violència masclista en el Departa-
ment d’Interior
Tram. 250-00004/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre l’habilitació del port 
de Sant Carles de la Ràpita per a la descàrrega d’aliments 
peribles i el desembarcament de tripulacions estrangeres
Tram. 250-00006/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
línia elèctrica subterrània per a les salines de la Trinitat, al 
delta de l’Ebre
Tram. 250-00007/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre les mesures previs-
tes per a evitar la reproducció del caragol poma al delta de 
l’Ebre
Tram. 250-00008/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
per a afrontar la proliferació de furts i robatoris a les explo-
tacions agrícoles i ramaderes i per a garantir-ne la seguretat
Tram. 250-00009/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre el desdoblament de 
l’eix viari comprès entre Tàrrega i Alfarràs i l’execució de les 
obres de la variant de Bellcaire d’Urgell
Tram. 250-00010/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre el nomenament del 
president de la representació de la Generalitat en la Comissió 
Bilateral Generalitat - Estat
Tram. 250-00011/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre l’aturada dels trens 
de la línia 2 de rodalia a l’estació del Prat de Llobregat (Baix 
Llobregat)
Tram. 250-00012/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre l’establiment d’una 
moratòria en l’obertura de dos nous pous a la plataforma pe-
troliera Casablanca de Repsol, a la costa del Delta de l’Ebre
Tram. 250-00013/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la reconsideració de 
l’autorització i els ajuts al projecte del circuit internacional de 
kàrting de Llinars del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-00014/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre el perllongament de la 
línia ferroviària entre Lleida i la Pobla de Segur
Tram. 250-00071/09
Presentació p. 24

Proposta de resolució sobre la vinculació de l’insti-
tut escola del districte de Sant Martí de Barcelona a l’Escola 
Pere IV
Tram. 250-00074/09
Presentació p. 25
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Proposta de resolució sobre la promoció de l’ocu-
pació dels autònoms
Tram. 250-00075/09
Presentació p. 25

Proposta de resolució sobre el projecte de cons-
trucció del nou Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
Tram. 250-00076/09
Presentació p. 26

Proposta de resolució sobre la no-implantació de la 
tercera línia de P3 a l’Escola La Sèquia, de Manresa (Bages), 
i sobre l’acceleració de la construcció dels centres educa-
tius pressupostats
Tram. 250-00077/09
Presentació p. 26

Proposta de resolució sobre el projecte de cons-
trucció del nou edifici de l’Escola Mediterrània, de Barcelona
Tram. 250-00078/09
Presentació p. 27

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’ajuts 
per a estudiants universitaris de les comarques de l’Alt Piri-
neu, l’Aran i el Solsonès
Tram. 250-00079/09
Presentació p. 28

Proposta de resolució sobre l’establiment de me-
sures per a evitar el problemes entre els veïns del barri de 
l’Havana i els residents del centre de menors La Ribera, de 
Mataró (Maresme)
Tram. 250-00080/09
Presentació p. 29

Proposta de resolució sobre la revisió de la delimi-
tació de les zones de protecció especial per als ocells que 
afecten els regadius del canal Segarra-Garrigues
Tram. 250-00081/09
Presentació p. 30

Proposta de resolució sobre el millorament de les 
comunicacions entre Barcelona i Vilafranca del Penedès (Alt 
Penedès) amb l’increment del nombre de trens de la línia 4 
de rodalia
Tram. 250-00082/09
Presentació p. 30

Proposta de resolució sobre la supressió del cri-
teri de tenir familiars exalumnes del centre per a resoldre 
situacions d’empat en el procés de matriculació per al curs 
2011-2012
Tram. 250-00083/09
Presentació p. 31

Proposta de resolució sobre la modificació de les 
lleis estatals i l’impuls dels canvis legals necessaris per a la 
creació de les vegueries
Tram. 250-00084/09
Presentació p. 32

Proposta de resolució sobre la modificació de les 
normes estatals necessàries per a fer efectives les disposi-
cions de l’Estatut en matèria de justícia
Tram. 250-00085/09
Presentació p. 32

Proposta de resolució de suport a l’inici d’un procés 
democràtic a la República de Guinea Equatorial
Tram. 250-00086/09
Presentació p. 32

Proposta de resolució sobre la continuïtat de la tas-
ca de l’Observatori Agroalimentari de Preus de Catalunya
Tram. 250-00087/09
Presentació p. 33

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un acord so-
bre el tractament responsable de la immigració per part dels 
partits polítics amb representació parlamentària
Tram. 250-00088/09
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
nova seu regional i de la comissaria de districte dels Mossos 
d’Esquadra a Salt (Gironès)
Tram. 250-00089/09
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre les caixes d’estalvi
Tram. 250-00090/09
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre la construcció de 
l’Hospital Ernest Lluch, a Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-00091/09
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre el millorament de les lí-
nies ferroviàries del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre
Tram. 250-00092/09
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre el no-tancament de 
l’Escola Joan Salamero, de Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 250-00093/09
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’Hospi-
tal de Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 250-00094/09
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’Escola 
Collbaix, de Sant Joan de Vilatorrada (Bages)
Tram. 250-00095/09
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre l’aplicació del sistema 
català d’atenció a la dependència
Tram. 250-00096/09
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre l’aprovisionament de 
places d’infermeria a l’atenció primària de l’Institut Català 
de la Salut
Tram. 250-00097/09
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre la negociació de l’ofer-
ta de vols de Ryanair a l’aeroport de Girona
Tram. 250-00098/09
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre la continuïtat de les 
obres d’ampliació de l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-00099/09
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre el manteniment la 
construcció del nou Hospital Vicenç Ferrer, de Rubí (Vallès 
Occidental)
Tram. 250-00100/09
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
comissaria dels Mossos d’Esquadra a Salt (Gironès)
Tram. 250-00101/09
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
comissaria de districte dels Mossos d’Esquadra a la Jon-
quera (Alt Empordà) amb un sector de trànsit
Tram. 250-00102/09
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre el projecte de cons-
trucció del nou Hospital Josep Trueta, de Girona
Tram. 250-00103/09
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
estratègic del cooperativisme
Tram. 250-00104/09
Presentació p. 45

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació dels apar-
tats u i dos de l’article 91 de la Llei 37/1992, del 28 de de-
sembre, de l’impost sobre el valor afegit
Tram. 270-00003/09
Presentació p. 45
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’impost de successions i donacions
Tram. 302-00001/09
Esmenes presentades p. 48

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el diàleg social
Tram. 302-00002/09
Esmenes presentades p. 49

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la consideració del sector agroalimentari com a sector 
econòmic estratègic
Tram. 302-00003/09
Esmenes presentades p. 50

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures per a sortir de la crisi econòmica i la creació 
d’ocupació
Tram. 302-00004/09
Esmenes presentades p. 50

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre política fiscal
Tram. 302-00005/09
Esmenes presentades p. 52

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació financera de la Generalitat
Tram. 302-00006/09
Esmenes presentades p. 52

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat dels 
diputats
Tram. 234-00001/09, 234-00002/09, 234-00003/09, 234-
00004/09, 234-00005/09, 234-00006/09, 234-00007/09, 
234-00008/09, 234-00009/09, 234-00010/09 i 234-00011/09
Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats p. 53

Declaració del Parlament de Catalunya de suport a 
un acord perquè les emissions de ràdio i televisió valencia-
nes i catalanes es puguin rebre als territoris respectius
Tram. 401-00002/09
Lectura en el Ple p. 54

Renúncia de Ramon Companys i Sanfeliu a la con-
dició de membre del Consell Social de la Universitat de Llei-
da
Comunicació p. 54

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre la nova regulació estatal de les 
caixes i sobre les accions del Govern en defensa del model 
català
Tram. 354-00002/09
Acord sobre la sol·licitud p. 55

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre el contingut del Pla de reequili-
bri econòmic i financer de la Generalitat 2011
Tram. 354-00010/09
Acord sobre la sol·licitud p. 55

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocu-
pació sobre la integració de la formació professional regla-
da, ocupacional i continuada
Tram. 354-00016/09
Sol·licitud i tramitació p. 55

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocu-
pació sobre el Servei d’Ocupació de Catalunya i les seves 
polítiques d’ocupació
Tram. 354-00017/09
Sol·licitud i tramitació p. 55

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del director del Ser-
vei Català de Trànsit davant la Comissió d’Interior perquè 
informi sobre les mesures relatives a la velocitat variable als 
accessos a Barcelona
Tram. 356-00007/09
Sol·licitud p. 55

Sol·licitud de compareixença del portaveu del Go-
vern i secretari general de la Presidència davant la Comissió 
d’Afers Institucio nals perquè informi sobre la interrupció del 
senyal de Televisió de Catalunya al País Valencià
Tram. 356-00008/09
Sol·licitud p. 55

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixe-
ment per a informar sobre els objectius i les actuacions que 
ha d’impulsar el seu departament
Tram. 355-00003/09
Substanciació p. 56

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
per a informar sobre els objectius i les actuacions que ha 
d’impulsar el seu departament
Tram. 355-00008/09
Substanciació p. 56

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats amb la consellera d’Ensenyament per a infor-
mar sobre els objectius i les actuacions que ha d’impulsar el 
seu departament
Tram. 355-00011/09
Substanciació p. 56

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixe-
ment sobre la nova regulació estatal de les caixes i sobre les 
accions del Govern en defensa del model català
Tram. 355-00017/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 56

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Conei-
xement sobre el contingut del Pla de reequilibri econòmic i 
financer de la Generalitat 2011
Tram. 355-00018/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 56

4.85. Sindicatura de Comptes

Resolució de 4 de febrer de 2011, de convocatòria 
de concurs oposició per a la provisió d’una plaça del Cos de 
Xofers polivalents del grup D, subgrup C2 de titulació, de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya
Convocatòria p. 56

Resolució de 7 de febrer de 2011, de convocatòria 
de concurs oposició per a la provisió de dues places del Cos 
de Tècnics de grau mitjà del grup B, subgrup A2 de titulació 
de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
Convocatòria p. 65

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.15. Qüestions d’inconstitucionalitat

Qüestió d’inconstitucionalitat 7791/2010, plantejada 
pel Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona 
respecte a l’article 30 de la Llei 3/1993, del 5 de març, de 
l’Estatut del consumidor
Tram. 382-00001/09
Coneixement p. 78
Acord de compareixença del Parlament p. 78
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Nomenament d’un funcionari interí
Acord p. 78

Nomenament d’una funcionària interina
Acord p. 79

Nomenament d’un funcionari interí
Acord p. 80

NOTES

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició europea ECF), en 
compliment del que estableix la Resolució 124/III del Parlament, sobre la utilit-
zació del paper reciclat en el Parlament i en els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990.

Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 
són una reproducció fidel dels documents originals entrats al Registre.
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Pere Calviño Carmona

Sílvia Cànovas i García

Salvador Coromina Romagosa

Josep Antoni Gilabert i Delgado

Antoni Llevot Lloret

Àlex Mañé i Magrí

Ima Mis i Cabeza

Natàlia Molero i Lloret

Montserrat Nebot i Roig

Sergi Sol i Bros

Josep Maria Tarruell i Llurba

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català

1.15. MOCIONS

Moció 1/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el diàleg social
Tram. 302-00002/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 6, 23.02.2011, DSPC-P 7

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de febrer 
de 2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el diàleg social (tram. 302-00002/09), presentada 
pel diputat Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parla-
mentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
2662), pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 2663), pel Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 
2666) i pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 2673).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a preveure, en 
l’agenda de continguts de la Cimera sobre la crisi econò-
mica, entre altres, les actuacions següents: 

a) Concretar una diagnosi compartida entre Govern, agents 
econòmics, socials i financers i grups polítics sobre la 
situació econòmica actual.

b) Aprofitar l’Acord estratègic per la internacionalització, 
la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia 
catalana, adaptant-lo a la fase actual de la crisi econòmi-

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 4/IX del Parlament de Catalunya, 
per la qual es designen quatre síndics de la 
Sindicatura de Comptes
Tram. 282-00001/08

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 6, 23.02.2011, DSPC-P 7

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de febrer 
de 2011, d’acord amb l’article 81 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya i amb els articles 7 i 18 de la Llei 18/2010, del 
7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, ha adoptat la 
següent

Resolució

El Parlament de Catalunya designa Emma Balseiro Car-
reiras, Andreu Morillas Antolín, Joan Ignasi Puigdollers 
i Noblom i M. Àngels Servat i Pàmies síndics de la Sin-
dicatura de Comptes.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

La secretària segona La presidenta del Parlament
Montserrat Tura i Camafreita Núria de Gispert i Català

Resolució 5/IX del Parlament de Catalunya, 
per la qual es designen tretze membres del 
Consell Assessor de Ràdio i Televisió Espa-
nyola a Catalunya
Tram. 284-00002/09

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 6, 23.02.2011, DSPC-P 7

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de febrer 
de 2011, d’acord amb el que disposa l’article 6 del text 
refós de la Llei reguladora del Consell Assessor de Rà-
dio i Televisió Espanyola a Catalunya, aprovat pel Decret 
198/1982, del 7 de juliol, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya designa els membres següents 
del Consell Assessor de Ràdio i Televisió Espanyola a 
Catalunya: 

Josep Altayó i Morral

Jordi Bosch i Sala
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provinents de la Unió Europea, i molt especialment les 
referides al Pla de desenvolupament rural de Catalunya 
2007-2013, les línies de suport a la inversió per moder-
nització de les indústries agroalimentàries i les del Fons 
europeu de pesca 2007-2013, i a garantir-ne l’execució.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

La secretària segona La presidenta del Parlament
Montserrat Tura i Camafreita Núria de Gispert i Català

Moció 3/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre les mesures per a sortir de la crisi eco-
nòmica i la creació d’ocupació
Tram. 302-00004/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 6, 23.02.2011, DSPC-P 7

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de febrer 
de 2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les mesures per a sortir de la crisi econòmica i la 
creació d’ocupació (tram. 302-00004/09), presentada pel 
diputat Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 2641), pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 2660), pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 2664) i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
2672).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya, davant la situació de crisi 
econòmica que travessa Catalunya i que afecta nombro-
sos treballadors i les empreses, insta el Govern a: 

a) Emprar tots els mecanismes de negociació a dispo-
sició de l’Administració per a evitar que es produeixin 
noves deslocalitzacions d’empreses localitzades a Cata-
lunya.

b) Estudiar la possibilitat d’adoptar mesures fiscals que 
facin possible un marc més propici per al desenvolupa-
ment d’activitats empresarials a Catalunya, especialment 
pel que fa a les taxes i els preus que depenen de l’Admi-
nistració de la Generalitat, i també pel que fa als tributs 
sobre els quals té capacitat normativa.

c) Estudiar la possibilitat d’adoptar un conjunt de mesu-
res destinades a millorar el finançament de les empreses 
catalanes, especialment les petites i mitjanes empreses, 
facilitant l’accés directe a les línies de finançament pú-
blic.

d) Impulsar els mecanismes necessaris per a reforçar les 
sinergies entre les polítiques de recerca, responsabilitat 

ca i tenint present el bagatge que ofereix l’Acord des de 
la seva signatura.

c) Aprofitar els acords i plans de lluita contra la crisi que 
s’han posat en marxa fins ara, adaptant-los en allò que 
es consideri pertinent, per tal d’establir un pla de xoc de 
mesures conjunturals que permetin pal·liar els efectes de 
la crisi sobre les classes més desfavorides i donar suport 
al teixit productiu català i a la reactivació de l’activitat 
econòmica.

d) Establir els mecanismes que permetin assegurar el se-
guiment parlamentari de les tasques i els compromisos 
assolits a la Cimera.

e) Participar dels resultats assolits en l’Acord econòmic i 
social en el conjunt de l’Estat per tal d’afavorir al màxim 
les polítiques socials i econòmiques de Catalunya.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

El secretari primer La presidenta del Parlament
Jordi Cornet i Serra Núria de Gispert i Català

Moció 2/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el sector agroalimentari
Tram. 302-00003/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 6, 23.02.2011, DSPC-P 7

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de febrer 
de 2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la consideració del sector agroalimentari com a 
sector econòmic estratègic (tram. 302-00003/09), pre-
sentada pel diputat Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 2642) i pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 2665).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya renova el compromís amb 
el sector agroalimentari català i insta el Govern a conti-
nuar complint, d’acord amb les seves competències, la 
Resolució 671/VIII del Parlament de Catalunya, sobre el 
món agrari.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Mantenir la consideració d’estratègic del sector agroa-
limentari català, i que aquesta valoració sigui tinguda en 
compte en l’elaboració dels Pressupostos de la Generali-
tat de Catalunya per a l’any 2011.

b) Cobrir suficientment, en l’elaboració dels Pressupos-
tos de la Generalitat per al 2011 i en llur execució, to-
tes les línies de cofinançament, tant les estatals com les 



28 de febrer de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 27

1.20. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 9

Interpel·lació al Govern sobre el nou model de 
finançament basat en el concert econòmic
Tram. 300-00016/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 6, tinguda el dia 23.02.2011, 
(DSPC-P 7).

Interpel·lació al Govern sobre la política ge-
neral d’educació amb relació a la retallada 
pressupostària
Tram. 300-00017/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 6, tinguda el dia 23.02.2011, 
(DSPC-P 7).

Interpel·lació al Govern sobre el Pla d’estruc-
tures i inversions del Departament de Salut
Tram. 300-00018/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 6, tinguda el dia 23.02.2011, 
(DSPC-P 7).

Interpel·lació al Govern sobre les retallades 
pressupostàries
Tram. 300-00019/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 6, tinguda el dia 23.02.2011, 
(DSPC-P 7).

Interpel·lació al Govern sobre les consultes 
populars sobre la independència
Tram. 300-00020/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 6, tinguda el dia 23.02.2011, 
(DSPC-P 7).

del Departament d’Economia i Coneixement, i les d’in-
novació, responsabilitat del Departament d’Empresa i 
Ocupació.

e) Impulsar l’adopció de les innovacions per a les em-
preses catalanes com la millor via per al creixement de 
l’economia catalana, per a millorar la productivitat del 
treball i del capital productiu i, per tant, per a millorar la 
competitivitat de les empreses.

f) Adoptar noves mesures d’impuls, suport i acompanya-
ment a les empreses catalanes en el procés d’internacio-
nalització i simplificar els tràmits per a optar als ajuts 
existents.

g) Impulsar la revisió de les normatives que fixen els trà-
mits administratius de les empreses, per tal d’agilitar les 
tramitacions necessàries.

h) Impulsar les mesures necessàries per a evitar la desin-
dustrialització que en els darrers anys pateixen algunes 
comarques de Catalunya.

i) Emprendre les reformes necessàries del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya per tal que sigui per als treballadors 
aturats una eina d’acompanyament eficaç en la recerca 
d’un nou lloc de treball.

j) Impulsar les infraestructures de comunicacions, de te-
lecomunicacions i de recerca necessàries que estiguin a 
disposició de la competitivitat de les empreses.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar 
comp te al Parlament d’aquesta mesura, i també a infor-
mar-lo periòdicament de la seva aplicació.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la mobilitat, les 
infraestructures viàries i el transport públic 
al Maresme
Tram. 300-00015/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 6, tinguda el dia 23.02.2011, 
(DSPC-P 7).
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 26/2010, referent a l’Ajuntament de Riu-
dellots de la Selva, corresponent a aspectes 
puntuals dels exercicis del 2000 al 2006
Tram. 258-00049/08

Coneixement de l’Informe

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 27/2010, referent a l’Ajuntament de Tossa 
de Mar, corresponent a aspectes puntuals de 
l’exercici del 2006
Tram. 258-00050/08

Coneixement de l’Informe

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 29/2010, referent a la Fundació Residèn-
cia - Centre de Dia Bisaura, corresponent a 
aspectes puntuals de l’1 de gener de 2005 al 
31 de juliol de 2006
Tram. 258-00051/08

Coneixement de l’Informe

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

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 28/2010, referent a la contractació del De-
partament d’Acció Social i Ciutadania, corres-
ponent al 2007
Tram. 256-00086/08

Coneixement de l’Informe

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 31/2010, referent a l’Autoritat del Trans-
port Metropolità, corresponent als exercicis 
2006 i 2007
Tram. 256-00087/08

Coneixement de l’Informe

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 33/2010, referent a l’Ajuntament de Seva 
(Osona)
Tram. 258-00001/09

Coneixement de l’Informe

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 23/2010, referent a l’entitat municipal des-
centralitzada de Valldoreix
Tram. 258-00048/08

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
l’article 166.4 del Reglament, ha conegut l’Informe.
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2.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les consultes 
populars sobre la independència
Tram. 300-00001/09

Decaïment

De conformitat amb l’article 138.4 del Reglament. Ses-
sió núm. 6, tinguda el dia 23.02.2011 (DSPC-P 7).

Interpel·lació al Govern sobre les consultes 
populars sobre la independència
Tram. 300-00003/09

Decaïment

De conformitat amb l’article 138.4 del Reglament. Ses-
sió núm. 6, tinguda el dia 23.02.2011 (DSPC-P 7).

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’impost de successions i dona-
cions
Tram. 302-00001/09

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 6, tin-
guda el dia 23.02.2011 (DSPC-P 7).

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre política fiscal
Tram. 302-00005/09

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 6, tin-
guda el dia 23.02.2011 (DSPC-P 7).

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació financera de la Gene-
ralitat
Tram. 302-00006/09

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 6, tin-
guda el dia 23.02.2011 (DSPC-P 7).
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Proposició de llei de creació de la deducció 
corresponent al tram autonòmic de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques per 
les despeses realitzades per a la contracta-
ció de la cobertura mèdica per asseguran-
ces de salut privades
Tram. 202-00020/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2070 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Maria de 
los Llanos de Luna Tobarra, portaveu adjunt, Maria Do-
lors Montserrat i Culleré, Maria José Garcia Cuevas, Eva 
Garcia Rodríguez, Dolors López Aguilar, Marisa Xandri 
Pujol, Alícia Alegret i Martí, Jordi Cornet i Serra, Pere 
Calbó i Roca, Juan Bertomeu i Bertomeu, Santi Rodrí-
guez i Serra, Rafel Luna i Vivas, Pedro Chumillas Zuri-
lla, Josep Llobet Navarro, Rafael López i Rueda i José 
Antonio Coto Roquet, diputades i diputats del Grup del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que dispo-
sa l’article 100, apartat b), del Reglament de la Cambra, 
presenten la següent proposició de llei.

Exposició de motius

I

A Catalunya existeix una llarga tradició de mutualisme 
sanitari que ha permès el desenvolupament d’un impor-
tant sector econòmic lligat a la prestació del servei assis-
tencial de salut. Com a conseqüència d’això han pogut 
crear-se centres sanitaris especialitzats que han assolit 
un gran prestigi internacional i en els quals han desenvo-
lupat la seva carrera metges especialistes i investigadors 
que han esdevingut un referent internacional. Aquests 
centres, sense dubte, han servit també per formar pro-
fessionals que també han treballat i treballen al Sistema 
Públic de Salut.

En alguns moments, s’ha intentat confrontar el sector sa-
ni tari privat de Catalunya amb el Sistema públic de salut, 
quan en realitat són sistemes complementaris. L’existèn-
cia d’aquest sector sanitari privat ha permès reduir la 
pressió existent sobre el Sistema públic de Salut ja que 
moltes persones fan servir l’assegurança privada per a 
intervencions i consultes mèdiques que de fer-se en el 
sistema públic haurien de suportar llargues llistes d’es-
pera –que poden arribar a superar l’any–, produint un 
col·lapse del sistema públic. Igualment, l’administració 
ha fet servir en alguns casos, els recursos que ofereix la 
sanitat privada per descongestionar determinats tracta-
ments que en el sistema públic estan col·lapsats.

L’existència d’un sector sanitari privat, doncs, ningú dub-
te que ha reportat importants beneficis per a Catalunya, 
tant per la consolidació d’un Sistema Sanitari de quali-
tat i prestigi internacional, com per permetre la forma-
ció de professionals i especialistes i per haver contribuït 
eficaçment a descongestionar el sistema sanitari públic. 

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei d’estabilitat pressupostà-
ria i de garantia de l’equilibri financer de la 
Generalitat de Catalunya
Tram. 202-00009/09

Correcció d’errades de publicació (BOPC 23)

En el BOPC 23, a la pàgina 7.

On diu:

«Termini: 10 dies hàbils (del 22.02.2011 al 07.03.2011).

»Finiment del termini: 08.03.2011; 9:30 hores.»

Ha de dir:

«Termini: 10 dies hàbils (del 22.02.2011 al 08.03.2011).

»Finiment del termini: 09.03.2011; 9:30 hores.»

Proposició de llei de declaració d’indepen-
dència de Catalunya
Tram. 202-00015/09

Correcció d’errades de publicació (BOPC 23)

En el BOPC 23, a la pàgina 7.

On diu:

«Termini: 10 dies hàbils (del 22.02.2011 al 07.03.2011).

»Finiment del termini: 08.03.2011; 9:30 hores.»

Ha de dir:

«Termini: 10 dies hàbils (del 22.02.2011 al 08.03.2011).

»Finiment del termini: 09.03.2011; 9:30 hores.»
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Article 2

La deducció establerta en l’article 1 s’entén sens perjudi-
ci de les altres deduccions d’anàloga naturalesa que esta-
bleixi la legislació fiscal aplicable.

Disposició addicional única

Les repercussions econòmiques que puguin derivar-se 
de l’aplicació del que preveu aquesta Llei seran exigibles 
a partir del proper exercici pressupostari.

Disposició final

Aquesta llei entrarà en vigor l’1 de gener de 2012.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2011

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, Josep Enric Millo i 
Rocher, Maria de los Llanos de Luna Tobarra, Jordi Cor-
net i Serra, Pere Calbó i Roca, Maria Dolors Montserrat 
i Culleré, Josep Llobet Navarro, Eva Garcia Rodríguez, 
José Antonio Coto Roquet, Pedro Chumillas Zurilla, Ra-
fael López i Rueda, Maria José Garcia Cuevas, Dolors 
López Aguilar, Marisa Xandri Pujol, Juan Bertomeu i 
Bertomeu, Santi Rodríguez i Serra, Rafel Luna i Vivas i 
Alícia Alegret i Martí 

Antecedents referents a la Proposició 
de llei de creació de la deducció corresponent 
al tram autonòmic de l’IRPF per les despeses 
realitzades per a la contractació 
de la cobertura mèdica per assegurances 
de salut privades

La present proposició de llei, que presenta el Grup par-
lamentari del Partit Popular, no afecta en principi a cap 
disposició vigent de dret tributari català referent al Im-
post sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). Per 
aquest motiu, es presenta un text articulat, format per 
dos preceptes i dues disposicions, inclosa la de repercus-
sió pressupostària, que gaudeixen d’una substantivitat 
pròpia en cas d’aprovar-se i que podria integrar-se per-
fectament en el cos normatiu fiscal de Catalunya com 
a normativa pròpiament catalana exercida en funció de 
la capacitat legislativa que en aquesta matèria atorga la 
legislació sobre finançament autonòmic i sobre cessió de 
tributs a les Comunitats Autònomes de règim comú.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Aquest renom internacional de la nostra sanitat ha fet 
que ciutadans i ciutadanes d’arreu del món visitin periò-
dicament Catalunya per a ser intervinguts de malalties 
que en altres indrets no disposen dels medis o la tecnolo-
gia adequada o per cursar les consultes ordinàries per a 
la seva salut. I paral·lelament, els ciutadans i ciutadanes 
de Catalunya també han reconegut el prestigi d’aquest 
sistema sanitari, i són molts els que, com a complement 
de la sanitat pública, decideixen contractar una assegu-
rança privada de salut.

Segons dades de la Unió Catalana d’Entitats Assegurado-
res, l’any 2009 un 25% de la població de Catalunya dis-
posava d’una assegurança de salut privada o de reembor-
sament de despeses de salut, el que es tradueix en més de 
un milió vuit-centes mil persones. Dades de l’any 2007 
acrediten que la despesa sanitària privada a Catalunya 
representava 4.810 milions d’euros, el que equivalia al 
2,45% del PIB. En la mateixa línia de xifres il·lustratives 
de la importància del sector, l’any 2008 la sanitat privada 
va acollir 5.464.600 d’estades hospitalàries, va atendre 
5.643.854 consultes externes i 2.411.744 urgències hos-
pitalàries. Tot aquest conjunt de dades d’aquests darrers 
anys, són la demostració evident del pes, la confiança i la 
importància que té el sector de la sanitat privada a Cata-
lunya, i això sense posar en dubte el sistema públic.

II

Per aquests motius, la present proposició de llei pretén 
introduir en el ordenament tributari de Catalunya una de-
ducció a la quota íntegre corresponent al tram autonòmic 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) 
consistent en un 20 per cent de la despesa efectuada pel 
subjecte passiu per la contractació d’assegurances mèdi-
ques privades. I això sense perjudici de les deduccions 
ja existents a l’actual legislació fiscal o que puguin esta-
blir-se en un futur, tant a nivell estatal com autonòmic.

Finalment, cal dir que aquesta deducció no s’ha de plante-
jar en cap cas en termes de reducció dels recursos que es 
destinen a la sanitat pública, ans al contrari. La sanitat pú-
blica i la sanitat privada no són competidores entre sí, sinó 
tal i com s’ha dit en l’encapçalament d’aquesta proposició 
de llei, en són complementàries, i conformen totes dues 
l’essència d’un model de salut exemplar i professional.

Per aquestes raons, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent, 

Proposició de llei de creació de la deducció 
corresponent al tram autonòmic de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques (IRPF) 
per les despeses realitzades per a la 
contractació de la cobertura mèdica 
per assegurances de salut privades

Article 1

Amb efectes des de l’1 de gener de 2012, els subjectes 
passius es poden deduir un 20 per cent a la quota ínte-
gre corresponent al tram autonòmic de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques (IRPF), en concepte de 
despeses realitzades per a la contractació de la cobertura 
mèdica per assegurances de salut privades.
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Disposició addicional setena que l’Impost que ara ens 
ocupa té la consideració de tribut estatal cedit totalment, 
i això des del mateix moment de l’entrada en vigor de 
l’Estatut. Això obre la porta de bat a bat per què el Go-
vern articuli la legislació al respecte en tots els elements 
que conformen tècnica i jurídicament l’impost. En trac-
tar-se d’un tribut cedit totalment a la Generalitat, aquesta 
té atribuïda la capacitat normativa més àmplia possible 
per regular de nou l’esmentat impost, i en conseqüència, 
per modificar el tipus de gravamen.

Per aquesta raó, el Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya considera del tot convenient procedir a una 
modificació de la normativa vigent avui a Catalunya en 
matèria de transmissions patrimonials, especialment quan 
es tracta de les operacions jurídiques oneroses, en espe-
cial en allò que afecta a la fixació del tipus general de 
gravamen en aquest tipus de transmissions, i això sense 
perjudici de les regulacions excepcionals o especials que 
afecten a altres tipus reduïts que es consideren subsis-
tents en tots els casos.

L’efecte que persegueix la modificació legal que es pro-
posa no és altre que la de reduir en dos punts percentuals 
el tipus general de gravamen de l’Impost de Transmissi-
ons Patrimonials, tant si es tracta d’immobles com d’ha-
bitatges de protecció oficial, tot passant dels actuals tipus 
de gravamen del 8% i 7% al 6% i 5%, respectivament.

Amb aquest proposició de llei es persegueix un doble ob-
jectiu: per una banda, harmonitzar la normativa catalana 
i l’estatal, per tal d’evitar un greuge comparatiu que hom 
considera sense fonament –el fet que hi hagi discrepàn-
cies substancials en la pressió fiscal segons el territori on 
s’ubica l’immoble i s’efectua la transmissió–; i per l’altra, 
reduir la pressió fiscal que suporten els ciutadans i ciu-
tadanes de Catalunya que resten obligats al pagament de 
l’esmentat tribut per les operacions de transmissió patri-
monial oneroses.

III

En un context de crisi econòmica galopant com el que 
viu Catalunya en aquests moments, que fon les seves ar-
rels en el darrer trimestre de 2007, el Grup parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya considera que la política 
fiscal ha d’ésser un dels instruments capitals per iniciar 
la recuperació econòmica, especialment quan aquest ins-
trument es posa al servei dels interessos dels ciutadans i 
ciutadanes amb una aposta decidida per la reducció de la 
càrrega tributària, tal com la que es formula en aquesta 
proposició de llei.

En termes de política fiscal, són dos les direccions que 
cal impulsar en matèria fiscal en aquest context de crisi: 
per una banda, promoure la reducció dels impostos –el 
que s’anomena col·loquialment «baixada d’impostos»– i 
per l’altra introduir en el sistema fiscal vigent importants 
deduccions centrades en aquells col·lectius de persones 
físiques o jurídiques més vulnerables a les actuals cir-
cumstàncies econòmiques. Aquesta proposició de llei, 
doncs, s’insereix en aquest context.

Per tot l’antecedent, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya al Parlament presenta la següent: 

Proposició de llei de modificació de l’article 
4 del Decret llei 3/2010, del 29 de maig, de 
mesures urgents de contenció de la despe-
sa i en matèria fiscal per a la reducció del 
dèficit públic, pel que fa a la determinació 
del tipus de gravamen general de l’impost 
de transmissions patrimonials
Tram. 202-00021/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2071 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Maria de 
los Llanos de Luna Tobarra, portaveu adjunt, Maria Do-
lors Montserrat i Culleré, Maria José Garcia Cuevas, Eva 
Garcia Rodríguez, Dolors López Aguilar, Marisa Xandri 
Pujol, Alícia Alegret i Martí, Jordi Cornet i Serra, Juan 
Bertomeu i Bertomeu, Pere Calbó i Roca, Santi Rodrí-
guez i Serra, Rafel Luna i Vivas, Pedro Chumillas Zu-
rilla, Josep Llobet Navarro, Rafael López i Rueda i José 
Antonio Coto Roquet, diputades i diputats del Grup del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que dispo-
sa l’article 100, apartat b), del Reglament de la Cambra, 
presenten la següent Proposició de llei: 

Exposició de motius

I

L’article 4 del Decret llei 3/2010, de 29 de maig, de mesu-
res urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal 
per a la reducció del dèficit públic, regula el tipus de gra-
vamen en negocis sobre béns immobles. Concretament, 
preveu el següent: «[...] La transmissió d’immobles, i la 
constitució i la cessió de drets reals que recaiguin sobre 
béns immobles, llevat dels drets reals de garantia, tributa 
al tipus del 8%». La normativa catalana, doncs, estableix 
el tipus general de gravamen en l’Impost de Transmissi-
ons Patrimonials (ITP), quan es tracta de transmissions 
patrimonials oneroses, en el 8%.

Si bé es cert que les successives lleis de mesures fiscals 
i administratives aprovades pel Parlament de Catalunya 
han anat introduint certes excepcions a aquest tipus ge-
neral, actualment establert en el 8%, com per exemple la 
del tipus del 5% en adquisicions fetes per joves menors 
de 32 anys, el cert es que aquesta regulació suposa una 
important càrrega fiscal per a la ciutadania de Catalunya 
i un greuge amb algunes Comunitats Autònomes i amb 
l’Estat. En el mateix sentit, també, el tipus de gravamen 
que suporten les transmissions d’habitatges amb protec-
ció oficial, així com la constitució i la cessió de drets 
reals que hi recaiguin, llevat dels drets reals de garantia, 
que tributen actualment al 7%.

II

La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, estableix en la seva 
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Antecedents referents a la proposició de llei 
de modificació de l’article 4 del Decret llei 
3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de 
contenció de la despesa i en matèria fiscal 
per a la reducció del dèficit públic, pel que 
fa a la determinació del tipus de gravamen 
general de l’impost de transmissions 
patrimonials

1. Objecte de la Proposició de llei

La present proposició de llei, que presenta el Grup par-
lamentari del Partit Popular, pretén la modificació legal 
del Decret llei 3/2010 en el sentit de reduir en dos punts 
percentuals el tipus general de gravamen de l’Impost de 
Transmissions Patrimonials (ITP), tant si es tracta d’im-
mobles com d’habitatges de protecció oficial, tot passant 
dels actuals tipus de gravamen del 8% i 7% al 6% i 5%, 
respectivament.

Amb aquest proposició de llei es persegueix un doble ob-
jectiu: per una banda, harmonitzar la normativa catalana 
i l’estatal, per tal d’evitar un greuge comparatiu que hom 
considera sense fonament –el fet que hi hagi discrepàn-
cies substancials en la pressió fiscal segons el territori on 
s’ubica l’immoble i s’efectua la transmissió–; i per l’altra, 
reduir la pressió fiscal que suporten els ciutadans i ciu-
tadanes de Catalunya que resten obligats al pagament de 
l’esmentat tribut per les operacions de transmissió patri-
monial oneroses.

No en va la pressió fiscal que suporten les famílies cata-
lanes i els ciutadans i ciutadanes de Catalunya és la més 
alta de l’Estat espanyol, i amb aquest mesura legislativa 
es pretén contribuir a un alleugeriment de la càrrega tri-
butària.

2. Afectacions normatives

La proposició de llei afecta de manera exclusiva a: 

– Decret llei 3/2010, de 29 de maig, i concretament al seu 
article 4, què es el que preveu el tipus de gravamen per a 
la transmissió de béns immobles, tant de règim ordinari 
com de protecció oficial.

Per aquest motiu, es presenta un text articulat, format 
per un únic article, dues disposicions transitòries, inclosa 
la de repercussió pressupostària, i una disposició final. 
L’article únic el que fa es modificar l’article 4 del Decret 
llei 3/2010 que, en cas d’aprovar-se podria integrar-se 
perfectament en el cos normatiu fiscal de Catalunya com 
a normativa pròpiament catalana exercida en funció de 
la capacitat legislativa que en aquesta matèria atorga la 
legislació sobre finançament autonòmic i sobre cessió de 
tributs a les Comunitats Autònomes de règim comú.

3. Afectacions pressupostàries

La proposició de llei preveu expressament la no afecta-
ció de la modificació normativa presentada fins el proper 
exercici pressupostari, i estableix en tot cas la seva entra-
da en vigor per el 1 de gener de 2012.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Proposició de llei de modificació de l’article 4 
del decret llei 3/2010, de 29 de maig, 
de mesures urgents de contenció de la despesa 
i en matèria fiscal per a la reducció 
del dèficit públic, pel que fa a la determinació 
del tipus de gravamen general de l’impost 
de transmissions patrimonials

Article únic

L’article 4 del Decret llei 3/2010, de 29 de maig, de me-
sures urgents de contenció de la despesa i en matèria fis-
cal per a la reducció del dèficit públic, queda redactat de 
la següent manera: 

«Article 4

Transmissions patrimonials oneroses

[...]

»En els termes de l’article 49.1.a de la Llei 22/2009, de 
18 de desembre, pel qual es regula el sistema de finan-
çament de les comunitats autònomes de règim comú i 
ciutats amb Estatut d’autonomia i es modifiquen deter-
minades normes tributàries, s’aproven els tipus de grava-
men següents de l’impost de transmissions patrimonials 
oneroses: 

»a) La transmissió d’immobles, i la constitució i la ces-
sió de drets reals que recaiguin sobre béns immobles, 
llevat dels drets reals de garantia, tributa al tipus del 6%.

»b) La transmissió d’habitatges amb protecció oficial, així 
com la constitució i la cessió de drets reals que hi recai-
guin, llevat dels drets reals de garantia, tributa al tipus 
del 5%.

»c) La transmissió de mitjans de transport tributa al ti-
pus del 5%.»

Disposició transitòria Primera

Aquesta Llei serà aplicable als fets imposables que es 
produeixin a partir de la seva entrada en vigor.

Disposició transitòria Segona

Les repercussions econòmiques que suposi aquesta llei 
seran exigibles a partir del proper exercici pressupostari.

Disposició final

Aquesta Llei entrarà en vigor l’1 de gener de 2012.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2011

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, Josep Enric Millo i 
Rocher, Maria de los Llanos de Luna Tobarra, Maria 
Dolors Montserrat i Culleré, Maria José Garcia Cuevas, 
Eva Garcia Rodríguez, Dolors López Aguilar, Marisa 
Xandri Pujol, Alícia Alegret i Martí, Jordi Cornet i Ser-
ra, Juan Bertomeu i Bertomeu, Pere Calbó i Roca, Santi 
Rodríguez i Serra, Rafel Luna i Vivas, Pedro Chumillas 
Zurilla, Josep Llobet Navarro, Rafael López i Rueda i 
José Antonio Coto Roquet
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rals del tribut, com ara les bonificacions o les normes de 
gestió i recaptació impositiva.

La majoria de comunitats autònomes ja han legislat sobre 
aquest extrem tot eliminant la tributació entre parents. 
És el cas de la Comunitat Foral de Navarra on està pre-
vista la no tributació de les adquisicions hereditàries 
dels ascendents, descendents, adoptants i adoptats i en-
tre cònjuges (per a parents més llunyans es preveu una 
tributació mol atenuada) o del País Basc on també hi ha 
exempcions per a les adquisicions de bens i drets per 
herència, llegat o qualsevol títol successori a favor del 
cònjuge, ascendents, descendents, adoptants i adoptats. 
Aquestes comunitats autònomes han pogut legislar sobre 
la matèria gràcies a que gaudeixen d’un règim especial 
en l’àmbit del finançament autonòmic, però el cert es que 
actualment les comunitats de règim comú tenen també 
oberta la possibilitat de modificar l’impost per als matei-
xos supòsits que hem vist en els territoris basc i navarrès.

Si bé és cert que formalment cap comunitat autònoma 
de règim comú està capacitada per suprimir ni aquest 
ni cap altre tribut cedit per l’Estat que recapti en el seu 
territori, sí que pot intervenir normativament sobre tots 
o sobre alguns aspectes, segons es tracti d’un tribut ce-
dit total o parcialment, que afecten a la configuració i 
estructura de l’impost, especialment pel que fa al pro-
cediment de quantificació, tot assolint un efecte equiva-
lent al de la seva supressió. En el cas de l’Impost sobre 
transmissions «mortis causa» entre parents propers i 
cònjuges, aquest objectiu s’aconsegueix fent que la base 
liquidable de l’impost quedi reduïda a la mínima ex-
pressió numèrica.

En els darrers anys moltes Comunitats Autònomes han 
establert reduccions de la base imposable i deduccions o 
bonificacions en la quota o han modificat les tarifes per 
tal de que, especialment els subjectes passius del Grup I 
i II no tinguin que pagar pràcticament tant en el cas d’ad-
quisicions «mortis causa» com en el cas de donacions 
«inter vivos».

Arrel de la pressió ciutadana davant el greuge compa-
ratiu a que estaven sotmesos els ciutadans i ciutadanes 
de Catalunya en relació als ciutadans d’altres comunitats 
autònomes, així com a la pressió exercida per diferents 
forces polítiques amb representació parlamentària com 
l’exercida pel Partit Popular de Catalunya –que ja a l’any 
2006 va presentar una proposició de llei de modifica-
ció de la regulació aleshores vigent del impost que ens 
ocupa amb l’objectiu de reduir al màxim la tributació en 
transmissió «mortis causa» entre ascendents i descen-
dents directes i cònjuges–, el Govern de la Generalitat 
va procedir a realitzar una reforma tímida i insuficient 
de l’impost de successions i donacions amb una aplicació 
diferida en el temps fins el juliol de 2011resultat de la 
qual fou la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de 
l’impost sobre successions i donacions.

III

La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, estableix en la seva 
Disposició addicional setena que l’Impost que ara ens 
ocupa té la consideració tribut estatal cedit totalment, i 

Proposició de llei d’addició de l’apartat 2 de 
l’article 58 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, 
de regulació de l’impost sobre successions 
i donacions
Tram. 202-00023/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2505 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Maria de los 
Llanos de Luna Tobarra, portaveu adjunt, Maria Dolors 
Montserrat i Culleré, Maria José Garcia Cuevas, Eva 
Garcia Rodríguez, Dolors López Aguilar, Marisa Xan-
dri Pujol, Alícia Alegret i Martí, Jordi Cornet i Serra, 
Pere Calbó i Roca, Juan Bertomeu i Bertomeu, Santi 
Rodríguez i Serra, Rafel Luna i Vivas, Pedro Chumillas 
Zurilla, Josep Llobet Navarro, Rafael López i Rueda i 
José Antonio Coto Roquet, diputades i diputats del Grup 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
disposa l’article 100, apartat b), del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent proposició de llei: 

Exposició de motius

I

L’Impost sobre successions i donacions es configura com 
un tribut altament progressiu sense tenir en compte que 
n’hi ha d’altres tributs dins el sistema fiscal que venen 
a recaure sobre la mateixa font de riquesa objecte de la 
transmissió «mortis causa».

És, per exemple, el cas de l’IRPF o de l’impost local so-
bre les plusvàlues, o dels anomenats «impostos patrimo-
nials» com són l’IBI o el desaparegut Impost sobre el 
patrimoni. Per una altra banda, s’han anat introduint di-
ferents mecanismes de reducció i/o correcció del seu im-
pacte adreçat a determinats col·lectius, tot atenent a di-
versos motius i fonaments: des de alleugerir la tributació 
de l’empresa familiar amb la finalitat d’afavorir la seva 
continuïtat i permanència fins a l’adopció de mesures di-
rigides a afavorir la transmissió de l’habitatge habitual, 
passant per d’altres mesures encaminades a donar suport 
a l’assegurança de vida com a sistema d’estalvi i previsió.

Ara bé, tots aquests mecanismes produeixen uns efectes 
perversos. Es fàcil comprovar que aquests beneficis fis-
cals parcials han acabat per convertir aquest impost en 
una càrrega que només paguen els subjectes que no han 
pogut acollir-se a cap d’ells, forçant d’aquesta forma el 
seu caràcter d’impost igualitari i equitatiu tal com histò-
ricament s’havia configurat a aquest impost.

II

En el marc del sistema de finançament autonòmic, i pel 
que fa a l’Impost sobre successions i donacions, la ca-
pacitat normativa de les comunitats autònomes es prou 
àmplia, i admet la possibilitat de regular les reduccions 
en la base imposable així com altres elements estructu-
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Disposició transitòria Primera

Aquesta Llei serà aplicable a tots els fets imposables que 
es produeixin a partir de la seva entrada en vigor. Els 
fets imposables produïts amb anterioritat a la vigència 
d’aquesta llei es regiran íntegrament per les disposicions 
de la Llei 19/2010, de 7 de juny, de regulació de l’impost 
sobre successions i donacions.

Disposició transitòria Segona

Les repercussions econòmiques que impliqui l’entrada 
en vigor d’aquesta llei seran exigibles a partir del proper 
exercici pressupostari.

Disposició final

Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva pu-
blicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2011

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, Josep Enric Millo i 
Rocher, Maria de los Llanos de Luna Tobarra, Maria Do-
lors Montserrat i Culleré, Maria José Garcia Cuevas, Eva 
Garcia Rodríguez, Dolors López Aguilar, Marisa Xandri 
Pujol, Alícia Alegret i Martí, Jordi Cornet i Serra, Pere 
Calbó i Roca, Juan Bertomeu i Bertomeu, Santi Rodrí-
guez i Serra, Rafel Luna i Vivas, Pedro Chumillas Zu-
rilla, Josep Llobet Navarro, Rafael López i Rueda i José 
Antonio Coto Roquet

Antecedents referents a la Proposició de 
llei d’addició de l’apartat 2 de l’article 58 
de la llei 19/2010, de 7 de juny, de regulació 
de l’impost sobre successions i donacions

1. Objecte de la Proposició de llei

La present proposició de llei, que presenta el Grup par-
lamentari del Partit Popular, té per objecte introduir un 
apartat nou a l’article 58 de la llei reguladora de l’impost 
sobre successions i donacions consistent en que els sub-
jectes passius de l’impost inclosos en els Grups I i II –as-
cendents, descendents i cònjuges– puguin aplicar-se una 
bonificació del 99,9% de la quota tributària.

Amb aquesta mesura legislativa les transmissions «mor-
tis causa» produïdes entre pares i fills o entre cònjuges 
tributaran de forma quasi simbòlica, tot alleugerint la 
càrrega fiscal que suporten les famílies catalanes. No 
en va la pressió fiscal que suporten els ciutadans i ciuta-
danes de Catalunya és la més alta de l’Estat espanyol, i 
amb aquest mesura legislativa es pretén contribuir a un 
alleugeriment de la càrrega tributària, alhora que utilit-
zar els instruments de política fiscal per contribuir a la 
recuperació econòmica.

2. Afectacions normatives

La proposició de llei afecta de manera exclusiva a: 

– Llei 19/2010, de 7 de juny, reguladora de l’impost sobre 
successions i donacions, en especial el seu article 58 que 
regula la determinació de la quota tributària.

això des del mateix moment de l’entrada en vigor de l’Es-
tatut.

Això obre la porta de bat a bat per què el Govern ar-
ticuli la legislació al respecte en tots els elements que 
conformen tècnica i jurídicament l’impost. En tractar-se 
d’un tribut cedit totalment a la Generalitat, aquesta té 
atribuïda la capacitat normativa més àmplia possible per 
regular de nou l’esmentat impost, i si més no introduir 
un règim específic de reduccions i bonificacions com la 
que introdueix aquesta proposició de llei, consistent en 
una bonificació del 99,9% de la quota tributària per els 
grups I i II.

En un context de crisi econòmica galopant com el que 
viu Catalunya en aquests moments, que fon les seves ar-
rels en el darrer trimestre de 2007, el Grup parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya considera que la política 
fiscal ha d’ésser un dels instruments capitals per iniciar 
la recuperació econòmica, especialment quan aquest ins-
trument es posa al servei dels interessos dels ciutadans i 
ciutadanes amb una aposta decidida per la reducció de la 
càrrega tributària, tal com la que es formula en aquesta 
proposició de llei.

En termes de política fiscal, són dos les direccions que 
cal impulsar en matèria fiscal en aquest context de crisi: 
per una banda, promoure la reducció dels impostos –el 
que s’anomena col·loquialment «baixada d’impostos»– i 
per l’altra introduir en el sistema fiscal vigent importants 
deduccions centrades en aquells col·lectius de persones 
físiques o jurídiques més vulnerables a les actuals cir-
cumstàncies econòmiques. Aquesta proposició de llei, 
doncs, s’insereix en aquest context.

Per tot l’antecedent, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya al Parlament presenta la següent: 

Proposició de llei d’addició de l’apartat 2 
de l’article 58 de la llei 19/2010, de 7 de juny, 
de regulació de l’impost sobre successions 
i donacions

Article únic

S’afegeix un apartat segon, a l’article 58 de la Llei 19/2010, 
de 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i 
donacions, que tindrà el següent redactat: 

«2. Els subjectes passius de l’impost, inclosos en els grups 
I i II definits en l’article 2 d’aquesta llei, aplicaran una 
bonificació del 99,9% del resultat de la quota tributaria, 
sens perjudici del que estableix la Disposició addicional 
única».

Disposició addicional única

La previsió continguda en aquesta llei s’ha d’estendre 
progressivament a la resta dels Grups per raó del grau de 
parentiu entre l’adquirent i el causant previstos en l’arti-
cle 2, tot fent-se efectiva no més tard del 31 de desem-
bre de 2013. A aquests efectes el Govern articularà els 
procediments i instruments necessaris per donar compli-
ment a aquest mandat.
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A la Mesa del Parlament de Catalunya

Germà Gordó i Aubarell, Secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

Certifico: Que en la sessió del Govern de la Generali-
tat de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, entre 
d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 

«A proposta del conseller d’Empresa i Ocupació s’apro-
va el projecte de Decret Llei de modificació de la Llei 
18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives de Catalunya».

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present Cer-
tificat a Barcelona, el quinze de febrer de dos mil onze.

Germà Gordó i Aubarell
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya

Decret llei 1/2011, de modificació de la Llei 
18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives 
de Catalunya

El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i 
jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 
67.6.a) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo 
el següent

Decret llei

Preàmbul

El Reglament (CE) núm. 1606/2002, del Parlament Eu-
ropeu i del Consell, de 19 de juliol de 2002, relatiu a 
l’aplicació de normes internacionals de comptabilitat, 
va acordar l’aplicació d’aquestes a la Unió Europea, les 
quals amb posterioritat van ser aprovades, en la seva ma-
joria, pel Reglament 1725/2003, de la Comissió, de 29 
de setembre de 2003, pel qual s’adopten determinades 
Normes Internacionals de Comptabilitat de conformitat 
amb el Reglament (CE) núm. 1606/2002, del Parlament 
Europeu i del Consell.

La NIC (norma internacional de comptabilitat) núm. 32, 
referent als instruments financers, així com l’emissió de 
la corresponent interpretació del Comitè de les Normes 
Internacionals d’Informació Financera (CINIIF) sobre 
l’aplicació de la NIC 32 a les aportacions de les perso-
nes sòcies de les cooperatives (aprovades ambdues per la 
Comissió en virtut del Reglament núm. 2237/2004 de 
la Comissió, de 29 de desembre de 2004, que modifica 
el Reglament (CE) núm. 1725/2003, pel qual s’adopten de-
terminades Normes Internacionals de Comptabilitat de 
conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1606/2002, del 
Parlament Europeu i del Consell, en allò que es refereix 
a la NIC 32 i a la Interpretació CINIIF 1, i del Reglament 
núm. 1073/2005 de la Comissió, de 7 de juliol de 2005, que 
modifica el Reglament núm. 1725/2003, pel qual s’adop-
ten determinades normes internacionals de comptabilitat 
de conformitat amb el Reglament núm. 1606/2002, del 
Parlament Europeu i del Consell, en allò que es refereix 
a la Interpretació CINIIF 2) impedeix la consideració com 
a recurs propi de les aportacions al capital social de les 
cooperatives, tant obligatòries com voluntàries, quan els 
socis tenen el dret incondicional al seu reemborsament.

Per aquest motiu, es presenta un text articulat, format per 
un únic article, una disposició addicional, dues disposi-
cions transitòries, inclosa la de repercussió pressupos-
tària, i una disposició final. L’article únic el que fa es 
afegir un segon apartat a l’article 58 de la llei 19/2010 
que, en cas d’aprovar-se podria integrar-se perfectament 
en el cos normatiu fiscal de Catalunya com a normativa 
pròpiament catalana exercida en funció de la capacitat 
legislativa que en aquesta matèria atorga la legislació so-
bre finançament autonòmic i sobre cessió de tributs a les 
Comunitats Autònomes de règim comú.

A més, com antecedent normatiu important a tenir en 
compte, hom considera adient aportar les proposicions 
de llei que ja, en les VI, VII i VIII legislatures va presen-
tar el Grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
i que estan degudament publicades en el Butlletí Oficial 
del Parlament (BOPC). Aquestes proposicions de llei, si 
bé és cert que modificaven la llei aleshores vigent en la 
matèria, perseguien exactament el mateix objectiu que 
aquesta que ara es presenta.

3. Afectacions pressupostàries

La proposició de llei preveu expressament la no afecta-
ció de la modificació normativa presentada fins el proper 
exercici pressupostari, i estableix en tot cas la seva entra-
da en vigor per el 1 de gener de 2012.

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.10. CONTROL DELS DECRETS LLEI

Control del Decret llei 1/2011, del 15 de fe-
brer, de modificació de la Llei 18/2002, del 5 
de juliol, de cooperatives de Catalunya
Tram. 203-00001/09

Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat
Reg. 2347 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

Acord: La Mesa del Parlament, en  la sessió tinguda el 
dia 22 de febrer de 2011, ha pres coneixement del De-
cret llei 1/2011, de 15 de febrer, de modificació de la Llei 
18/2002, del 5 de juliol, de cooperatives de Catalunya, 
publicat al DOGC 5820, i ha manifestat que el termini 
de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procedi-
ment que estableix l’article 136 del Reglament del Parla-
ment s’inicia el dia 18 de febrer de 2011.
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tàriament decideixin crear una categoria d’aportacions 
al capital no reemborsables.

D’acord amb el que preveu l’article 38 de la Llei 13/2008, 
del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del 
Govern, en relació amb el que determina l’article 64 de 
l’Estatut d’autonomia, aquesta disposició adopta la for-
ma de Decret llei atesa l’extraordinària i urgent necessi-
tat de permetre a les cooperatives catalanes, que així ho 
vulguin, configurar el seu capital d’acord amb les carac-
terístiques exigides per la nova regulació comptable per 
a la qualificació del capital com a patrimoni net.

La modificació legal que s’articula remet a la lliure de-
cisió de cada cooperativa preveure l’existència d’apor-
tacions a capital social no reemborsables a fi de poder 
comptabilitzar-les com a fons propis.

Es preveuen una sèrie de cauteles per a les persones ti-
tulars d’aportacions de capital el reemborsament de les 
quals hagi estat refusat per la cooperativa en relació amb 
la seva retribució i la participació en l’haver social. Tam-
bé es regula la possibilitat que els estatuts puguin preveu-
re que les aportacions al capital dels nous socis i sòcies 
s’hagin d’efectuar preferentment mitjançant l’adquisició 
de les aportacions el reemborsament de les quals hagi es-
tat refusat per la cooperativa.

A l’últim, es modifica la redacció d’altres articles de la 
Llei de cooperatives en coherència amb la nova configu-
ració del dret de reemborsament del soci i sòcia en cas 
de baixa.

La part dispositiva del Decret llei consta de 10 articles 
i la part final consta d’una disposició transitòria i una 
disposició final.

Per tal que les cooperatives catalanes disposin des de l’1 
de gener de 2011 dels instruments legals necessaris per 
competir pel que fa al tema de la capitalització amb la 
resta d’agents econòmics, en la disposició transitòria es 
preveu que les disposicions d’aquest Decret llei s’apli-
quen retroactivament a les modificacions estatutàries en 
què les cooperatives hagin previst l’existència d’aporta-
cions no reemborsables i que s’hagin aprovat des de l’1 
de gener de 2011 i abans de l’entrada en vigor d’aquesta 
norma.

Finalment, la disposició final preveu que aquest Decret llei 
entra en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC, 
atesa la necessitat extraordinària i urgent d’adaptar la le-
gislació de cooperatives de Catalunya al nou marc nor-
matiu comptable.

Per tot això, en ús de l’autorització concedida a l’arti-
cle 64 de l’Estatut d’autonomia, a proposta del conseller 
d’Empresa i Ocupació, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es modifica l’apartat l) de l’article 11.1 de la Llei 18/2002, 
de 5 de juliol, de cooperatives, que queda redactat de la 
manera següent:

«l) La regulació del dret de reemborsament de les apor-
tacions dels socis al capital social i el règim de transmis-
sió d’aquestes.»

En aquest nou context normatiu, es va dictar la Llei es-
tatal 16/2007, de 4 de juliol, de reforma i adaptació de la 
legislació mercantil en matèria comptable per a la seva 
harmonització internacional en base a la normativa de la 
Unió Europea.

La referida Llei estatal 16/2007 va ser desenvolupada re-
gla mentàriament amb l’aprovació del Reial decret 
1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla 
general de comptabilitat, i pel Reial decret 1515/2007, 
de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de 
Comptabilitat de les petites i mitjanes empreses i els cri-
teris per a les microempreses.

Pel que fa a l’adaptació sectorial comptable en l’àmbit 
coo  peratiu, es va aprovar el Reial decret 2003/2009, 
de 23 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 
1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla 
general de comptabilitat, en el sentit d’ampliar de forma 
excepcional fins al 31 de desembre de 2010 la vigència 
dels criteris pels quals s’estableix la delimitació entre 
fons propis i fons aliens.

En data 29 de desembre de 2010, s’ha publicat al BOE 
l’Ordre EHA /3360/2010, de 21 de desembre, per la qual 
s’aproven les normes sobre els aspectes comptables de 
les societats cooperatives. Aquesta Ordre, d’acord amb 
la seva disposició final segona, entra en vigor l’1 de ge-
ner de 2011 i és d’aplicació per als exercicis econòmics 
que s’iniciïn a partir d’aquesta data.

Per tant, l’1 de gener de 2011 les cooperatives han d’apli-
car els criteris comptables de delimitació entre fons pro-
pis i aliens establerts per la NIC 32, d’acord amb la inter-
pretació donada pel CINIIF 2, relativa a les aportacions 
dels socis d’entitats cooperatives i instruments similars, 
de manera que les aportacions dels socis al capital social 
de la cooperativa només poden ser considerades patri-
moni net si la cooperativa té el dret incondicional a re-
butjar el reemborsament de les mateixes, ja que en qual-
sevol altre cas han de ser considerades passiu financer.

Aquesta normativa comptable s’enfronta directament amb 
l’actual configuració a la legislació de cooperatives, del 
dret de reemborsament dels socis. La Llei 18/2002, de co-
operatives de Catalunya, regula com a un dret inqüestio-
nable el dret del soci o la sòcia a rebre el reemborsament 
de les seves aportacions, obligatòries i voluntàries al ca-
pital social, en cas de baixa. La no modificació legal de 
la regulació sobre el dret de reemborsament del soci o la 
sòcia en cas de baixa implicaria que les cooperatives ca-
talanes es trobessin davant d’una posició més desfavora-
ble quant a les exigències de capitalització davant de les 
entitats de crèdit i altres agents econòmics. En definitiva, 
la no reforma urgent de la Llei podria tenir greus reper-
cussions sobre la imatge de solvència de les cooperatives 
catalanes, la qual cosa podria incidir negativament en el 
desenvolupament de la seva activitat econòmica.

Així, en l’exercici de la competència exclusiva en matè-
ria de cooperatives atribuïda per l’article 124.1 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya de 2006, resulta neces-
sari i urgent que la Generalitat de Catalunya procedeixi 
a modificar la vigent Llei de cooperatives, a fi i efecte 
d’adaptar-la a les normes internacionals de comptabili-
tat, de manera que es doni cobertura legal a les modifica-
cions d’estatuts de les cooperatives catalanes que volun-



28 de febrer de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 27

3.10.10. TRAMITACIONS EN CURS 20

mació de la cooperativa, que no s’ha de veure afectat per 
una suspensió temporal dels drets a causa d’un expedient 
sancionador; sens perjudici del que disposin els estatuts 
socials en relació amb les aportacions el reemborsament 
de les quals pugui ser refusat incondicionalment pel 
Consell Rector».

Article 4

Es modifica l’apartat d) de l’article 29.1 de la Llei 
18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives de Catalunya, 
que queda redactat de la manera següent:

«d) La transformació obligatòria de les aportacions amb 
dret de reemborsament en cas de baixa en aportacions el 
reemborsament de les quals pugui ser refusat incondicio-
nalment pel Consell Rector, o la transformació inversa, 
l’aprovació de noves aportacions obligatòries; l’admissió 
d’aportacions dels socis col·laboradors, si n’hi ha; l’actu-
alització del valor de les aportacions al capital social; la 
fixació de les aportacions dels nous socis; l’establiment 
de quotes d’ingrés o periòdiques, i també el tipus o la 
base de determinació de l’interès que s’ha d’abonar per 
les aportacions al capital social.»

Article 5

Es modifica l’apartat 6 de l’article 55 de la Llei 18/2002, 
de 5 de juliol, de cooperatives, que queda redactat de la 
manera següent:

«6. S’ha d’aplicar a les aportacions no dineràries, pel que 
fa al lliurament, el sanejament per evicció i la transmis-
sió de riscos, el que disposa l’article 64 del text refós de 
la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 1/2010, de 2 de juliol.»

Article 6

S’addiciona un nou article, amb el número 55.bis a la 
Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives de Catalu-
nya, amb el contingut següent:

«Article 55.bis

Capital social

«1. Les aportacions obligatòries i voluntàries dels socis i 
sòcies que constitueixen el capital social poden ser:

a) Aportacions amb dret de reemborsament en cas de 
baixa.

b) Aportacions el reemborsament de les quals en cas de 
baixa pugui ser refusat incondicionalment pel Consell 
Rector.

2. La transformació obligatòria de les aportacions amb 
dret de reemborsament en cas de baixa en aportacions el 
reemborsament de les quals pugui ser refusat incondici-
onalment pel Consell Rector, o la transformació inversa, 
requereix l’acord de l’assemblea general amb la majoria 
exigida per la modificació d’estatuts. Tanmateix, els so-
cis o sòcies disconformes amb l’acord de transformació 
que hi hagin votat en contra i hagin fet constar expressa-
ment en acta que s’hi oposen, i també els socis o les sòci-
es que, per causa justificada, no han assistit a l’assemblea 
general, tenen dret a obtenir, si la demanen, per escrit 
adreçat al Consell Rector, en el termini d’un mes després 

Article 2

Es modifica l’article 20 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, 
de cooperatives, de la manera següent:

1. L’apartat 1 queda redactat de la manera següent:

«1. En produir-se la baixa d’un soci o sòcia, aquest té 
dret al reemborsament de les seves aportacions, volun-
tàries i obligatòries, al capital social, i també al retorn 
cooperatiu que li correspongui en funció de la seva ac-
tivitat cooperativitzada i, si escau, a la part individua-
litzada dels fons de reserva voluntari, sens perjudici del 
que aquesta Llei i els estatuts socials estableixin per a 
les aportacions el reemborsament de les quals pugui ser 
refusat incondicionalment pel Consell Rector»

2. L’apartat 2.a) queda redactat de la manera següent:

«a) Sobre la base dels resultats de l’exercici econòmic 
en què es produeix la baixa del soci o sòcia i de la im-
putació de resultats que li sigui atribuïble, s’ha de pro-
cedir, en el termini d’un mes a comptar de l’aprovació 
dels comptes anuals corresponents a l’exercici esmentat, 
a fixar l’import definitiu del reemborsament de les seves 
aportacions al capital social. El Consell Rector pot fixar 
provisionalment aquest import abans de l’aprovació dels 
comptes i, si escau, en el cas de les aportacions reem-
borsables, pot autoritzar que es faci un reemborsament a 
compte del definitiu.»

3.L’apartat 3 queda redactat de la manera següent:

«3. El pagament de les bestretes meritades i, si escau, 
dels retorns acordats, s’ha d’efectuar immediatament, 
excepte si hi ha un pacte que estipuli el contrari, però el 
pagament de les aportacions socials previstes a l’article 
55.bis.1.a) s’ha de fer en el termini que es fixi de mutu 
acord o, si no és així, en el termini que assenyali el Con-
sell Rector, que no pot ésser mai superior als cinc anys 
d’ençà de la data de baixa.

En el cas de les aportacions previstes a l’article 55.bis.1.b, 
els terminis assenyalats en el paràgraf anterior es com-
puten des de la data en què el Consell Rector acordi el 
reemborsament que s’ha d’efectuar per ordre d’antiguitat 
de les sol·licituds de reemborsament o, en el cas que no 
constin les sol·licituds, per ordre d’antiguitat de la data 
de baixa.»

4. L’apartat 4 passa a ser el 5.

5. S’introdueix un nou apartat 4, amb la redacció se-
güent:

«4. En les aportacions el reemborsament de les quals hagi 
estat acordat pel Consell Rector, les quantitats pendents 
de reemborsament no són susceptibles d’actualització un 
cop acordada la quantia pel Consell Rector, però el soci 
o la sòcia que es dóna de baixa té dret a percebre l’interès 
legal del diner incrementat en dos punts.»

Article 3

Es modifica l’apartat f) de l’article 23.1 de la Llei 
18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, que queda re-
dactat de la manera següent:

«f) Percebre el reemborsament de llur aportació actua-
litzada en el cas de baixa o de liquidació o de transfor-
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Article 10

Es modifica l’article 118 de la Llei 18/2002, de 5 de ju-
liol, de cooperatives de Catalunya, de la manera següent:

1. S’afegeix un nou apartat, l’apartat 4t, amb el redactat 
següent:

«4. En el cas que els socis o les sòcies que causin baixa 
forçosa justificada siguin titulars de les aportacions pre-
vistes a l’article 55.bis.1.b i el Consell Rector no acordi 
el seu reemborsament immediat, els socis o les sòcies 
que romanguin a la cooperativa han d’adquirir aquestes 
aportacions en el termini màxim de sis mesos a comptar 
des de la data de baixa, en els termes que ho acordi l’as-
semblea general.»

2. Els apartats 4t i 5è passen a ser el 5è i 6è, respectiva-
ment.

Disposició transitòria. Aplicació retroactiva

Les disposicions d’aquest Decret llei s’apliquen retro-
activament a les modificacions estatutàries en què les 
cooperatives hagin previst l’existència d’aportacions no 
reemborsables i que s’hagin aprovat des de l’1 de gener 
de 2011 i abans de l’entrada en vigor d’aquest norma.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva publi-
cació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’a-
plicació aquest Decret llei cooperin al seu compliment 
i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el 
facin complir.

Barcelona, 15 de febrer de 2011

Artur Mas i Gavarró F. Xavier Mena
President de la Generalitat Conseller d’Empresa 
de Catalunya i Ocupació

Antecedents del Decret llei

1. Memòria justificativa, llista de disposicions afectades 
i taula de vigències.

2. Informe econòmic.

3. Informe jurídic principal i informe complementari.

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

de l’acord de transformació esmentat, la baixa per aques-
ta causa, que és qualificada de baixa justificada.

3. Els estatuts socials poden preveure que, quan en un 
exercici econòmic l’import de la devolució de les aporta-
cions superi el percentatge de capital social que s’hi esta-
bleixi, els nous reemborsaments estiguin condicionats a 
l’acord favorable del Consell Rector.

Els socis o les sòcies disconformes amb l’establiment o 
disminució d’aquest percentatge poden donar-se de bai-
xa, qualificant-se aquesta com a justificada, sempre que 
hi hagin votat en contra i hagin fet constar expressament 
en acta que s’hi oposen, i també els socis o les sòcies 
que, per causa justificada, no han assistit a l’assemblea 
general, tenen dret a obtenir, si la demanen, per escrit 
adreçat al Consell Rector, en el termini d’un mes després 
de l’acord de l’establiment o disminució del percentatge, 
la baixa per aquesta causa, que és qualificada de baixa 
justificada. En aquest supòsit són també d’aplicació els 
articles 59.2, el 2n paràgraf de l’article 20.3, 57.2 i 89.2.»

Article 7

S’addiciona un nou apartat, l’apartat 2n, a l’article 57 de 
la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, amb el 
redactat següent:

«2. Els estatuts socials poden preveure que les aportacions 
al capital social dels nous socis i sòcies s’hagin d’efec-
tuar preferentment mitjançant l’adquisició de les apor-
tacions previstes a l’article 55.bis.1.b, el reemborsament 
de les quals hagués estat sol·licitat per baixa dels seus 
titulars i refusat pel Consell Rector. Aquesta adquisició 
s’ha de produir per ordre d’antiguitat de sol·licituds de 
reemborsament d’aquest tipus d’aportacions i, en cas de 
sol·licituds d’igual data, l’adquisició s’ha de distribuir en 
proporció a l’import de les aportacions.»

Article 8

S’afegeix un nou apartat, l’apartat 2n, a l’article 59 Llei 
18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, amb el redactat 
següent:

«2. Si l’assemblea general acorda la meritació d’interes-
sos per a les aportacions al capital social o si acorda el 
repartiment de retorns, les aportacions previstes a l’ar-
ticle 55.bis.1.b del socis o sòcies que hagin causat bai-
xa a la cooperativa i el reemborsament de les quals hagi 
estat refusat pel Consell Rector, tenen preferència per 
percebre la remuneració que s’estableixi en els estatuts 
so cials.»

Article 9

S’afegeix un nou apartat, l’apartat 2n a l’article 89 a la 
Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives de Catalu-
nya, amb el redactat següent:

«2. Mentre no es reemborsin les aportacions previstes 
a l’article 55.bis.1.b els titulars que hagin causat baixa i 
sol·licitat el reemborsament han de participar en l’adju-
dicació de l’haver social un cop satisfet l’import del fons 
d’educació i promoció i abans del reintegrament de les 
restants aportacions als socis i sòcies.»
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Proposta de resolució sobre la modificació 
del Decret 1/2011, de reestructuració del 
Departament de la Presidència, pel que fa a 
l’adscripció del Centre d’Estudis d’Opinió al 
dit departament
Tram. 250-00003/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 2606).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 01.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.02.2011.

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
programa de seguretat contra la violència 
masclista en el Departament d’Interior
Tram. 250-00004/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 2606).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 01.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.02.2011.

Proposta de resolució sobre l’habilitació 
del port de Sant Carles de la Ràpita per a la 
descàrrega d’aliments peribles i el desem-
barcament de tripulacions estrangeres
Tram. 250-00006/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 2606).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 28.02.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.02.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 3381).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 01.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.02.2011.

3.10.15. DESIGNACIONS DE SÍNDICS DE LA 
SINDICATURA DE COMPTES

Procediment per a elegir quatre síndics de 
la Sindicatura de Comptes
Tram. 282-00001/08

Substanciació de les compareixences

Compareixences fetes en la sessió núm. 2 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 21.02.2011 (DSPC-C 33).

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el rebuig de la 
instal·lació d’un magatzem temporal cen-
tralitzat de residus nuclears a Ascó (Ribera 
d’Ebre)
Tram. 250-00001/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 2606).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 01.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.02.2011.

Proposta de resolució sobre el procediment 
de licitació del projecte de recuperació am-
biental de l’abocador de Can Planas, a Cer-
danyola del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 250-00002/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 2606).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 28.02.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.02.2011.
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Proposta de resolució sobre el desdoblament 
de l’eix viari comprès entre Tàrrega i Alfarràs 
i l’execució de les obres de la variant de Bell-
caire d’Urgell
Tram. 250-00010/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 2606).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 01.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.02.2011.

Proposta de resolució sobre el nomenament 
del president de la representació de la Gene-
ralitat en la Comissió Bilateral Generalitat - 
Estat
Tram. 250-00011/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 2606).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 01.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.02.2011.

Proposta de resolució sobre l’aturada dels 
trens de la línia 2 de rodalia a l’estació del Prat 
de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-00012/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 2606).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 01.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.02.2011.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una línia elèctrica subterrània per a les sa-
lines de la Trinitat, al delta de l’Ebre
Tram. 250-00007/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 2606).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 28.02.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.02.2011.

Proposta de resolució sobre les mesures 
previstes per a evitar la reproducció del ca-
ragol poma al delta de l’Ebre
Tram. 250-00008/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 2606).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 28.02.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.02.2011.

Proposta de resolució sobre l’adopció de me-
sures per a afrontar la proliferació de furts 
i robatoris a les explotacions agrícoles i rama-
deres i per a garantir-ne la seguretat
Tram. 250-00009/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 2606).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 28.02.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.02.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 3381).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 01.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.02.2011.
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Exposició de motius

El juny de 2006 Ferrocarrils de la Generalitat de Ca-
talunya enllestia la renovació més important de la línia 
pirenaica entre Lleida i la Pobla de Segur des que fou in-
augurada, amb l’objectiu de fer-hi augmentar el nombre 
d’usuaris i de millorar-ne el servei. Aquest increment es 
deixa notar pocs mesos després gràcies a l’augment de 
seguretat dels combois, fet que possibilita que rodin a 
una velocitat superior, i així el tram de Lleida-Balaguer 
es converteix en un autèntic tren de rodalies interurbà.

Un estudi recent de la Diputació de Lleida considera vi-
able el perllongament de la línia de tren de la Pobla fins 
a la Seu d’Urgell. L’estudi preveu un pressupost estimat 
de 265.000.000 euros amb un traçat amb una longitud 
de la Pobla a la Seu d’Urgell de 55 quilòmetres. Més del 
50 per cent del pressupost calculat està destinat a túnels. 
Aquest estudi es va encarregar a petició dels alcaldes del 
Pallars, que van manifestar a la Diputació el seu interès 
per perllongar l’actual línia de tren.

L’estudi també indica que, després de fer diferents con-
sultes tècniques a l’Oficina Territorial d’Avaluació Am-
biental i a la Direcció General de Qualitat i Avaluació 
Ambiental del Ministeri de Medi Ambient, es considera 
molt probable que s’accepti la tramitació d’aquest pro-
jecte per fer l’Estudi d’Impacte Ambiental que exigeix la 
normativa per aquest tipus de projecte.

Aquesta infraestructura representa una millora de la 
connexió entre Lleida i la Seu d’Urgell, i dels diferents 
nuclis per on passaria la línia. Una aposta estratègica de 
vertebració del territori. El Pirineu té una difícil con-
nexió entre valls, i aquesta n’és una alternativa viable. 
Aquesta via, a més, obriria la possibilitat de connectar 
ferroviàriament Lleida amb Andorra

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

1. Iniciar els tràmits necessaris per a la construcció d’un 
nou accés ferroviàri al Pirineu de Lleida amb el perllon-
gament de la línia de tren de la Lleida-la Pobla de Segur 
fins a la Seu d’Urgell.

2. Elaborar un estudi de viabilitat d’un nou corredor fer-
roviari entre la Seu d’Urgell i Andorra.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló, Carmel Mòdol i Bresolí, Marc 
Sanglas i Alcantarilla

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’una moratòria en l’obertura de dos nous 
pous a la plataforma petroliera Casablanca 
de Repsol, a la costa del Delta de l’Ebre
Tram. 250-00013/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 2606).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 01.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.02.2011.

Proposta de resolució sobre la reconsidera-
ció de l’autorització i els ajuts al projecte del 
circuit internacional de kàrting de Llinars del 
Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-00014/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 2606).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 01.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.02.2011.

Proposta de resolució sobre el perllonga-
ment de la línia ferroviària entre Lleida i la 
Pobla de Segur
Tram. 250-00071/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 2035 i 2528 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Carmel Mòdol 
i Bresolí, diputat, Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Territori i Sostenibilitat, sobre el perllongament de la lí-
nia Lleida-la Pobla de Segur.
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Proposta de resolució sobre la promoció de 
l’ocupació dels autònoms
Tram. 250-00075/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 2036 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Amorós i 
March, portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent sobre 
la promoció d’ocupació dels autònoms per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

L’àrea d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses 
del Departament d’Empresa i Ocupació– ha comunicat 
recentment que ha decidit que les persones emprenedo-
res que van sol·licitar la subvenció per a la Promoció de 
l’Ocupació Autònoma l’any 2010 tindran una resolució 
denegatòria per exhauriment del pressupost destinat 
a aquesta línia. La Generalitat amb aquesta decisió no 
només no continuarà donant les subvencions sinó que 
anul·larà les que ja va admetre a tràmit entre els mesos 
de setembre i desembre de 2010. Aquesta decisió afec-
tarà aproximadament a uns 4.000 autònoms que estaven 
esperant aquesta prestació i que, finalment, es quedaran 
sense rebre-la.

El departament d’Empresa i Ocupació considera que pren-
dre aquesta decisió no ha estat fàcil, però que aquesta 
ha estat l’única opció per poder seguir donant suport a 
les persones treballadores autònomes que reuneixin els 
requisits establerts per la normativa durant l’any 2011. 
Es evident que amb aquesta supressió serà més dificul-
tós per a les persones autònomes poder endegar els seus 
projectes propis si l’Administració els talla les ajudes per 
inici activitat (fins a 4.000 euros en el cas dels homes, i 
fins a 5.000 euros en el cas de les dones), amb la pèrdua 
de riquesa i ocupació per al país que això suposa.

El programa electoral de Convergència i Unió afirma, en 
la seva mesura 466, que aprovaran «un Pla de foment per 
als autònoms i emprenedors que inclourà mesures de su-
port a l’inici de l’activitat per garantir uns ingressos mí-
nims; ajornament d’impostos i cotitzacions els primers 
anys d’activitat i davant de dificultats; mesures de finan-
çament en les diferents etapes del negoci, i incentius a la 
contractació de treballadors». També el mateix programa 
electoral afirma, en la seva mesura 469 que simplificaran 
i ampliaran «l’accés als ajuts a l’autoocupació». I en la 
mesura 471 es proposa augmentar «el nombre d’ajuts que 
incorporin la possibilitat d’incorporació de bestretes, de 
manera que l’autònom pugui destinar una part d’aquests 
diners a tirar endavant el projecte».

La decisió presa pel departament d’Empresa i Ocupació 
és diametral oposada al programa electoral de CiU i a la 

Proposta de resolució sobre la vinculació de 
l’institut escola del districte de Sant Martí 
de Barcelona a l’Escola Pere IV
Tram. 250-00074/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 2035 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Oriol Amorós i March, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent sobre l’institut 
escola Pere IV, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El Consorci d’Educació de Barcelona havia valorat deu 
possibles nous instituts escola a la ciutat. Tres al districte 
de Sants-Montjuïc (Can Batlló, Sants i La Marina), un 
al districte d’Horta-Guinardó (a partir de l’escola Horta 
i l’institut La Clota), dos al districte de Sant Andreu (un 
a partir de l’escola Garcilaso i l’institut AVE-Sagrera i 
un altre Fabra i Coats) i quatre al districte de Sant Mar-
tí (Pere IV, Pujades, un a partir de l’escola Arenal de 
Llevant i l’institut Front Marítim i un altre a partir de 
l’escola Llull i l’institut Titan).

Pel que fa a un dels instituts escola del districte de Sant 
Martí, Pere IV, estava programat que es posés en mar-
xa el pròxim curs. Però recentment ha sortit a la premsa 
que no se seguirà aquesta previsió, ja que tot i que al 
setembre entrarà en funcionament, no ho farà vinculat a 
l’escola Pere IV.

Les famílies van rebre fa més de quinze dies la notifica-
ció d’aquesta notícia i se senten decebudes amb el canvi 
de plans, ja que els comporta un greuge comparatiu i me-
nysté els seus drets.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a reconsiderar d’immediat la decisió de no vincular 
el nou centre que està en obres, amb l’escola Pere IV de 
Barcelona.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló Oriol Amorós i March
Portaveu GP d’ERC Portaveu adjunt GP d’ERC
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construït fa més de 50 anys i que ha quedat antic i és poc 
funcional pel que fa al servei que requereix un hospital 
del segle xxi i que aspira a convertir-se en un hospital de 
referència pels ciutadans de les comarques de Girona i 
pels catalans en general.

Aquest és doncs, un projecte important pel conjunt de 
la ciutadania i és per aquesta raó que ha estat parlat i 
debatut durant molts mesos amb tots els agents impli-
cats, la qual cosa ha permès arribar al consens existents 
actualment i disposar del projecte bàsic. Són molts els 
recursos públics que ja s’han invertit en aquest projecte, 
més de 6 milions d’euros, i ara el nou Govern de la Ge-
neralitat posa en dubte la idoneïtat del projecte i el seu 
desenvolupament.

Som conscients de l’actual situació de les finances públi-
ques. Som partidaris de que cal que reduir despeses però 
no pot ser que aquesta reducció de despeses suposi reta-
llar en serveis socials o equipaments sanitaris, educatius 
i de seguretat. És necessari conservar i mantenir les in-
versions en tot allò que suposo i representa una millora 
en la qualitat de vida de les persones.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

1. Rectificar la decisió presa pel Departament de Salut 
d’aturar les obres de construcció del Nou Hospital Dr. 
Josep Trueta a Girona (Gironès).

2. Presentar durant aquest any en curs: 

a) El projecte constructiu del Nou Hospital Dr. Josep 
Trueta a Girona (Girona).

b) El calendari d’execució de les obres de construcció 
d’aquest nou equipament hospitalari.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Josep Enric Millo i Rocher Eva García Rodríguez
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la no-implanta-
ció de la tercera línia de P3 a l’Escola La Sè-
quia, de Manresa (Bages), i sobre l’accelera-
ció de la construcció dels centres educatius 
pressupostats
Tram. 250-00077/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2039 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
Pedro Chumillas Zurilla, Rafael López Rueda, diputats, 

promesa de ser un Govern amb orientació business friendly 
que el president de la Generalitat de Catalunya va fer en 
la intervenció del debat d’investidura, en la que el candi-
dat proposà aleshores un pla per reactivar l’economia i 
reduir l’atur amb el consens del Parlament i dels agents 
econòmics i socials.

La orientació business friendly s’ha de demostrar amb 
polítiques que ajudin la creació d’empreses, eliminar les 
ajudes a l’inici d’activitat per a treballadors autònoms va 
en el sentit contrari,

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. Executar el Programa de Promoció de l’Ocupació Au-
tònoma pressupostat al 2010.

2. Ampliar els recursos per al Programa de Promoció de 
l’Ocupació Autònoma per a l’exercici pressupostari 2011 
per tal d’impulsar l’autoocupació per damunt dels pres-
supostats el 2010

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló Oriol Amorós i March
Portaveu GP d’ERC Portaveu adjunt GP d’ERC

Proposta de resolució sobre el projecte de 
construcció del nou Hospital Doctor Josep 
Trueta, de Girona
Tram. 250-00076/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2038 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Eva García Rodrí-
guez, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

La construcció del nou Hospital Dr. Josep Trueta a Giro-
na (Gironès) fa temps que està projectat suposarà per als 
gironins i les gironines, així com per a tots els ciutadans 
de les comarques gironines, una millora molt important 
i un pas endavant en la millora dels serveis sanitaris i 
l’atenció sanitària.

Les obres fetes fins a dia d’avui per rehabilitar algunes 
parts d’aquest hospital i els estudis tècnics realitzats so-
bre l’actual Hospital Josep Trueta van posar en evidència 
que els costos i els resultats de una rehabilitació de tot el 
centre serien molt menys rentables que la construcció, 
en el mateix lloc, d’un nou centre i per tant que la mi-
llor opció tècnica i econòmica era l’enderroc d’un edifici 
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1. No implantar la tercera línia al nivell educatiu de P3 
del CEIP La Sèquia de Manresa (Bages) previst pel pro-
per curs escolar 2011-2012.

2. Accelerar la construcció dels centres educatius previs-
tos a Manresa que ja han estat pressupostats en els últims 
pressupostos de la Generalitat per tal de donar una solu-
ció a la sobreocupació d’alguns equipaments educatius 
com el CEIP La Sèquia.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, José Antonio Coto Roquet i 
Rafael López Rueda

Proposta de resolució sobre el projecte de 
construcció del nou edifici de l’Escola Medi-
terrània, de Barcelona
Tram. 250-00078/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2040 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
José Antonio Coto Roquet, Pedro Chumillas Zurilla, 
diputats, d’acord amb allò que preveuen els articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
proposta de resolució, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Ensenyament i Universitats: 

Exposició de motius

Al juliol del 2007, l’Ajuntament de Barcelona va comuni-
car a la Direcció del CEIP Mediterrània la decisió d’en-
derrocar el seu centre escolar situat al Passeig Marítim 
de Barcelona números 5 i 7 al districte de Ciutat Vella, 
per problemes greus a l’estructura de l’edifici. A la ma-
teixa comunicació se’ls hi va informar que al setembre 
iniciarien les classes als mòduls prefabricats que s’instal-
larien durant el mes d’agost al carrer Andrea Dòria i que 
els hi asseguraven tots el recursos necessaris per tal que 
quedés garantida la qualitat i magnitud del seu projecte 
educatiu.

En un principi la ubicació del CEIP Mediterrània als mò-
duls prefabricats estava prevista per dos anys ja que se’ls 
va prometre que el curs 2009-2010 ja estaria acabat el 
nou edifici al Passeig Marítim. Des d’aleshores els alum-
nes d’aquest centre educatiu porten quatre cursos esco-
lars donant classe en barracons.

A l’escola estudien cent seixanta-vuit alumnes amb una 
plantilla de trenta persones que hi pateixen les següents 
mancances greus: 

– Insuficiència de lavabos.

– El pati dels més petits és minúscul i no disposa d’om-
bra. El pati dels més grans és un pati cedit per un altre 
col·legi, també sense ombra ni cap racó aixoplugat.

d’acord amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent proposta 
de resolució per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats: 

Exposició de motius

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Ca-
talunya ha anunciat que pel proper curs escolar 2011-2012 
crearà al Centre d’Educació Infantil i Primària la Sèquia a 
Manresa (Bages) una nova línia pel primer curs de d’edu-
cació infantil, és a dir, a P3. Els motius que segons el De-
partament aconsellen la creació d’aquesta nova línia en 
aquesta curs, convertint-se en la tercera línia, és l’augment 
de la natalitat registrat durant l’any 2008.

Aquesta proposta del Govern que es veurà materialitzada 
el proper mes de setembre ja ha estat fortament contes-
tada pel col·lectiu educatiu de la capital del Bages i molt 
especialment pels pares i alumnes del CEIP La Sèquia, 
ja que la incorporació d’un nou grup a P3 suposarà l’aco-
lliment de nens ens unes condicions precàries, al mateix 
temps que és una opció que no és viable pedagògicament 
tant per professors com per l’alumnat, el que tindrà greus 
conseqüències en la qualitat de l’educació.

El CEIP La Sèquia de Manresa va ser construït i disse-
nyat perquè hi hagués dues línies per curs, pel que una 
nova línia representaria la pèrdua de les aules de músi-
ca, d’idiomes, es massificaria l’espai destinat a menjador 
escolar, on ara els alumnes ja han de dinar per torns. A tot 
això se l’ha de sumar que ens troben amb un equipament 
educatiu que arrastra importants deficiències com exem-
ple el mal estat dels seus accessos, el carrer sense urba-
nitzar, manca de material i instal·lacions, un pati insufici-
ent pel número d’alumnes, etc.

Per la seva part el Govern de la Generalitat ha manifestat 
que la nova línia anirà acompanyada de més professors, 
com no pot ser d’una altra forma. Però la realitat és que 
el Departament d’Ensenyament ja ha incorporat un grup 
més al CEIP La Sèquia en dues ocasions anterior, la que 
pretén dur a terme serà la tercera, tot plegat a ocasionat 
una massificació de les seves aules.

Si el que es pretén es donar oferta a la demanda educa-
tiva de Manresa la opció d’incrementar les línies no és 
la millor. Hi ha altres opcions que s’han de valorar ja 
que afavoreixen l’escolarització dels menors en els cen-
tres educatius. Una de les opcions a tenir en compte és 
complir amb els compromisos dels diversos governs de 
la Generalitat en matèria educativa en aquesta ciutat de 
la comarca del Bages. En aquest sentit s’ha manifestat 
l’Ajuntament de Manresa, en una moció subscrita de for-
ma unànime han demanat a l’actual Govern de la Ge-
neralitat l’acceleració dels centres educatius que encara 
resten pendents com és el cas del cinquè institut, o la resta 
de centres d’educació primària i infantil ja pressupostat 
en anteriors pressupostos de la Generalitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

1. Aprovar el projecte de construcció del nou edifici del 
CEIP Mediterrània amb la participació de l’AMPA del 
Centre, la Plataforma del CEIP Mediterrània Barcelone-
ta i la Direcció del CEIP Mediterrània per tal d’adaptar 
el nou edifici a les seves necessitats.

2. Realitzar sense demora els tràmits necessaris per què 
la licitació del projecte de construcció del nou edifici al 
solar del Passeig Marítim 5-7 sigui efectiu abans de la 
finalització del curs escolar 2010-2011 i es comencin les 
obres dins d’aquest any 2011 al solar del Passeig Marítim 
5-7 de Barcelona.

3. Establir un calendari d’obres i mantenir informats 
periòdicament l’AMPA, a la Plataforma del CEIP Medi-
terrània i a la Direcció del centre del progrés de la cons-
trucció del nou centre.

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, José Antonio Coto Roquet i 
Pedro Chumillas Zurilla 

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria d’ajuts per a estudiants universitaris de 
les comarques de l’Alt Pirineu, l’Aran i el Sol-
sonès
Tram. 250-00079/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2041 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
José Antonio Coto Roquet, Pedro Chumillas Zurilla, 
diputats, d’acord amb allò que preveuen els articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
proposta de resolució, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Ensenyament i Universitats: 

Exposició de motius

Amb data de 5 de gener de 2010, es va publicar al Dia
ri Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la con-
vocatòria d’ajuts per a estudiants universitaris de les 
comarques de l’àmbit de l’Alt Pirineu, Aran i Solsonès 
(APA), finançada amb 400.000 euros per la Direcció 
General d’Universitats. Aquesta convocatòria d’ajuts per 
al curs 2009-2010, incorporava, per primer cop als estu-
diants de la comarca del Solsonès, però deixava fora, de 
manera incomprensible, als estudiants de les comarques 
de la Garrotxa, el Ripollès i el Berguedà.

Tot i que durant l’anterior legislatura aquesta Cambra 
va aprovar una resolució en la que instava al Govern a 
valorar la incorporació de les comarques del Berguedà, 

– No disposen de menjador i n’empren una sala d’una al-
tre escola de quaranta metres quadrats per setanta nens. 
Per desplaçar-s’hi han de fer-ho a cel ras amb els proble-
mes de fred, calor, pluja, etc.

– No poden fer activitats extraescolars per manca de lloc. 
El Centre Cívic de la Barceloneta els cedeix, no sempre, 
una saleta per fer dansa.

– Educació física ho han de fer sempre a cel ras, a un pati 
cedit per una altra escola i no disposen d’espai per guar-
dar estris de gimnàs, cosa que redueix de forma dràstica 
la labor pedagògica del professor. Tampoc tenen possibi-
litat de fer classes de psicomotricitat per als més petits.

– Quant els van traslladar als barracons comptaven amb 
dues persones de neteja (unes vuitanta hores setmanals). 
Ràpidament aquestes hores van quedar reduïdes a la 
meitat. Aquest nombre d’hores és del tot insuficient.

– Tampoc tenen biblioteca i una vegada al mes fan l’es-
forç de traslladar els nens a la Biblioteca de la Frater-
nitat: els hi acompanyen caminant, resten amb ells tota 
l’estona i els tornen a l’escola.

– Ni professorat, ni direcció, ni AMPA compten amb un 
espai adient a la seva tasca.

– Donada la minsa protecció que tenen els mòduls són 
molt vulnerables als actes de vandalisme i delinqüència. 
Els caps de setmana alguns individus han saltat al pati 
dels petits a fer “botellón” i a vegades han entrat a l’es-
cola a robar i fer destrosses en hores en que l’escola està 
tancada.

– El carrer Andrea Dòria té les voreres molt estretes. És 
un carrer molt transitat ja que és pas obligat per a la càr-
rega i descàrrega del mercat i voltants i, en els moments 
d’entrades i sortides a l’escola, han de vigilar molt per la 
seguretat vial dels escolars.

Tota aquesta problemàtica porten quatre cursos supor-
tant-la. Malgrat tot això, a base de molt d’esforç i una 
impecable professionalitat i responsabilitat, el resultat de 
la tasca educativa del CEIP Mediterrània és encomiable. 
És per aquets motiu que el CEIP Mediterrània ha de po-
der comptar amb unes instal·lacions escolars dignes del 
seu projecte i la seva tasca. Totes aquestes carències i la 
incertesa quant al temps que els hi resta d’estar als mò-
duls els hi dificulta molt el treball.

El CEIP Mediterrània és l’escola de Barcelona que més 
temps porta en mòduls prefabricats i és l’únic que té tots 
els seus cursos en barracons (des de P3 fins a 6è de pri-
mària). Aquesta situació ha comportat una mobilització 
tant per part de l’AMPA, com dels veïns, veïnes i Associ-
acions del barri de la Barceloneta, per tal que s’iniciï la 
construcció del centre escolar en el solar de l’enderrocat 
CEIP Mediterrània amb la màxima celeritat.

El Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella, al 
desembre de 2010, va aprovar per unanimitat una De-
claració Institucional envers l’urgent construcció del nou 
CEIP Mediterrània al solar del Passeig Marítim 5-7 de 
Barcelona.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 
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Rafael López i Rueda, José Antonio Coto Roquet, dipu-
tats, d’acord amb allò que preveuen els articles 145 i 146 
del Reglament de la Cambra, presenten la següent pro-
posta de resolució, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Benestar i Família: 

Exposició de motius

A la tardor de l’any 2009, ara fa poc més d’un any, es va 
obrir a Mataró un centre d’acollida de menors en risc 
d’exclusió social. Aquest centre, que va rebre el nom de 
La Ribera, acull joves des dels 12 als 18 anys d’edat.

Si ja des d’un principi aquest equipament va despertar 
cert recel entre els veïns més propers al Centre, primer 
per la poca informació que se’ls va facilitar i després 
perquè els amoïnava que els residents poguessin ocasi-
onar algun problema al veïnat, el cert és que a dia d’avui 
el malestar entre els veïns de la zona continua existint i 
fins i tot s’ha agreujat.

Alguns veïns han fet saber que el passat 23 de desembre 
van patir en primera persona un episodi violent a les por-
tes de casa seva, concretament al carrer Fèlix Campllong, 
protagonitzat per un resident i en el que hi van haver d’in-
tervenir personal del centre i dels Mossos d’Esquadra.

Tanmateix, han informat d’episodis que alteren la seva 
vida quotidiana, des d’entrar a les seves cases pels terrats 
fins a desafiaments al carrer, amenaces, baralles a la via 
pública, actes incívics com enfilar-se als cotxes i molès-
ties que els ocasionen els trasllats dels residents.

No s’està qüestionant la idoneïtat del centre però si cal 
posar de manifest el rebuig que està tenint entre els ve-
ïns del voltant a causa dels nombrosos actes incívics que 
s’estan produint, el que pot comportar majors problemes 
de convivència si no es prenen les mesures adequades 
per garantir la convivència i la seguretat dels veïns del 
barri de l’Havana de Mataró.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a establir les mesures i accions necessàries per tal 
d’evitar els problemes de convivència, amenaces i in-
seguretat que s’han produït entre els veïns del barri de 
l’Havana i els residents del centre de menors La Ribera 
de la ciutat de Mataró (Maresme).

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, Rafael López i Rueda, José 
Antonio Coto Roquet

el Ripollès i la Garrotxa en les bases de la convocatòria 
d’ajuts universitaris aquesta beca ja no s’ha atorgat du-
rant el curs escolar 2010-2011 pel que tot continua igual. 
De moment, no s’ha donar compliment a aquesta reso-
lució.

Són manifestes les dificultats de mobilitat que tenen 
els estudiants de les comarques de muntanya tant per la 
longitud del trajecte per arribar als centres universita-
ris presencials com per les dificultats en els mitjans de 
transport públics a utilitzar. Entenent que un dels ob-
jectius primordials de l’administració, ha de ser l’accés 
als estudis universitaris de tots els catalans i catalanes, 
especialment d’aquells menors de 25 anys, en igualtats 
d’oportunitats, no podent ser un impediment la distàn-
cia. Aquest tipus de beca ajuda a millorar el capital humà 
de les comarques de muntanya, i per tant, es converteix 
en una garantia del desenvolupament i progrés econòmic 
d’aquests territoris.

Segons l’article 2.2 de la Llei 2/1983, de 9 de març, d’alta 
muntanya, estan considerades com a comarques de mun-
tanya l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, el Berguedà, la Cer-
danya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el 
Ripollès, el Solsonès i la Val d’Aran.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a obrir, dins de la disponibilitat pressupostària, una 
nova convocatòria d’ajuts per a estudiants universitaris 
de les comarques de muntanya de l’Alta Ribagorça, l’Alt 
Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pa-
llars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i 
la Vall d’Aran en els mateixos termes que la Resolució 
IUE/188/2010, de 5 de gener, per la qual s’aproven les 
bases i s’obre la convocatòria d’ajuts per a estudiants 
universitaris/àries de les comarques de l’àmbit de l’Alt 
Pirineu, Aran i Solsonès (APA).

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, José Antonio Coto Roquet i 
Pedro Chumillas Zurilla

Proposta de resolució sobre l’establiment 
de mesures per a evitar el problemes entre 
els veïns del barri de l’Havana i els residents 
del centre de menors La Ribera, de Mataró 
(Maresme)
Tram. 250-00080/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2056 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a iniciar el procés de revisió de la delimitació de les 
Zones Especials de Protecció Aviar (ZEPA) que afecten 
als regadius previstos en el projecte del Canal Segarra-
Garrigues, així com la Declaració d’Impacte Ambiental 
(DIA) i el pla especial i els plans de gestió de les ZEPA a 
fi d’ampliar les zones regables pel canal.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, Dolors López Aguilar, Mari-
sa Xandri Pujol, Joan Bertomeu i Bertomeu

Proposta de resolució sobre el millorament 
de les comunicacions entre Barcelona i Vi-
lafranca del Penedès (Alt Penedès) amb l’in-
crement del nombre de trens de la línia 4 de 
rodalia
Tram. 250-00082/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2058 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Dolors Mont-
serrat i Culleré, diputada, d’acord amb allò que preveuen 
els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra pre-
senten la següent Proposta de resolució, per tal que sigui 
substanciada a la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La xarxa de rodalies de Barcelona té greus deficiències 
fruit de l’escàs manteniment a que ha estat sotmesa en 
els darrers anys i a les intervencions sobre la xarxa que 
han provocat les obres de l’AVE.

Una de les línies que amb menor inversió ha estat la línia 
Barcelona-Martorell-Vilafranca-Sant Vicenç de Calders 
que correspon amb la línia 4 de rodalies. Això fa que 
les connexions del Penedès amb Barcelona siguin molt 
deficients. En concret les circulacions amb origen o destí 
a Vilafranca del Penedès es limiten a dues cada hora o 
fins i tot en algunes franges horàries, els trens passen 
amb una freqüència casi horària. Es fa del tot necessari 
incrementar aquesta freqüència de circulacions, ja que 
aquesta és una zona de gran creixement de l’entorn me-
tropolità.

Vilafranca del Penedès és una capital de comarca de prop 
de 40.000 habitants i el conjunt de la comarca de la qual 
és referència, l’Alt Penedès, arriba als 100.000 habitants. 
Molts dels trens que provenen de Barcelona, en especial, 
els de la línia R7 de rodalies, finalitzen el seu trajecte a 
Martorell a pocs quilòmetres de Vilafranca del Penedès 

Proposta de resolució sobre la revisió de la 
delimitació de les zones de protecció espe-
cial per als ocells que afecten els regadius 
del canal Segarra-Garrigues
Tram. 250-00081/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2057 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Dolors López 
Aguilar, Marisa Xandri Pujol, Joan Bertomeu i Berto-
meu, diputades i diputat del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen els 
articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenten 
la següent proposta de resolució per tal que sigui subs-
tanciada a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural: 

Exposició de motius

El Canal Segarra-Garrigues, juntament amb el tren d’al-
ta velocitat (AVE), és l’obra de major dimensió i impacte 
econòmic que s’ha desenvolupat a les Terres de Lleida 
des del segle xix en que es va construir el Canal d’Urgell.

Des del projecte inicial, la superfície de reg del Canal 
Segarra Garrigues ha patit diferents retallades, en part 
per les demandes de la Comissió Europea d’ampliació 
de les zones ZEPA i en part per l’escassa voluntat del 
Govern de la Generalitat de defensar els interessos dels 
agricultors i un projecte emblemàtic impulsat per Go-
verns diferents a l’Estat i a Catalunya, en el que el Go-
vern tripartit no hi creia.

La zona ZEPA al voltant del canal, ha comportat una 
disminució important de la superfície de reg i ha com-
promès la viabilitat econòmica de moltes de les explota-
cions. Igualment, alguns propietaris van veure com ter-
renys que abans eren de la seva propietat i que van cedir 
en el procés de concentració parcel·laria, es podia regar, 
i en els nous que els havien correspost, no ho podien fer 
per les ampliacions de les zones ZEPA. Les zones ZEPA 
han passat de 26.250 ha. a 42.144ha, afectant a les zones 
de reg.

El repartiment de les Zones Especials de Protecció Aviar 
(ZEPA) que afecten a les zones regables del Canal Se-
garra-Garrigues, es va realitzar sense els estudis tècnics 
que l’avalessin.

La Comissió Europea no creu incompatible el reg en les 
ZEPA, sinó que a través dels plans de gestió, es pot regar, 
sempre que no afecti a la supervivència de les aus.

La Comissió Europea, encara no s’ha pronunciat sobre 
els Plans d’Ús i Gestió presentats i per tant encara el Go-
vern de la Generalitat pot rectificar la política duta a ter-
me per l’anterior Govern i salvar la viabilitat de moltes 
explotacions que van quedar excloses del reg i que amb 
plans de gestió quer tinguin el nivell de concreció ade-
quat als requeriments europeus, podrien regar.
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hagi tingut el pare, la mare, els tutors o els germans esco-
laritzats, en ensenyaments declarats actualment gratuïts i 
universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud.

Entenem que un acord de Govern és un desplegament 
reglamentari més que discutible havent-hi un decret vi-
gent, amb l’article 11.2 del qual entra en contradicció 
tant l’acord de govern com la resolució posterior.

Entenem que aquest criteri afegeix opacitat als proces-
sos d’admissió, ja que en la Resolució s’explicita que «el 
pare, mare, els tutors o els germans que hagin estat esco-
laritzats en el centre per al qual es presenta la sol·licitud 
hauran de facilitar al centre les seves dades per què es 
pugui dur a terme la seva comprovació» i no es concre-
ta com s’haurà de justificar aquest criteri de la mateixa 
manera que la resta de criteris pels quals s’ha d’aportar 
una certificació per domicili, per renda, per discapacitat, 
per família nombrosa, per família monoparental o per 
malalties cròniques.

Entenem que aquest extrem contradiu qualsevol principi 
de legalitat i crea una inseguretat jurídica important a 
la resta de famílies que han de participar en el procés i 
deixa en mans dels centres i no de la inspecció o de les 
oficines municipals d’escolarització el control de l’apli-
cació de la mesura.

Entenem que es podria produir discriminació per raó 
del lloc de naixement contrària a la Llei d’educació de 
Catalunya i que obre de bat a bat la porta perquè els cen-
tres seleccionin l’alumnat i les seves famílies i no les fa-
mílies els centres, fet que no es pot permetre en centres 
educatius subvencionats amb diners públics, i que podria 
contribuir a ampliar les desigualtats entre alumnes i a la 
segregació de l’alumnat.

El Síndic de Greuges així ho ha considerat en una resolu-
ció enviada al Departament d’Ensenyament, per la qual 
valora que el nou criteri de desempat «introdueix una 
discriminació per raó de naixença, no afavoreix l’accés a 
una educació de qualitat en condicions d’igualtat, pot te-
nir efectes negatius en l’equitat del sistema educatiu i pot 
contribuir a reproduir les desigualtats dels grups socials 
en l’escolarització».

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a suprimir el nou criteri complementari, per re-
soldre situacions d’empat en el procés de preinscripció i 
matrícula de l’alumnat als centres educatius per al curs 
2011-2012, d’atorgar una puntuació de 5 punts a l’alum-
nat que hagi tingut el pare, la mare, els tutors o els ger-
mans escolaritzats al centre.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

i de Sant Sadurní d’Anoia, les dues principals localitats 
de la comarca. La prolongació d’aquesta línia R7 fins a 
Vilafranca permetria augmentar les freqüències de cir-
culació de Rodalies de la Generalitat a la comarca i evi-
tar que moltes persones que es desplacen a Barcelona per 
treballar o estudiar optin directament pel vehicle privat. 
Alhora facilitaria les comunicacions entre el Penedès i el 
Baix Llobregat amb el Vallès.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat millorar les comunicacions entre Barcelona i 
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) incrementant el 
nombre de trens de la línia R4 de rodalies Manresa-Bar-
celona-Vilafranca del Penedès-Sant Vicenç de Calders 
o alternativament amb la prolongació de la línia R7 de 
rodalies des de Martorell fins a Vilafranca del Penedès 
(Alt Penedès).

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Josep Enric Millo i Rocher Dolors Montserrat i Culleré

Proposta de resolució sobre la supressió 
del criteri de tenir familiars exalumnes del 
centre per a resoldre situacions d’empat en 
el procés de matriculació per al curs 2011-
2012
Tram. 250-00083/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 2060 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenta la proposta de resolució següent re-
lativa a la supressió del nou criteri complementari, per 
resoldre situacions d’empat en el procés de preinscripció 
i matrícula de l’alumnat als centres educatius per al curs 
2011-2012, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’acord de Govern 9/2011, de 25 de gener, d’aplicació dels 
criteris complementaris per resoldre situacions d’empat 
en el procés de preinscripció i matrícula de l’alumnat 
als centres educatius per al curs 2011-2012 i la resolu-
ció ENS/226/2011, d’1 de febrer, per la qual s’aproven les 
normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat als cen-
tres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres 
educatius incorporen un nou criteri pel qual s’atorga una 
puntuació de 5 punts complementaris a l’alumnat que 
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amb allò què preveu els articles 145 i 146 del Reglament 
de la Cambra, presenta la següent proposta de resolució: 

Exposició de motius

La sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya vigent des de juliol de 2006 
va mutilar el Títol III «Del Poder Judicial a Catalunya». 
L’Estatut incorporava en aquest Títol gairebé dues dese-
nes de remissions a la Llei Orgànica del Poder Judicial i 
altres textos legals. El Tribunal hagués pogut considerar 
plenament constitucionals aquestes remissions però va 
optar per una interpretació centralista de la Constitució, 
titllada de «inconsistent i inconseqüent» pel catedràtic 
de dret constitucional de la UAB, Manuel Gerpe.

Cal doncs que el Parlament i el Govern de Catalunya 
treballin per recuperar tot allò que dins el Títol III de 
l’Estatut va ser votat pel poble de Catalunya.

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Iniciar de forma immediata converses amb el Govern 
de l’Estat per aconseguir la modificació de totes les nor-
mes estatals que sigui necessari reformar per fer realitat 
les previsions que en matèria de justícia inclou l’Estatut 
d’Autonomia i que hagin estat declarades inconstitucio-
nals pel Tribunal Constitucional.

2. Facilitar tot el suport necessari perquè el Parlament 
pugui elaborar, d’acord amb el que estableix l’article 61 
de l’Estatut, una proposició de llei a presentar a la Mesa 
del Congrés de Diputats promovent la modificació de la 
Llei Orgànica del Poder Judicial i de tots els altres tex-
tos legals que ho precisin, per tal de fer efectives totes 
les previsions de l’Estatut relatives a l’àmbit de la justícia 
declarades inconstitucionals pel Tribunal Constitucional.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu Diputat

Proposta de resolució de suport a l’inici d’un 
procés democràtic a la República de Guinea 
Equatorial
Tram. 250-00086/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 2069 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del grup parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i Pere Aragonès i 
Garcia, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presen-
ten la proposta de resolució següent sobre la República 

Proposta de resolució sobre la modificació 
de les lleis estatals i l’impuls dels canvis le-
gals necessaris per a la creació de les ve-
gueries
Tram. 250-00084/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2062 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del grup parlamentari 
ICV-EUiA, i Jaume Bosch i Mestres, diputat, d’acord 
amb allò què preveu els articles 145 i 146 del Reglament 
de la Cambra, presenta la següent proposta de resolució: 

Exposició de motius

La implantació a Catalunya d’un nou model d’organitza-
ció territorial derivat de l’Estatut d’Autonomia de 2006 i 
de la Llei 30/2010 del 3 d’agost, de Vegueries, exigeix, 
tal com va dictaminar el Consell de Garanties Estatutà-
ries, la modificació de diverses lleis d’àmbit estatal.

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a: 

1. Iniciar de forma immediata davant el Govern de l’Estat 
una negociació encaminada a impulsar els canvis legals 
que facin possible la creació de les vegueries a Catalunya.

2. Donar tot el suport necessari al Parlament de Catalu-
nya perquè aquest pugui elaborar, tal com preveu l’arti-
cle 61 de l’Estatut, una Proposició de llei a presentar a la 
Mesa del Congrés de Diputats promovent les modifica-
cions de totes les lleis estatals necessàries per poder apli-
car el model d’organització territorial previst a l’Estatut 
de Catalunya.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu Diputat

Proposta de resolució sobre la modificació 
de les normes estatals necessàries per a 
fer efectives les disposicions de l’Estatut en 
matèria de justícia
Tram. 250-00085/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2063 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del grup parlamentari 
ICV-EUiA, i Jaume Bosch i Mestres, diputat, d’acord 
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3. Trasllada al Govern de la Generalitat, al Govern de 
l’Estat Espanyol, a la Unió Europea i a les organitza cions 
internacionals la necessitat d’adoptar les actuacions po-
lítiques i diplomàtiques necessàries per a l’establiment 
d’un estat democràtic, de dret i social a la República de 
Guinea Equatorial.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de la tasca de l’Observatori Agroalimentari 
de Preus de Catalunya
Tram. 250-00087/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2079 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, i Mònica Lafuente de 
la Torre diputada, del Grup Parlamentari Socialista, en 
virtut d’això que estableixen els articles 145 i 146 del Re-
glament del Parlament presenten la següent Proposta de 
resolució: 

Exposició de motius

Un dels problemes que pateix el sector agrari i ramader 
de Catalunya i d’arreu, és la venta dels seus productes 
per sota del preu de cost, motiu que fa en moltes ocasions 
inviable l’explotació, dificulta seguir mantenint l’activi-
tat i no s’assoleix el nivell de renda i de vida que es me-
reixen els pagesos i ramaders.

Som conscients que des de l’Administració no es pot es-
tablir un preu pels productes, però estem convençuts que 
s’han de buscar eines i possibles solucions. Per aquest 
motiu té tanta importància la informació estadística, tèc-
nica i econòmica de la realitat del sector agroalimentari 
i del seu entorn per fer front a la incertesa. És la única 
forma de detectar les oportunitats i actuar a temps i amb 
solvència en vista de problemàtiques i desajustos.

En aquest sentit en la passada legislatura es van fer molts 
esforços. Un exemple va ser la creació de l’Observato-
ri Agroalimentari de Preus, amb l’objectiu d’aportar la 
màxima transparència informativa sobre la formació 
dels preus agraris durant totes les etapes de la cadena 
alimentària, des de l’origen fins al consumidor. Alhora, 
es va pretendre afavorir el diàleg entre tots els agents que 
intervenen en la cadena, a fi de flexibilitzar posicions i 
cercar les possibles sinèrgies que puguin beneficiar el 
conjunt dels integrants, en definitiva, al conjunt del sec-
tor agroalimentari. En aquesta direcció es va iniciar els 
treballs per tal de consensuar amb tot el sector un Codi 
de Bones Pràctiques Comercials.

És per aquest motiu que presentem la següent: 

de Guinea Equatorial, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Acció Exterior i Unió Europea.

Exposició de motius

Des de l’any 1979, el general Teodoro Obiang ostenta la 
presidència de la República de Guinea Equatorial, a la 
qual va arribar mitjançant un cop d’estat i en la que s’ha 
mantingut mitjançant successives convocatòries electo-
rals –la darrera el 2009–, qualificades com a fraudulen-
tes per observadors internacionals.

La limitació de les llibertats polítiques, la manca de se-
guretat jurídica i la vulneració dels drets fonamentals 
s’han convertit, malauradament, en una característica 
del règim del general Obiang. L’organització Human 
Rights Watch, en el seu informe del 2011, destaca actu-
alment que a Guinea Equatorial la profunda desigualtat 
econòmica i social es manifesta en unes elits que contro-
len les xarxes de corrupció sobre tots els organismes de 
govern, mentre que els índexs de pobresa de la població 
són alarmants.

La riquesa en recursos petroliers de Guinea Equatorial 
no ha revertit en millores de les condicions de vida de 
la població. La taxa de mortalitat infantil al país és de 
les més altes del món, l’accés als serveis sanitaris bàsics 
és molt dificultosa i les inversions en desenvolupament 
i eradicació de la malària han estat sufragades per la 
cooperació internacional. La llibertat de premsa és ab-
solutament restringida, així com també la llibertat d’as-
sociació, amb l’extensió d’un sistema de repressió contra 
tota mostra d’oposició política o proposta de reforma 
institucional o econòmica. Segons l’esmentat informe de 
Human Rights Watch, el poder judicial està mancat ab-
solutament d’independència i les detencions arbitràries, 
la tortura i els segrestos per part de les forces policials i 
militars estan a l’ordre del dia.

Coincidint amb una visita d’una delegació del Congrés 
de Diputats, l’oposició democràtica i la societat civil 
de Guinea Equatorial ha expressat les seves demandes 
d’iniciar una transició democràtica al país, que posi fi als 
més de 30 anys de dictadura i règim autocràtic de Teodo-
ro Obiang i que permeti el restabliment de les llibertats 
individuals, els drets civils i l’assoliment de la democrà-
cia. Entre les mostres de protesta s’hi ha trobat la vaga 
de fam de l’escriptor Juan Tomás Ávila Laurel, un dels 
autors més importants del país, per reclamar l’inici de 
l’esmentada transició democràtica.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Expressa el seu suport a l’inici d’un procés democràtic 
a la República de Guinea Equatorial, que passi pàgina a 
la dictadura de Teodoro Obiang i finalitzi amb la repres-
sió i la vulneració dels drets fonamentals.

2. Insta el Congrés de Diputats, i a la resta d’institu cions 
de Catalunya i de l’Estat espanyol, a evitar qualsevol 
mostra de complicitat amb el règim dictatorial i corrupte 
del general Obiang.
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mini, per fer de la societat catalana una de referència al 
món en progrés, democràcia i eficiència.

En aquest sentit, el 19 de desembre de 2008, bona part 
dels grups parlamentaris i de la societat civil catalana 
van signar el Pacte Nacional per a la Immigració (d’ara 
endavant, PNI), que constitueix un gran acord de país i 
que dóna les directrius de les polítiques de gestió de la 
immigració en els propers vint anys. L’esmentat Pacte 
inclou, en la mesura número 42, la necessitat de «signar 
un compromís per a la no utilització instrumental del fet 
migratori en els períodes electorals per part dels partits 
polítics amb representació a Catalunya». En els darrers 
mesos, la signatura d’aquest acord no ha estat possible; 
en aquests moments, però, la constitució del nou Parla-
ment i la proximitat de les eleccions municipals fan que 
sigui perfectament possible i absolutament necessària 
la seva signatura, sobretot tenint en compte que són els 
ens locals els que suporten una major pressió en aquesta 
matèria.

L’acord s’hauria de fonamentar en els següents principis: 

1. Volem ser una única societat diversa i no una diversitat 
de societats aïllades entre si.

2. Expressem la defensa dels valors democràtics, d’igual-
tat d’oportunitats, de foment de la convivència, de la ciu-
tadania basada en els drets i els deures, i de valoració de 
la diversitat.

3. Conscients dels efectes dels nostres missatges, ens 
comprometem a contribuir a la comprensió de les trans-
formacions viscudes.

4. Reconeixem la responsabilitat dels diferents agents i 
organitzacions polítiques per tal de treballar pels reptes 
que ens presenta la nova societat catalana, per la cohesió 
i per la convivència.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu compro-
mís per a la no utilització instrumental de la immigració, 
d’acord amb la mesura número 42 del Pacte Nacional per 
a la Immigració, amb els punts següents: 

a. Emetre, en els seus missatges, continguts que donin 
eines a la ciutadania per conèixer l’aportació que la im-
migració ha tingut i seguirà tenint per al nostre país, així 
com per conèixer les causes estructurals dels problemes 
que hagin pogut sorgir.

b. Adreçar el mateix discurs a tota la ciutadania, sigui 
quin sigui el seu lloc d’origen.

c. Incidir en la valoració de les persones per les seves 
característiques individuals, i no atribuir-los comporta-
ments associats als col·lectius amb els que són o poden 
ser identificats i, a la inversa, no atribuir als col·lectius 
comportaments individuals.

d. Basar visions, opinions i missatges sobre la immigra-
ció en dades disponibles i contrastables, contextualitza-
des al marc competencial corresponent, i no en percep-
cions subjectives ni en dades tretes de context.

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

1. Donar continuïtat als treballs realitzats pel Departa-
ment d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural en la dar-
rera etapa per tal d’acabar de consensuar amb tots els 
representants de les diferents baules de la cadena el Codi 
de Bones Pràctiques Comercials.

2. Donar continuïtat i utilitat a l’Observatori Agroali-
mentari de Preus, eina necessària per promoure la trans-
parència en la formació dels preus en tots i cadascun dels 
esgraons de la cadena.

3. Impulsar des de l’Administració la formalització de 
contractes entre les diferents parts de la cadena de valor.

4. Treballar per a que els organismes i tribunals de la 
competència reconeguin les particularitats dels produc-
tes alimentaris

Palau del Parlament, 10 de febrer del 2011

Miquel Iceta i Llorens Mònica Lafuente de la Torre 
Portaveu GP SOC Diputada GP SOC 

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un 
acord sobre el tractament responsable de la 
immigració per part dels partits polítics amb 
representació parlamentària
Tram. 250-00088/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 2080 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Oriol Amorós i March, 
portaveu adjunt, Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de reso-
lució següent sobre l’impuls d’un acord sobre el tracta-
ment responsable de la immigració per part dels partits 
polítics amb representació al Parlament de Catalunya.

Exposició de motius

En els darrers anys, el nostre país ha viscut una gran trans-
formació demogràfica i social vinculada a la immigra-
ció. Tanmateix, un procés com aquest no s’esdevé per 
primera vegada, sinó que l’hem viscut dues vegades més 
al llarg del segle xx amb dimensions similars. Les cau-
ses d’aquest fenomen són de caràcter estructural i, si bé 
és cert que aquestes ja no s’incrementen, també ho és 
que romanen. En qualsevol cas, si volem seguir sent una 
societat cohesionada, d’igualtat d’oportunitats i compe-
titiva a nivell internacional, hem d’enfortir tots aquells 
mecanismes que afavoreixen la convivència i la integra-
ció. No és només una aposta pel present, sinó a llarg ter-
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Considerem que aquest nou equipament és imprescin-
dible per a la ciutat de Salt, com a mínim la construc-
ció i posada en funcionament de la nova comissaria de 
districte prevista que ha de respondre a les necessitats 
evidents de seguretat ciutadana que demanda la població 
en els darrers mesos.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat: 

1. A presentar un calendari per a l’execució de la nova 
seu regional dels Mossos d’Esquadra a Salt.

2. A formular una possible construcció per fases de l’e-
quipament, la primera de les quals hauria de servir per a 
posar en funcionament la comissaria de districte de Salt, 
i amb això viabilitzar com a mínim la part més necessà-
ria del conjunt d’aquesta inversió pública.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2011

Carme Capdevila i Palau Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre les caixes d’es-
talvi
Tram. 250-00090/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2097 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del grup parlamentari 
ICV-EUiA, d’acord amb allò que preveu l’article 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
Proposta de resolució per tal que sigui debatuda en el Ple 
del Parlament: 

Exposició de motius

Les caixes d’estalvis, profundament arrelades a Cata-
lunya i part fonamental del seu sistema financer, acom-
pleixen una funció cabdal pel que fa a la promoció de 
l’estalvi popular, el desenvolupament local, l’impuls de 
projectes empresarials arrelats al territori i l’aportació de 
recursos per a projectes culturals, solidaris i de benestar 
a través de l’obra social.

Per altra banda, les caixes d’estalvi tenen com a element 
diferencial positiu un component «democràtic» en els 
seus òrgans de Govern, amb la participació d’ajunta-
ments i altres entitats territorials, dels empleats i les em-
pleades i de fundacions i associacions de caràcter cultu-
ral o social implantades en l’àmbit territorial d’actuació 
de cada caixa.

e. Abordar els reptes que puguin sorgir al voltant del fet 
migratori amb responsabilitat i orientant els missatges a 
les solucions.

f. Contribuir al coneixement de les persones de diferents 
orígens sense estereotips ni prejudicis i en els principis 
de drets i deures per a tothom.

g. Evitar i denunciar els discursos que incitin als actes de 
racisme i xenofòbia.

2. Els grups parlamentaris traslladaran aquests compro-
misos a les seves agrupacions locals i candidatures a les 
eleccions municipals del 22 de maig de 2011.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló, portaveu del GP d’ERC; Oriol 
Amorós i March, portaveu adjunt del GP d’ERC; Pere 
Bosch Cuenca, diputat del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la nova seu regional i de la comissaria de 
districte dels Mossos d’Esquadra a Salt (Gi-
ronès)
Tram. 250-00089/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 2084 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i Carme Capde-
vila i Palau, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent, sobre la 
construcció de la nova seu regional dels Mossos d’Es-
quadra i la comissaria de districte a Salt, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

La Generalitat va preveure iniciar la construcció durant 
l’any 2011 de la nova seu regional dels Mossos d’Esqua-
dra al municipi de Salt. L’edifici hauria d’incloure-hi 
també la comissaria de districte que ha de donar servei 
a la ciutat de Salt.

El febrer de 2010 es va signar el conveni de l’Ajuntament 
de Salt amb la Generalitat per a la cessió dels 4.500 m2 
de terreny que ha d’ocupar aquest nou equipament i es va 
encarregar el projecte constructiu. Durant aquests me-
sos, tècnics d’ambdues administracions han anat man-
tenint reunions de treball per a donar forma al projecte.

El mes de gener passat el conseller Felip Puig afirmava a 
la premsa que s’aturava el projecte per a revisar-lo i que, 
per tant, les obres no s’iniciarien enguany. Aquesta nova 
situació no ha estat informada a l’Ajuntament.
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afecten als bancs. Per tant, estem parlant de que es tracta 
d’un problema general del sector financer, no només de 
les Caixes i, per això, creiem que es del tot injust o inte-
ressat, fer culpables de tots els mals, gairebé de manera 
exclusiva a les Caixes d’Estalvi, establint uns requisits 
que van molt més enllà de Basilea III.

El sistema financer arrossega el llast provocat per la 
bombolla immobiliària que a més ha provocat un greu 
problema social per les dificultats de pagament d’hipote-
ques de moltes famílies. Les administracions públiques 
han de plantejar un procés d’adquisició d’actius immobi-
liaris que permeti alhora sanejar les caixes i bancs i fer 
front a les necessitats d’habitatge social, principalment 
en règim de lloguer.

Ni el Parlament de Catalunya ni el Govern de la Gene-
ralitat poden acceptar passivament la desaparició del 
model català de caixes i la vulneració de les seves com-
petències.

Les mesures anunciades pel Govern de l’Estat junt a la 
situació econòmica poden suposar la desaparició del mo-
del català de caixes i posen en perill una pota fonamen-
tal de la política socials i del desenvolupament econòmic 
de Catalunya.

És per tot això, que el grup parlamentari ICV-EUiA pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

1) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

a) Emprar tots els mecanismes jurídics i polítics adients 
per tal de preservar les competències de la Generalitat en 
matèria de caixes d’estalvi.

b) Convocar la Comissió Bilateral Generalitat-Estat per 
tal de tractar sobre la reforma del model de caixes i tras-
lladar els acords del Parlament de Catalunya al Govern 
de l’Estat.

c) Fer les gestions davant el Govern de l’Estat per tal que 
incorpori de manera immediata a la Generalitat i la resta 
de comunitats autònomes als espais de presa de deci sions 
de la reforma del sistema financer, atenent al principi de 
lleialtat institucional, garantint processos transparents i 
públics.

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions oportunes davant el Govern de l’Estat per tal de: 

a) Retirar el Pla de Reforçament del Sistema Financer 
presentat per la vicepresidenta segona del Govern i mi-
nistra d’Economia.

b) Impulsar una reforma del sistema financer que garan-
teixi la solvència de les entitats financeres i mantingui 
els elements fonamentals del sistema de caixes, com són 
la vinculació al territori, la participació institucional, 
sindical i social en els òrgans de Govern i l’obra social.

Aquesta reforma hauria de fer-se establint els següents 
criteris: 

b.1) Establir uns criteris de solvència per a les caixes que 
no vagin més enllà dels criteris de Basilea III i en tot cas 
no siguin diferents dels aplicats als bancs.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga competènci-
es exclusives a la Generalitat pel que a la regulació de 
l’organització de les caixes d’estalvis i competències 
compartides sobre la seva activitat financera.

Els darrers dos anys s’està produint un procés de pro-
funda transformació del model de caixes d’estalvi que 
pot portar a la desaparició de bona part de les caixes o 
a la seva bancarització. En definitiva, a la pèrdua dels 
principis fonamentals del model català de caixes, amb 
un procés de centralització de les caixes i de vulneració 
de les competències de la Generalitat.

El Reial Decret Llei 9/2009, de 26 de juny sobre rees-
tructuració bancària i reforçament dels recursos propis 
de les entitats de crèdit i el Reial Decret Llei 11/2010, de 
9 de juliol, d’òrgans de govern i d’altres aspectes del rè-
gim jurídic de les Caixes d’Estalvis, que van ser aprovats 
sense debat social i sota la pressió d’entitats bancàries, 
avancen en la bancarització del model, la privatització 
dels seus recursos i la centralització de la supervisió, 
vulnerant les competències autonòmiques.

És cert que la crisi econòmica ha afectat també al con-
junt del sistema financer i ha posat en evidència la ne-
cessitat d’emprendre una reforma financera que afronti 
problemes com ara les inversions immobiliàries d’alt 
risc, les sobretasacions dels immobles o solars, els prés-
tecs per sobre dels límits racionals de risc assumible, la 
reducció dels ràtios de solvència, els abusos en matèria 
hipotecària, les elevades comissions, l’opacitat de deter-
minats productes financers o el sobreendeutament amb 
l’exterior. Uns problemes que comparteixen les caixes 
i els bancs i davant els quals el Banc d’Espanya, com 
a regulador, no va realitzar en el seu moment la tasca 
de supervisió i regulació que li corresponia. No es pot 
oblidar que qui té una posició més bel·ligerant a favor de 
la desaparició del model de Caixes és el governador del 
Banc d’Espanya, responsable de l’incompliment de les 
funcions de control citades.

El Pla de Reforçament del Sector Financer presentat per 
la ministra d’economia, Elena Salgado pretén establir 
un «Core Capital» mínim del 8%, que podria arribar 
fins al 10% per les entitats que no cotitzin a la Borsa, 
ni tinguin accionistes privats o que depenguin dels mer-
cats majoristes de finançament en més del 20% del seu 
passiu. Aquests criteris afecten a la majoria de Caixes 
d’Estalvi i suposen un enduriment respecte a les condici-
ons i els terminis establerts a Basilea III i un tractament 
discriminatori en relació als bancs. Les caixes que no 
hagin transferit els seus actius i passius a un banc tindran 
una exigència de capital superior i es veuran obligades a 
convertir-se en bancs, obrint el pas a la seva venda, una 
vegada sanejats amb fons públics.

Cal recordar que els bancs han exercit, històricament, 
una considerable pressió per modificar la regulació de 
les caixes i acaparar una major quota de mercat, amb una 
encara més major concentració del mercat financer en 
unes poques entitats bancàries.

Els problemes de les caixes són compartits també pels 
bancs. Les pèrdues potencials del sistema financer es-
panyol per impagament de deutes del sector immobili-
ari s’estima en un total de 142.000 MEUR, dels quals 
83.000 MEUR afecten les caixes d’estalvis i 59.000 MEUR 
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Els ajuntaments de Cerdanyola, Ripollet i Montcada i 
Reixac acorden prendre la iniciativa i posar-se d’acord 
en una ubicació que sigui adient pels habitants dels cor-
responents municipis. La ubicació proposada és el Sector 
REDOSA per ser un punt ben comunicat i pròxim als 
tres municipis. Els ajuntaments estudien i acorden habi-
litar la Mancomunitat que tenen constituïda perquè sigui 
a través de la mateixa que es gestionin tots els temes vin-
culats a l’hospital

L’any 2006 després de noves converses amb la Genera-
litat s’acorda que per ajustar-se al nou mapa d’equipa-
ments sanitaris els usuaris del nou hospital siguin dels 
municipis de Montcada, Ripollet, Cerdanyola i Barberà 
del Vallès. Per aquesta raó s’incorpora l’ajuntament de 
Barberà del Vallès a la Mancomunitat pel que fa als as-
sumptes relatius a l’hospital.

Els municipis, en un acord dels corresponents plens mu-
nicipals, acorden donar el nom d’Ernest Lluch al nou 
equipament.

Després d’un període de treballs tècnics i negociacions 
amb els sector privat, s’arriba a un acord en el planeja-
ment i s’inicia la tramitació per la modificació del Pla 
parcial.

El 2008 la Mancomunitat dels quatre ajuntaments con-
voquen un concurs d’idees que es finança amb aporta-
cions per part de cada un dels quatre ajuntaments.

El 2009 la Generalitat adquireix els terrenys de l’hos-
pital i finança l’enderroc de l’antiga fàbrica REDOSA i 
cedeix els solars a la Generalitat. Finalment la Generali-
tat aprova encomanar a CAT Salut la licitació de l’obra.

La construcció d’un nou equipament hospitalari s’ha fet 
del tot necessària i urgent per tal de donar resposta a una 
població creixent a la zona del Vallès Sud.

Davant les declaracions del conseller de Salut de paralit-
zar la construcció de nous equipaments hospitalaris i re-
visar els compromisos i acords presos per l’anterior Go-
vern de la Generalitat, el grup parlamentari ICV-EUiA 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

1) Mantenir els compromisos adquirits en relació a la 
construcció del nou Hospital Ernest Lluch.

2) Executar aquesta actuació amb caràcter prioritari i en 
el termini més breu possible per donar cobertura a les 
necessitats hospitalàries de la zona del Vallès sud.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Dolors Camats i Luis  Laia Ortiz i Castellví
Portaveu Diputada

b.2) Garantir la participació de les noves fundacions en 
un 51% del capital dels nous bancs, per tal de garantir-ne 
el control.

b.3) Respectar plenament les competències autonòmi-
ques pel que fa tant a les caixes com en la tutela de les 
fundacions.

b.4) Regular que les noves fundacions tinguin un pacte 
d’opció de compra de les accions en mans de l’Estat des-
prés del termini de 5 anys establerts pel FROB per evitar 
que caiguin en mans d’inversors privats si han pogut re-
soldre els seus desequilibris.

b.5) Establir limitacions i controls a la participació de 
les caixes i els bancs en activitats especulatives d’alt risc.

b.6) Promoure que el FROB actuï majoritàriament en 
l’adquisició de sòl i d’habitatges a un preu de repercussió 
o final assimilat al de la protecció oficial, de manera que 
l’Estat pugui disposar d’un important estoc de sòl i un 
parc d’habitatge públic destinat al lloguer social. Això 
ho hauria de vehicular mitjançant els governs autonò-
mics i amb la participació dels ens locals.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2011

Joan Herrera Torres
President

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Hospital Ernest Lluch, a Cerdanyola del 
Vallès
Tram. 250-00091/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2098 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, i Laia Ortiz i Castell-
ví, diputada del grup parlamentari d’ICV-EUiA, d’acord 
amb el que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent proposta de resolució: 

Exposició de motius

Des de l’any 2003 hi ha una clara reivindicació ciutada-
na i de l’ajuntament de Cerdanyola per la necessitat de 
construir una equipament hospitalari a la zona i donar 
cobertura a la població del Vallès Sud.

El 2004 comencen les converses amb el Govern de la 
Generalitat en què es compromet a fer un estudi per ava-
luar les necessitats i definir les inversions per a un nou 
mapa sanitari a tota l’àrea del Vallès.

Fet l’estudi, el Govern de la Generalitat considera neces-
sari aquest equipament hospitalari i es compromet a dur 
a terme la inversió i demana que els ajuntaments de la 
zona prenguin la iniciativa en la recerca dels solars i de 
la cessió de terrenys.
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servei de venda i atenció-informació als viatgers en les 
línies de la demarcació de Tarragona.

3) Fer les gestions davant el Govern de l’Estat per al 
compliment dels compromisos relatius a l’estudi de vi-
abilitat de noves estacions-baixadors, en les línies Bar-
celona-Tortosa i Barcelona-Reus, els quals, aprofitant la 
infraestructura existent, donarien resposta a les necessi-
tats de mobilitat i anirien articulant el sistema de roda-
lies del Camp de Tarragona, segona àrea metropolitana 
de Catalunya.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Dolors Camats i Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu Diputada

Proposta de resolució sobre el no-tanca-
ment de l’Escola Joan Salamero, de Gavà 
(Baix Llobregat)
Tram. 250-00093/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 2101 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenta la proposta de resolució següent 
sobre el CEIP Joan Salamero, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

Els mestres i l’AMPA de l’escola Joan Salamero de Gavà 
(Baix Llobregat) va rebre a finals de gener la notícia, 
per part dels Serveis Territorials del Departament d’En-
senyament, que el proper curs 2011-2012 no s’obriria la 
matrícula al grup de P3 i que hi havia la intenció de tan-
car el centre a partir del curs 2012-2013.

En relació a aquesta proposta sorgida del Departament 
d’Ensenyament, cal indicar que Gavà pateix un dèficit de 
places escolars públiques que es computa entorn de 20 a 
25 alumnes per any. De fet, poc després de fer-se pública 
la notícia del tancament del grup de P3 del CEIP Joan 
Salamero, un total de 12 famílies van anunciar la seva 
intenció de matricular els seus fills en aquest centre, al 
grup de P3, per al proper curs 2011-2012.

La constatació de l’existència de demanda per al grup de 
P3 de cara al curs vinent va motivar la marxa enrere en les 
intencions expressades pels responsables dels Serveis Ter-
ritorials del Departament d’Ensenyament, en el sentit que 
per al curs vinent 2011-2012 es manté obert el grup de P3.

No obstant això, s’ha fet signar a totes les famílies del 
centre un document pel qual se’ls informa que el tanca-
ment del CEIP es manté de cara al curs 2012-2013.

Proposta de resolució sobre el millorament 
de les línies ferroviàries del Camp de Tarra-
gona i les Terres de l’Ebre
Tram. 250-00092/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2100 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 145 del reglament del Parlament, presenta la 
següent Proposta de resolució: 

Exposició de motius

Atès què les comarques de Tarragona tenen un elevadís-
sim nivell d’ocupació dels trens que discorren per totes 
les línies i que en hores punta arriba a ser quasi el doble 
de viatgers/mes que la línia gironina, essent l’ocupació 
de seients dels 100%, que en el cas de la línia Barcelona-
Tarragona-Tortosa obliga els passatgers a viatjar dem-
peus durant gairebé 100 minuts en els dos sentits de la 
marxa.

Atès què el Plan Estratégico de Infraestructuras recull 
entre els seus objectius prioritaris la renovació integral 
del parc de trens de mitjana distància amb la incorpora-
ció de 107 trens nous de les sèries 449 i 559, dels quals hi 
havia unitats que havien de cobrir les línies Barcelona-
Reus i Barcelona-Tortosa.

Tenint en compte la millora que suposaria per a les per-
sones usuàries la incorporació d’aquests nous trens, que 
tenen més capacitat, que poden viatjar fins 160 km/h 
escurçant els temps dels trajectes, garanteixen seients i 
estan adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

Atès què la renovació dels trens prevista, incorporació 
dels 449, ja s’ha realitzat a les diferents línies d’Espanya, 
algunes de les quals amb nombres de viatgers/mes menor 
a les de la demarcació de Tarragona, (total 5.054.405 viat-
gers l’any 2009) restant només pendent les dels corredors 
Barcelona-Reus i Barcelona-Tortosa, que Renfe anunciava 
per al darrer trimestre de 2010, sense què s’hagin realitzat.

Per tots els motius al·legats i tenint en compte el greu-
ge i la discriminació que aquesta situació suposa per 
als usua ris del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, el 
grup parlamentari ICV-EUiA presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Instar l’operadora Renfe a incorporar els nous trens 
449 a les línies Barcelona-Reus i Barcelona-Tortosa, tal i 
com estava previst i altres millores pel que fa al material 
rodant.

2) Fer les gestions davant el Govern de l’Estat per al 
compliment dels compromisos del Ministerio de Fomen-
to pel que fa a les millores en les estacions actuals i el 
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Després d’una llarga lluita, l’any 2004 es va aconseguir 
programar aquesta ampliació, que permetria passar dels 
actuals 108 llits als 200 llits per a malalts, és a dir, dupli-
car la capacitat assistencial de l’hospital.

Tot i això, el passat 14 de febrer, sense informar-ne ni 
a les autoritats municipals del territori afectat i sense 
haver iniciat cap diàleg amb el territori, el Departament 
de Salut va informar alguns mitjans de comunicació de 
la decisió de suspendre l’ampliació d’aquest hospital, 
actuació que estava programada que s’iniciés de forma 
imminent.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Mantenir en la programació de nous equipaments sa-
nitaris públics l’ampliació de l’hospital de Viladecans.

2. Obrir un procés de diàleg amb els municipis afec-
tats, en el marc del Consorci Govern Territorial de Salut 
(GTS) Baix Llobregat Litoral.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló Carme Capdevila i Palau
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’Escola Collbaix, de Sant Joan de Vilatorra-
da (Bages)
Tram. 250-00095/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2111 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del grup parlamentari 
ICV-EUiA, i, Laura Massana i Mas diputada, d’acord 
amb allò què preveu els articles 145 i 146 del Reglament 
de la Cambra, presenta la següent proposta de resolució: 

Exposició de motius

L’Escola Collbaix de Sant Joan de Vilatorrada a la co-
marca del Bages, construïda inicialment com a escola 
d’una línia ha incrementat de manera exponencial el seu 
nombre d’alumnes en els últims anys, arribant a disposar 
de dues línies en la gran majoria de cursos d’educació 
infantil i primària.

Actualment l’Escola ha de realitzar les classes del cicle 
mitjà i superior en mòduls prefabricats. Part d’aquests 
mòduls estan ubicats dins el mateix centre en l’espai 
abans habilitat com a zona d’esbarjo dels esbarjos fet 
que ha provocat que aquest es vegi reduït de manera molt 
important. Des del curs 2010 - 2011 i degut al creixe-

Cal indicar que la població de Gavà manté un creixe-
ment positiu des de fa dècades, i que els darrers 10 anys 
ha crescut a un ritme de 700 nous habitants l’any. Inclús 
en l’actual context de crisi el creixement demogràfic és 
positiu, amb un augment de gairebé 400 nous veïns el 
darrer any 2010. El nombre de naixements anual frega 
els 500.

És per tant evident que les necessitats d’escolarització a 
Gavà, lluny de disminuir, van en augment.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a no tancar 
el CEIP Joan Salamero, mantenint la línia existent més 
enllà del curs 2012-2013.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’Hospital de Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 250-00094/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya

Reg. 2102 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Carme Capdevila i 
Palau, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent sobre l’hospital 
de Viladecans, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Salut.

Exposició de motius

L’hospital de Viladecans és l’únic hospital de l’Institut 
Català de la Salut del sector sanitari Baix Llobregat Litoral, 
i actua com a hospital de referència per a una població 
de prop de 200.000 habitants, que comprèn en primer 
terme els municipis de Castelldefels, Gavà, Viladecans, 
Begues i Sant Climent de Llobregat.

La seva ampliació és una vella reivindicació d’aquests 
municipis perquè, mentre que a Catalunya hi ha una 
mitjana de 2,5 llits per cada mil habitants, en el conjunt 
d’aquests municipis la mitjana és de 0,5 llits. Aquesta 
ràtio és clarament escassa, i provoca el col·lapse dels ser-
veis. Així, per exemple, només pel que fa a les llistes 
d’espera d’operacions quirúrgiques, el temps d’espera 
dels malalts d’aquesta zona ha arribat en ocasions a tri-
plicar la mitjana catalana.
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la proposta de resolució següent sobre l’aplicació del sis-
tema català d’atenció a la dependència, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Exposició de motius

El passat 15 de febrer, el mateix dia de la seva com-
pareixença davant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració, l’Hble. conseller de Benestar i Família va 
anunciar –val a dir que a través dels mitjans de comuni-
cació– la impossibilitat d’aplicar la Llei 39/2006, de 14 
de desembre de 2006, de Promoció de l’Autonomia Per-
sonal i Atenció a les persones en situació de dependèn-
cia, en allò que fa referència al col·lectiu de les persones 
amb dependència moderada (Grau I, Nivell 2). Amb aques-
tes declaracions, el màxim responsable del Departament 
està manifestant la seva voluntat d’incomplir les previ-
sions fixades en la mateixa llei, que establien els anys 
2011-2012 com a moments per a incloure la dependència 
moderada. Fins aquest moment, el Govern de la Gene-
ralitat havia anat complint amb els terminis fixats, mal-
grat la complexitat que representa desplegar un sistema 
nou, malgrat les dificultats econòmiques de la Generali-
tat –derivats, principalment, de la caiguda espectacular 
en els ingressos– i malgrat els incompliments reiterats 
de l’Estat Espanyol en allò que fa referència a la seva 
aportació econòmica –que, segons dades facilitades pel 
mateix Departament, aporta la meitat dels ingressos de 
la Generalitat, 335 milions d’euros per al 2010.

En aquest sentit, el nostre grup parlamentari considera 
que cal traslladar un missatge de tranquil·litat a les fa-
mílies i que cal prioritzar, per damunt de tot, el desple-
gament d’un sistema català d’atenció a la dependència 
que, en aquests moments, afavoreix un col·lectiu de més 
de 150 mil persones, la meitat de els quals no rebien cap 
prestació econòmica o de serveis abans de 

l’entrada en vigor de la llei. De fet, algunes de les prin-
cipals entitats socials del nostre país (ECOM, ECAS i la 
Taula del Tercer Sector), han reconegut que les declara-
cions del conseller han generat «preocupació» en el sec-
tor de l’acció social i han demanat al Departament que 
prioritzi la inversió social per cobrir les necessitats de la 
població més vulnerable i, de forma explícita, que garan-
teixi «el ple desplegament de la llei tal com està previst».

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. Reclami novament a l’Estat Espanyol que compleixi 
amb les seves obligacions en el finançament de la Llei 
39/2006, de 14 de desembre de 2006, de Promoció de 
l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació 
de dependència, d’acord amb les sol·licituds presentades i 
les persones valorades.

2. Compleixi els terminis fixats en la Llei i a implemen-
tar el Grau I, Nivell 2 en el període 2011-2012.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló Pere Bosch Cuenca
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

ment continuat d’alumnes, l’escola disposa de més mò-
duls prefabricats que en aquest cas, per una clara manca 
d’espai s’han hagut d’ubicar dins el recinte de l’Escola 
Joncadella, situada just al costat de l’Escola Collbaix.

La manca d’espai dins el propi centre que curs rere curs 
va en augment i la provisionalitat en la que es realitzen 
les classes a gran part dels cursos, suposa tot un cúmul 
de dificultats en el funcionament que fan impossible el 
desenvolupament satisfactori del projecte educatiu de 
l’escola.

El Govern de la Generalitat, d’acord amb l’Ajuntament 
de Sant Joan de Vilatorrada i el conjunt d’agents educa-
tius del municipi, va prendre l’acord de treballar per fer 
possible el model de tres escoles de dues línies cadascu-
na. En aquest sentit, el Govern de la Generalitat, per tal 
que pogués acollir dues línies, va decidir ampliar l’Es-
cola Collbaix ocupant el solar contigu cedit per l’Ajunta-
ment del municipi.

El passat mes d’abril el Govern de la Generalitat va pre-
sentar el projecte d’ampliació del centre als Serveis Ter-
ritorials del Departament a la Catalunya Central. El pro-
jecte ha estat valorat de manera molt positiva per l’equip 
de l’Escola, la seva Associació de Mares i Pares i l’Ajun-
tament de Sant Joan de Vilatorrada 

Per tant, només caldria que el Govern de la Generalitat 
de Catalunya prengués l’acord de construcció del projec-
te d’ampliació de l’Escola Collbaix es fes càrrec de la 
inversió necessària.

És per aquests motius el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a dur a terme l’ampliació de l’Escola Collbaix de 
Sant Joan de Vilatorrada per tal que es pugui desenvolu-
par amb totals garanties el projecte educatiu del centre.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Dolors Camats i Luis Laura Massana i Mas
Portaveu Diputada

Proposta de resolució sobre l’aplicació del 
sistema català d’atenció a la dependència
Tram. 250-00096/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 2116 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Pere Bosch Cuenca, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
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Proposta de resolució sobre la negociació 
de l’oferta de vols de Ryanair a l’aeroport de 
Girona
Tram. 250-00098/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2450 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta Llorens, portaveu, Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució sobre la negociació amb la Companyia Rya-
nair per evitar la pèrdua de vols de l’aeroport de Girona.

Exposició de motius

La companya Ryanair ha anunciat el passat 16 de febrer 
la reducció del nombre de vols que opera a l’aeroport de 
Girona-Costa Brava, 18 vols en total a partir del pròxim 
estiu, que representa una reducció del 28% del total dels 
vols operats per la companyia al citat aeroport.

El desembre de l’any 2010, l’anterior Govern de la Ge-
neralitat i Ryanair varen establir un preacord que com-
prometia a la companyia a traslladar a Catalunya, per via 
d’aquest aeroport, 4.000.000 de passatgers/any. Per això 
calgué fixar noves aportacions del Govern de la Gene-
ralitat per tal de compensar l’empresa. En aquest sentit, 
l’acord incloïa que les aportacions de les institucions cata-
lanes i del sector privat arribessin a un total d’9.5 MEUR. 
Aquest preacord va ser consultat amb les forces políti-
ques i en especial amb aquella que estava a punt de for-
mar govern, la qual va mostrar la seva conformitat.

Cal tenir present que de produir-se la retallada de l’oferta 
de vols anunciada per Ryanair a Girona l’impacte econò-
mic sobre el territori pot significar una pèrdua d’ingres-
sos per a la zona superior als 300 MEUR i la destrucció 
de 2.000 llocs de treball.

El Grup Parlamentari Socialista considera que el Govern 
de la Generalitat ha de prioritzar la negociació amb la 
companyia aèria per evitar la pèrdua de vols anunciats 
i establir els mecanismes econòmics necessaris per tal 
d’evitar la pèrdua econòmica i d’activitat de l’aeroport i 
del territori al qual dóna servei.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

1. Fer les gestions necessàries per evitar la reducció de 
vols operats per la companyia Ryanair des de l’aeroport 
de Girona 

2. Garantir, mitjançant la negociació amb la companyia, 
el manteniment i el creixement de l’oferta actual de vols 
que opera Ryanair des del citat aeroport.

Proposta de resolució sobre l’aprovisiona-
ment de places d’infermeria a l’atenció pri-
mària de l’Institut Català de la Salut
Tram. 250-00097/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 2348 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Carme Capdevila i Pa-
lau, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent sobre l’aprovisionament 
de places d’infermeria d’Atenció Primària de l’ICS, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El proppassat 19 de desembre es va fer un concurs–oposi-
ció per l’aprovisionament de places d’infermeria d’Aten-
ció Primària de l’ICS, per cobrir 603 places vacants d’in-
fermeria.

El resultat d’aquest ha estat decebedor per a tots els opo-
sitors, ja que només un 8,5% del total dels examinats ha 
superat la prova, un percentatge molt baix si tenim en 
consideració altres convocatòries anteriors, com la con-
vocatòria del 2007 on el nombre d’aprovats va ser del 
16%.

Els opositors han impugnat un terç de les 90 preguntes 
de l’examen per suposades irregularitats en els qüestio-
naris, alhora que consideren que la prova no s’ha valorat 
adequadament, com tampoc era adequat el contingut de 
la prova, amb preguntes que no tenien una relació direc-
ta amb la professió.

Del total de 603 places per cobrir, en queden vacants de 
la seva provisió 242.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. Revisar els criteris de valoració del concurs-oposició 
per l’aprovisionament de places d’infermeria d’Atenció 
Primària de l’ICS, per tal d’equilibrar el nombre d’as-
pirants i places convocades i buscar les fórmules jurídi-
ques adequades per reconduir l’actual situació, de ma-
nera que el resultat final sigui més equitatiu i raonable.

2. Convocar de manera immediata un nou concurs-opo-
sició per cobrir les 242 places vacants.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló Carme Capdevila i Palau
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC

Fascicle segon



28 de febrer de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 27

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 42

les obres d’ampliació de l’hospital de Viladecans en els 
terrenys limítrofs al centre, a través del Servei Català de 
Salut.

L’Ajuntament de Viladecans va expropiar els terrenys i 
els va cedir al Govern de la Generalitat per poder cons-
truir l’ampliació de l’hospital. El novembre de 2008 l’ar-
quitecte Ramon Sanabria va guanyar el concurs d’idees 
convocat per Gisa i en aquests moments resta pendent 
realitzar l’encàrrec del projecte executiu de l’obra.

Davant les declaracions realitzades pel conseller de Salut 
en el sentit de paralitzar la construcció de nous equipa-
ments hospitalaris i revisar els compromisos i els acords 
presos per l’anterior Govern de la Generalitat, així com 
de les informacions aparegudes en els mitjans de comu-
nicació sobre plans del govern en el mateix sentit.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta 
la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

1. Mantenir els compromisos adquirits amb l’Ajuntament 
de Viladecans en relació a l’ampliació de l’hospital ubi-
cat en aquesta població.

2. Realitzar les actuacions previstes per a la realització 
de les obres de l’Hospital de Viladecans, amb caràcter 
prioritari i amb el termini més breu possible.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2011

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el manteniment 
la construcció del nou Hospital Vicenç Fer-
rer, de Rubí (Vallès Occidental)
Tram. 250-00100/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2469 i 2586 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laia Ortiz Castellví, dipu-
tada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada a la Comissió de Salut.

Exposició de motius

La comarca del Vallés Occidental ha experimentat un 
important creixement demogràfic els darrers anys. Les 
poblacions de Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal concen-

3. Establir i articular les mesures de suport econòmic i 
financer per tal que es pugui fer factible l’esmentada ne-
gociació, prenent com a base el preacord establert entre 
el Govern i la companyia el passat mes de desembre del 
2010.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Miquel Iceta Llorens Roberto Edgardo Labandera Ganachipi

Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de les obres d’ampliació de l’Hospital de Vi-
ladecans
Tram. 250-00099/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2468 i 2585 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada a la Comissió de Salut.

Exposició de motius

La comarca del Baix Llobregat ha experimentat un im-
portant creixement demogràfic els darrers anys, que ha 
suposat també un increment considerable de la deman-
da de serveis públics sanitaris, tant pel que fa a l’atenció 
primària com a l’hospitalària.

L’Hospital de Viladecans atén a la població dels muni-
cipis de Viladecans, Castelldefels, Gavà, Sant Climent 
i Begues. Des de la reobertura de l’Hospital el 1984, el 
nombre d’habitants d’aquests municipis s’ha més que do-
blat, fins arribar als 180.000 habitants.

Els darrers anys els municipis afectats, les associacions 
de veïns i el mateix equip mèdic de l’Hospital de Vi-
ladecans han vingut reclamant una reforma en profun-
ditat d’aquest equipament sanitari. Una reforma que és 
imprescindible per atendre les demandes d’atenció sani-
tària del conjunt de municipis als que presta servei l’es-
mentat hospital.

Per donar resposta a les necessitats del Baix Llobregat el 
Departament de Salut va impulsar l’elaboració i redac-
ció del Pla Sanitari del Baix Llobregat 2004-2014, amb 
la participació dels municipis de la comarca. L’esmentat 
Pla preveu l’ampliació, reforma i millora de l’Hospital de 
Viladecans.

El juliol de 2008 el Departament de Salut i l’Ajuntament 
de Viladecans va signar un conveni per a la millora de la 
qualitat de la xarxa sanitària a la ciutat de Viladecans. El 
conveni preveia, entre d’altres compromisos, promoure 
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Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a 
Salt (Gironès)
Tram. 250-00101/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2472 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, i Joan Boada i Masoliver, 
diputat del grup parlamentari d’ICV-EUiA, d’acord amb 
el que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució: 

Exposició de motius

La Comissaria General de Planificació i Organització 
de la policia de Catalunya ha fet un estudi on conclou 
que, una vegada acabat el desplegament i analitzades les 
mancances territorials, cal que es construeixin 5 noves 
comissaries a Catalunya.

El municipi de Salt hauria de ser una d’aquestes ubicaci-
ons. La regió policial de Girona va ser de les primeres en 
el desplegament dels Mossos d’Esquadra i la distribució 
territorial inicial ha quedat desfasada. La ciutat de Giro-
na ha crescut molt i també el seu entorn creant una àrea 
metropolitana que necessita millorar el servei policial.

D’altra banda el propi municipi de Salt també ha crescut 
i en aquests moments és una de les zones poblacionals 
més denses de Girona i amb una estructura social molt 
específica. Tot plegat fa necessari intensificar els contac-
tes amb la comunitat per tal de millorar la seguretat des 
d’una estratègia preventiva i comunitària.

Per tot això, el grup parlamentari ICV-EUiA presenta la 
següent: 

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a cons-
truir una comissaria dels Mossos d’Esquadra al municipi 
de Salt (Gironès).

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2011

Dolors Camats i Luis  Joan Boada i Masoliver
Portaveu Diputat

tren una població d’unes175.000 habitants que podria 
incrementar-se fins a 185.000 els propers anys. Una po-
blació que requereix d’un centre sanitari proper de refe-
rència que suposi una millora en la qualitat assistencial i 
a la vegada disminueixi una reducció de la pressió assis-
tencial sobre d’altres centres de la comarca.

Per donar resposta a les necessitats del Vallès occidental 
el Departament de Salut va impulsar l’elaboració i redac-
ció del Pla Sanitari del Vallés Occidental 2005-2015 que 
preveu, entre d’altres mesures, la construcció de l’hospi-
tal Rubí-Sant Cugat a càrrec de Mútua de Terrassa.

El projecte de l’hospital Vicenç Ferrer que atendrà la 
població de Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal compta amb 
l’acord dels municipis afectats, que han manifestat el ca-
ràcter estratègic que pels seus municipis té el nou hos-
pital.

El juliol de 2009, el Departament de Salut de la Genera-
litat, el Servei Català de la Salut, l’Ajuntament de Rubí 
i la Mútua de Terrassa van subscriure un protocol marc 
d’intencions i col·laboració pel qual Mútua de Terrassa 
es comprometia a promoure la redacció del projecte de 
construcció del nou Hospital i l’Ajuntament de Rubí es 
comprometia a impulsar els tràmits adequats per atorgar 
un dret de superfície a Mútua de Terrassa de forma gra-
tuïta. En aquests moments el projecte de construcció es 
troba en fase de redacció.

Davant les declaracions realitzades pel conseller de Salut 
en el sentit de paralitzar la construcció de nous equipa-
ments hospitalaris i revisar els compromisos i els acords 
presos per l’anterior Govern de la Generalitat, així com 
de les informacions aparegudes en els mitjans de comu-
nicació sobre plans del govern en el mateix sentit.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta 
la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

1. Mantenir els compromisos adquirits amb els Ajunta-
ments de Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal per la cons-
trucció de l’Hospital Vicenç Ferrer.

2. Realitzar les actuacions previstes per a la construcció 
del nou Hospital, amb caràcter prioritari i amb el termini 
més breu possible.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2011

Dolors Camats Luis Laia Ortiz Castellví
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA
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Proposta de resolució sobre el projecte de 
construcció del nou Hospital Josep Trueta, 
de Girona
Tram. 250-00103/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2474 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luís, portaveu, Laia Ortiz i Castellví, 
diputada, Joan Boada, diputat del grup parlamentari 
d’ICV-EUiA, d’acord amb el que preveuen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la se-
güent proposta de resolució: 

Exposició de motius

L’Hospital Universitari Josep Trueta de Girona és l’hos-
pital de referència de les comarques gironines, presta 
servei a una població aproximada de més de 660.000 
persones. Realitza també una important tasca formativa 
fonamental pel desenvolupament de les comarques giro-
nines, com a hospital universitari vinculat a la facultat de 
medicina de la Universitat de Girona.

L’hospital, amb més de 50 anys d’història, requereix 
d’un nou edifici que doni resposta a la creixent pressió 
assistencial i continuï garantint, en millors condicions, 
la qualitat de l’assistència.

El conseller de salut ha anunciat la paralització de la cons-
trucció del nou Hospital Josep Trueta, prevista pel Depar-
tament de Salut, sense establir un nou calendari ni donar 
a conèixer quines són les actuacions que pensa realitzar el 
Departament per avançar en la construcció de l’Hospital, en 
relació al projecte executiu o a la planificació de les obres.

Així mateix, el director dels Serveis Territorials de Salut 
de Girona, senyor Joaquim Casanovas va anunciar, en 
declaracions als mitjans de comunicació, que estava en 
estudi la suspensió del servei cirurgia cardíaca de l’Hos-
pital Josep Trueta.

El servei de cirurgia cardíaca, l’únic existent a les co-
marques gironines, es va iniciar el 2006 després de rei-
terades reclamacions dels professionals del mateix hos-
pital i de l’Associació gironina de prevenció i ajuda a les 
malalties de cor. Durant aquests anys el nombre d’inter-
vencions realitzades per aquest servei cirúrgic ha anat 
augmentant progressivament. 

Tant l’anunci de la paralització de la construcció del nou 
hospital com la possible suspensió del servei de cirurgia 
cardíaca suposarien un greu pas enrere en el procés de 
convertir l’Hospital Josep Trueta en un hospital de refe-
rència amb majors competències. També es veuria afec-
tada la qualitat assistencial que reben els ciutadans i les 
ciutadanes de les comarques gironines doncs, pel que fa 
a les operacions de cor, haurien de ser atesos a Barcelona 
si aquest servei és eliminat.

Davant les declaracions realitzades pel conseller de Salut 
en el sentit de paralitzar la construcció del nou Hospital 

Proposta de resolució sobre la construc-
ció d’una comissaria de districte dels Mos-
sos d’Esquadra a la Jonquera (Alt Empordà) 
amb un sector de trànsit
Tram. 250-00102/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2473 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, i Joan Boada i Masoli-
ver, diputat del grup parlamentari d’ICV-EUiA, d’acord 
amb el que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent proposta de resolució: 

Exposició de motius

La Comissaria General de Planificació i Organització 
ha fet un estudi on conclou que, una vegada acabat el 
desplegament i analitzades les mancances territorials, 
cal que es construeixin 5 noves comissaries a Catalunya.

La Regió policial de Girona té molts kilòmetres de 
frontera i és una porta d’entrada i sortida de Catalunya. 
Aquesta situació fa que sigui necessari que en aquesta 
zona hi hagi una comissaria per millorar la prestació de 
servei al territori i la coordinació amb les policies dels 
Estats espanyol i francès mitjançant el CCPD del Pertús.

En aquesta zona hi ha importants eixos viaris d’entrada 
i sortida del país amb un intens trànsit tant de persones 
com de mercaderies per la qual cosa és necessària la cre-
ació en aquesta comissaria d’una unitat de trànsit.

La comissaria més propera a la zona fronterera és la 
de Figueres que està a 21 km Això fa que els serveis de 
seguretat ciutadana i de proximitat no es puguin donar 
amb les millors condicions.

Per totes aquestes qüestions, l’estudi elaborat per la 
Comissaria de Planificació i Organització dels Mossos 
d’Esquadra recomana la construcció d’una comissaria 
de districte a La Jonquera amb un nou sector de trànsit.

És per tot això, que el grup parlamentari ICV-EUiA pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a cons-
truir, al municipi de La Jonquera, una Comissaria de dis-
tricte amb un nou sector de trànsit.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2011

Dolors Camats i Luis  Joan Boada i Masoliver
Portaveu Diputat
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segle xxi. Els hàbits de consum tampoc són els mateixos 
que fa dècades, doncs la ciutadania a assumit el seu rol 
cabdal com a consumidor. El canvis també afecten al 
mon de l’habitatge, de la pagesia, de l’educació, etc.

La crisi actual esta afectant també al cooperativisme. Les 
empreses cooperatives tenen els mateixos problemes que 
les altres, per tant aquelles també estan fent els ajusta-
ments e introduint els canvis necessaris per augmentar 
la qualitat dels seus serveis i/o productes, guanyar en 
competitivitat, i obrir noves perspectives de negoci en 
mercats cada cop més globals.

Pensem doncs que és el moment de repensar com ha d’és-
ser el cooperativisme del segle xxi. I ho hem de fer, amb 
els instruments essencials que han estat en el frontispici 
del cooperativisme. El consens entre parts, la cooperació 
com a mètode de recerca de solucions, i l’acord entre tots 
els agents implicats i les estructures del Govern, són ele-
ments claus per entendre sobre quines bases conceptuals 
hem de fonamentar els propers anys del cooperativisme 
català. Així s’ha fet des de la Llei de Bases de la Coo-
peració i la Llei de Cooperatives de 1934, fins les més 
recents del 1983, el 1992, o el 2002.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a impulsar la elaboració, durant aquest primer perí-
ode de sessions de la legislatura, d’un Pla Estratègic del 
Cooperativisme, amb la col·laboració i la participació de 
les entitats representatives del sector, les grans empre-
ses cooperatives, els agents socials i econòmics i amb 
els Grups Parlamentaris representats en aquesta cambra.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Miquel Iceta Llorens
Portaveu del GP SOC

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació dels apartats u i dos de l’article 
91 de la Llei 37/1992, del 28 de desembre, 
de l’impost sobre el valor afegit
Tram. 270-00003/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2068 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-

Josep Trueta i de la possible paralització del servei de 
cirurgia cardíaca, el grup parlamentari d’ICV-EUiA pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

1. Mantenir el compromís del Departament de Salut de 
construir un nou edifici per l’Hospital Universitari Josep 
Trueta.

2. Presentar un pla d’actuació per a la realització de les 
obres del nou Hospital Josep Trueta, amb un calendari 
concret que permeti la construcció del nou edifici en els 
terminis fins ara previstos.

3. Mantenir el servei de cirurgia cardíaca de l’Hospital 
Josep Trueta de forma que permeti prestar aquest servei 
en les millors condicions possibles.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Dolors Camats i Luis, portaveu; Joan Boada i Masoliver, 
diputat; Laia Ortiz i Castellví, diputada

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla estratègic del cooperativisme
Tram. 250-00104/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2488 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenta la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

El cooperativisme és una activitat econòmica i empresa-
rial diversa i complexa. En el seu sí, conviuen diversos 
sectors econòmics, com el consum, l’habitatge, el mon 
agrari, l’ensenyament, la distribució, i principalment el 
món del treball que, en solitari o participant en els altres, 
ho aglutina tot.

També conviuen gran empreses líders en els seus sectors 
econòmics, amb petites cooperatives d’emprenedors que 
creuen en la autoempresa com a valor empresarial. I, fi-
nalment, també hi ha les cooperatives que son únicament 
una iniciativa empresarial i aquelles que creuen que son 
instruments al servei de la transformació social.

Aquesta diversitat, fa que el cooperativisme sigui especi-
alment sensible als canvis que es produeixen a la socie-
tat. El món del treball i les empreses han canviat molt, ja 
no serveixen els esquemes sorgits de les societats indus-
trialitzades, per organitzar les activitats econòmiques al 
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L’IVA es troba regulat a la Llei 37/1992, de 28 de desem-
bre, del Impost sobre el Valor Afegit, disposició legal 
que ha estat objecte de múltiples modificacions poste-
riors, bàsicament a través de les successives lleis de me-
sures fiscals, administratives i de l’ordre social. A tall 
d’exemple, les lleis 9/1998, de 21 d’abril; 50/1998, de 30 
de desembre; 54/1999, de 29 de desembre; 24/2001, de 
27 de desembre; 53/2002, de 30 de desembre i 23/2005, 
de 18 de novembre. Més recentment, i de forma rellevant 
pels seus efectes, la llei 26/2009, de 23 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per el 2010, en la que 
el tipus general de l’impost sobre el valor afegit s’incre-
menta 2 punts percentuals, arribant fins al 18 per cent, i 
el tipus reduït passa del set al vuit per cent.

L’IVA és un impost que recau sobre el consum i grava 
les adquisicions de béns o prestacions de serveis efectu-
ats per empresaris o professionals, les adquisicions in-
tracomunitàries de béns, o bé, les importacions de béns, 
sempre que totes aquestes adquisicions o prestacions es 
realitzin títol onerós.

La regulació de l’impost preveu diversos tipus imposi-
tius d’acord amb la naturalesa del producte objecte de 
transacció. Concretament preveu tres tipus impositius 
que amb les darrers modificacions és el tipus general del 
18%; el tipus reduït del 8% i un altre ultra reduït del 4%.

III

En general, els productes destinats a la nutrició huma-
na, degut a la seva importància i necessitat, estan gravats 
amb el tipus impositiu reduït del vuit per cent, a excepció 
d’aquells productes alimentaris considerats de primera 
necessitat, que per la seva condició bàsica de l’alimen-
tació humana estan gravats amb el tipus impositiu del 
quatre per cent.

En els últims mesos, des de diversos sectors, principal-
ment professionals de l’agroalimentació, s’ha palesat la 
necessitat de reduir el tipus de gravamen de l’IVA en al-
guns productes per tal de dinamitzar el comerç, incenti-
var l’activitat del sector agroalimentari –molt afectat per 
la crisi econòmica– i ajudar a les famílies en l’adquisició 
de productes de primera necessitat. Concretament pro-
ductes com la carn i el peix, que hom considera bàsics en 
l’alimentació humana, se’ls aplica el tipus impositiu re-
duït del 8% en no estar expressament prevista l’aplicació 
del màxim tipus reduït (4%) a la mateixa llei.

El fet que el llistat de productes sigui una llista taxada i 
que en ella no es prevegi ni la carn ni el peix, fa que sigui 
aplicable el tipus més ampli del vuit per cent.

IV

D’altra banda, el sector turístic al nostre país està recla-
mant darrerament una reforma de l’impost sobre el valor 
afegit (IVA) per tal de dinamitzar un sector tan impor-
tant en el nostre model econòmic com és el del turisme.

A diferència del que passa amb les exportacions de béns, 
que no estan gravades per l’IVA, els serveis turístics que 
es presten a viatgers estrangers sí que ho estan. A par-
tir de l’1 de juliol de 2010, arrel de l’increment de tipus 
acordat pel Govern d’Espanya, els principals serveis tu-
rístics (allotjament, transport, restaurants, serveis cultu-

ment, Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Maria de los 
Llanos de Luna Tobarra, portaveu adjunt, Maria Dolors 
Montserrat i Culleré, Maria José Garcia Cuevas, Eva 
Garcia Rodríguez, Dolors López Aguilar, Marisa Xan-
dri Pujol, Alícia Alegret i Martí, Jordi Cornet i Serra, 
Pere Calbó i Roca, Juan Bertomeu i Bertomeu, Santi 
Rodríguez i Serra, Rafel Luna i Vivas, Pedro Chumillas 
Zurilla, Josep Llobet Navarro, Rafael López i Rueda i 
José Antonio Coto Roquet, diputats i diputades, d’acord 
amb allò que preveu l’article 154 del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent proposició de llei per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats.

Exposició motius

I

La crisi econòmica que pateix Catalunya està afectant 
tots els sectors econòmics productius i, en especial i de 
manera directa i intensa, a les famílies catalanes.

Després de més de tres anys consecutius de crisi, prop 
de 600.000 catalans han perdut la seva feina i moltes fa-
mílies tenen tots els seus integrants a l’atur. Els jubilats i 
els treballadors de l’administració pública han vist con-
gelat o rebaixat la seva retribució en el darrer any com a 
conseqüència de les decisions adoptades pel Govern de 
l’Estat amb l’objectiu de reduir el dèficit de l’adminis-
tració central, i tots els ciutadans han patit una pujada 
d’impostos generalitzada que ha tingut lloc en el pitjor 
context econòmic i social possible.

Aquests factors, juntament amb l’increment de la taxa 
d’inflació (IPC) que s’està produint en els darrers mesos, 
ha ocasionat una important pèrdua de poder adquisitiu 
dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, una situació 
que s’agreuja en aquells segments de la població amb 
menys recursos i que majors dificultats tenen per afron-
tar el dia a dia.

Davant aquesta realitat, que ningú no pot negar, s’ha 
d’apostar per adoptar mesures en benefici de tots els ciu-
tadans tendents a millorar el poder adquisitiu dels cata-
lans i les catalanes per tal que disposin de més recursos 
per afavorir el consum. En aquest sentit les administra-
cions públiques –l’estatal i la Generalitat de Catalunya– 
han de treballar perquè les conseqüències de la crisi eco-
nòmica i financera no afectin als ciutadans més enllà del 
que és estrictament inevitable, així com adoptar aquelles 
mesures que permetin «suavitzar» i reduir al màxim els 
efectes imparables de la crisi actual.

Amb aquest objectiu moltes administracions autonòmi-
ques han obert la porta a la possibilitat de reduir els tri-
buts que, directa i indirectament, paguen els ciutadans i 
ciutadanes per tal d’alleugerir la càrrega fiscal, ampliar 
el marge d’estalvi de les famílies i incentivar el consum.

II

Es sabut que l’import final que han de satisfer els consu-
midors i usuaris no només correspon al preu del produc-
te en origen, sinó que està incrementat amb impostos i 
taxes que graven diverses activitats i/o actes posteriors, 
com són les transaccions comercials o les adquisicions 
de béns dins del territori nacional. Aquest és el cas de 
l’impost sobre el valor afegit (IVA).
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Article 3

S’afegeix al punt 1, de l’apartat 1, de l’article 91.dos, una 
nova lletra g), amb el següent redactat: 

«g) Els productes càrnics, inclosos els seus derivats, 
qualsevol que sigui la seva presentació en el mercat».

Article 4

S’afegeix al punt 1, de l’apartat 1, de l’article 91.dos, una 
nova lletra h), amb el següent redactat: 

«h) El peix, inclosos els seus productes derivats».

Article 5

S’afegeix un nou punt 4, a l’apartat 2, de l’article 91.dos, 
amb el següent redactat: 

«4. Els transports de viatgers i els seus equipatges».

Article 6

S’afegeix un nou punt 5, a l’apartat 2, de l’article 91.dos, 
amb el següent redactat: 

«5. Els serveis d’hosteleria, acampament i balneari, els 
de restaurants i, en general, el subministrament de men-
jars i begudes per consumir al moment, inclòs si es con-
fecciona previ encàrrec del destinatari».

Disposició addicional primera

El Govern impulsarà en les institucions de la Unió Euro-
pea una modificació normativa de la Sexta Directiva per 
unificar el tipus impositiu reduït aplicable en els diver-
sos Estats membres de la Unió als productes càrnics i el 
peix, així com als productes derivats d’aquests.

Disposició addicional segona

Les repercussions econòmiques que impliqui l’entra-
da en vigor d’aquesta llei seran exigibles en els propers 
Pressupostos Generals de l’Estat.

Disposicions finals

1. S’autoritza el Govern perquè dicti les normes de ca-
ràcter reglamentari necessàries per a desplegar i aplicar 
aquesta Llei.

2. La present Llei entrarà en vigor l’1 de gener de 2012.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2011

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, Josep Enric Millo i 
Rocher, Maria de los Llanos de Luna Tobarra, Maria 
Dolors Montserrat i Culleré, Maria José Garcia Cuevas, 
Eva Garcia Rodríguez, Dolors López Aguilar, Marisa 
Xandri Pujol, Alícia Alegret i Martí, Jordi Cornet i Ser-
ra, Pere Calbó i Roca, Juan Bertomeu i Bertomeu, Santi 
Rodríguez i Serra, Rafel Luna i Vivas, Pedro Chumillas 
Zurilla, Josep Llobet Navarro, Rafael López i Rueda i 
José Antonio Coto Roquet

rals i recreatius, serveis relatius a la pràctica de l’esport, 
i d’altres) estan gravats amb un tipus d’IVA del 8%, i del 
18% el cas d’altres serveis com són el lloguer de cotxes 
i determinats serveis relacionats amb l’organització de 
convencions i altres esdeveniments similars.

No podem oblidar, ni ignorar, que l’activitat turística és 
un dels motors de l’economia espanyola. Durant l’any 
2009 va aportar al Producte Interior Brut (PIB) prop 
d’un 10%. Una aportació que ha anat minvant en la dar-
rera dècada. Any rere any, ha disminuït des de la mà-
xima cota del 11,7% aconseguida el 1999. La part de la 
riquesa nacional generada pel sector turístic va perdent 
força fins al seu mínim històric, situant-se al mateix ni-
vell que l’any 1995.

En aquest context, convé recordar que Catalunya és el 
principal destí turístic a nivell de tot l’Estat, tant de vi-
atgers espanyols com estrangers, pel que també es veu 
afectada directament per aquesta tendència a la baixa.

Mentre a Espanya s’ha apostat per incrementar els im-
postos que graven l’activitat turística en un escenari en 
el que cada vegada els ingressos per aquesta activitat són 
menors, en altres països del nostre entorn i que compe-
teixen per un mateix segment de mercat s’ha iniciat el 
camí contrari. Estats europeus rellevants, com França o 
Portugal, han reduir l’IVA de l’activitat turística, i d’al-
tres activitats o serveis vinculats, com ara el del servei 
d’allotjament. Aquest greuge comparatiu ens porta a per-
dre competitivitat en un sector que des de fa dècades ha 
estat al capdavant de la Unió Europea.

La normativa comunitària permet baixar al tipus més 
reduït, el 4%, els serveis d’hosteleria, acompanyament i 
balneari, els de restaurants, el transport de persones i els 
seus equipatges; aproximant el tractament fiscal al dels 
principals competidors europeus.

V

En conseqüència, per totes les raons exposades, el Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya considera 
necessari i oportú promoure una modificació de la Llei 
37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor 
afegit, tendent a reduir el tipus impositiu aplicable a la 
carn i el peix, que actualment és el 8%, fins al tipus re-
duït del 4%, així com reduir fins al 4% les activitats tu-
rístiques.

Per tot l’antecedent, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent,

Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de l’article 91.un i dos de 
la Llei 37/1992, de 28 de desembre, 
de l’impost sobre el valor afegit

Article 1

Es suprimeix el punt 1, de l’apartat 2, de l’article 91.un.

Article 2

Es suprimeix el punt 2, de l’apartat 2, de l’article 91.un.
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3. Afectacions pressupostàries

La proposició de llei preveu expressament la no afecta-
ció de la modificació normativa presentada fins el proper 
exercici pressupostari de l’Estat, i estableix en tot cas la 
seva entrada en vigor per el 1 de gener de 2012.

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’impost de successions i dona-
cions
Tram. 302-00001/09

Esmenes presentades
Reg. 2661 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 23.02.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 2661)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Sergi de los Ríos 
Martínez, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
esmenes següents a la moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre l’impost sobre successions i dona-
cions (tram. 302-00001/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Esmena de modificació del punt 2.

«Dur a terme les negociacions amb el Govern de l’Estat 
per garantir el nivell d’ingressos amb l’objectiu d’evitar 
qualsevol reducció de la despesa en l’àmbit de les polí
tiques socials i de reactivació de l’activitat productiva.»

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló Sergi de los Ríos Martínez
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Antecedents referents A la proposta 
de resolució per a presentar A la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de l’article 91.un i dos de 
la Llei 37/1992, de 28 de desembre, 
de l’impost sobre el valor afegit (IVA)

1. Objecte de la Proposta de resolució

La present proposta de resolució per a presentar al Con-
grés dels Diputats la proposició de llei de modificació de 
la Llei 37/1992 de l’IVA, es cenyeix al conjunt d’inicia-
tives legislatives impulsades pel Grup parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya en ares d’assolir una rebaixa 
fiscal que permeti, per una banda, alleugerir a les famí-
lies catalanes la forta pressió fiscal que suporten –molt 
superior a la de la resta de l’Estat espanyol– i, per una al-
tra, impulsar mesures concretes per lluitar contra l’actu-
al crisi econòmica des de la vessant de la política fiscal.

Per aquest motiu, tot i sent l’IVA un tribut de titularitat 
estatal, es creu convenient introduir una reforma en la 
Llei 37/1992, reguladora d’aquest impost, en una doble 
direcció: 

– Per una banda, reduir l’IVA que grava productes ali-
mentaris de primera necessitat, com són la carn i el peix, 
tot passant de l’actual 8% al tipus més baix del 4%, ex-
trem aquest que permetrà alleugerir la pèssima situació 
de l’economia domèstica dels ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya com a conseqüència de l’actual situació de 
crisi econòmica.

– Per una altra banda, sent conscients que Catalunya és 
el primer destí turístic d’Espanya i que d’aquest sector 
viuen moltes famílies, introduir una reducció de l’actual 
tipus de l’IVA passant del 18% i 8% actual, segons el 
tipus d’activitat turística que es presta, al tipus més baix 
del 4%.

2. Afectacions normatives

La proposició de llei afecta de manera exclusiva a: 

– Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’IVA, i ulteriors 
modificacions, sent la més rellevant a aquests efectes la 
reforma legal operada per la Llei 26/2009, de 23 de de-
sembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per el 2010, 
en tant que va preveure l’increment en 2 punts percentu-
als del tipus de l’IVA arribant fins el 18% i 8% en compte 
del 16% i 7% vigent fins aleshores.

Per aquest motiu, es presenta un text articulat, format per 
sis articles, tots ells afectant a l’article 91.un i dos de la 
vigent Llei 37/1992, dues disposicions addicionals, in-
closa la de repercussió pressupostària en l’àmbit estatal, 
i una disposició final.

Cal dir, a més, que des de la vessant de la normativa de la 
Unió Europea aquesta permet aplicar el tipus més reduït 
del 4% als serveis del turisme, hosteleria, acompanya-
ment i balneari, restaurants, transport de persones i els 
seus equipatges, amb l’objectiu d’harmonitzar el tracta-
ment fiscal dels principals competidors europeus.
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econòmica i tenint present el bagatge que ofereix l’Acord 
des de la seva signatura.

c) Sense modificació.

d) Sense modificació.

e) Sense modificació.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G.P de CiU

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari Ciuta-
dans (reg. 2666)

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

Jordi Cañas Pérez, portavoz adjunto del Subgrupo Par-
lamentario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 139 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente enmienda a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre el diàleg social (tram. 
302-00002/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
SP Ciutadans

Enmienda de adición.

Se añade la expresión señalada en cursiva.

«2a. Concretar una diagnosi compartida entre Govern, 
agents econòmics, socials i financers, i grups polítics so-
bre la situació econòmica actual».

Palau del Parlament, 22 de febrero de 2011

Jordi Cañas Pérez
Portavoz adjunto Subgrupo C’s

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 2673)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenta les esmenes següents a la Moció sobre el diàleg 
social (tram. 302-00002/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

«3. Presentar trimestralment al Parlament de Catalunya 
un informe sobre les tasques i compromisos assumits a 
la cimera.»

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el diàleg social
Tram. 302-00002/09

Esmenes presentades
Reg. 2662, 2663, 2666, 2673 / Admissió 
a tràmit: Presidència del Parlament, 23.02.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 2662)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Sergi de los Ríos 
i Martínez, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
esmenes següents a la moció subsegüent a la interpel-
lació sobre el diàleg social (tram. 302-000002/09).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Esmena de supressió a l’apartat e del punt 2.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló   Sergi de los Ríos Martínez
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 2663)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb l’article 139.4 del Re-
glament del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
diàleg social (tram. 302-00002/09).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP de Convergència i Unió

Esmena de supressió del punt 1.

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

Esmena de modificació del punt 2, que passa a ser punt 1 
i únic

1. L’agenda de continguts de la Cimera sobre la crisi eco
nòmica ha de preveure entre d’altres, els següents temes.

a) Sense modificació 

b) Aprofitar l’Acord Estratègic per la internacionalitza
ció, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’eco
nomia catalana, adaptantlo a la fase actual de la crisi 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 2665)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Juan Bertomeu Ber-
tomeu, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten les esmenes següents 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la consideració dels sector agroalimentari com a sector 
estratègic de l’economia catalana (tram. 302-00003/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 4.

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a negociar amb la resta de Comunitats Autònomes 
i el Govern central per consensuar una proposta davant 
les institucions comunitàries amb la finalitat de sol·licitar 
uns criteris diferenciats propis per procedir al reparti
ment de les ajudes de la PAC».

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2011

Josep Enric Millo i Rocher Juan Bertomeu Bertomeu
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures per a sortir de la cri-
si econòmica i la creació d’ocupació
Tram. 302-00004/09

Esmenes presentades
Reg. 2641, 2660, 2664, 2672 / Admissió 
a tràmit: Presidència del Parlament, 23.02.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 2641)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenta les esmenes següents 
a la Moció subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre 
les mesures per a sortir de la crisi econòmica i la creació 
d’ocupació (tram. 302-00004/09).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP Socialista

De supressió del punt 2 de la moció.

2) Adoptar mesures fiscals que facin possible un marc més 
propici pel desenvolupament d’activitats empresarials a 
Catalunya, especialment pel que fa a les taxes i preus que 
depenen de l’administració de la Generalitat així com so
bre els tributs sobre els quals té capacitat normativa.

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Del subapartat d) de l’apartat 2.

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Del subapartat e) de l’apartat 2.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la consideració del sector agroa-
limentari com a sector econòmic estratègic
Tram. 302-00003/09

Esmenes presentades
Reg. 2642, 2665 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 23.02.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 2642)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenta l’esmena següents a 
la moció subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre 
la consideració del sector agroalimentari com a sector 
estratègic de l’economia catalana (tram. 302-00003/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

De modificació del primer punt del text de la moció.

1. El Parlament de Catalunya renova el compromís amb 
el sector agroalimentari català i insta el Govern de la Ge-
neralitat a seguir donant compliment, d’acord amb les se-
ves competències, a la resolució 671/VIII de 14/04/2010 
del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2011

Miquel Iceta Llorens
Portaveu del GP SOC



28 de febrer de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 27

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 51

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 2664)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb l’article 139.4 del Re-
glament del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les mesures per a sortir de la crisi econòmica i la creació 
d’ocupació (tram. 302-00004/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió

Esmena d’addició de l’apartat 2 del punt A.

2) Estudiar la possibilitat d’adoptar mesures fiscals que 
facin possible un marc més propici pel desenvolupament 
d’activitats empresarials a Catalunya, especialment pel 
que fa a les taxes i preus que depenen de l’administració 
de la Generalitat així com sobre els tributs sobre els qual 
te capacitat normativa.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió

Esmena d’addició de l’apartat 3 del punt A.

3) Estudiar la possibilitat d’adoptar un conjunt de mesu-
res adreçades a millorar el finançament de les empreses 
catalanes, especialment les petites i mitjanes empreses, 
facilitant l’accés directe a les línies de finançament pú-
blic i no a través de les entitats financeres.

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

Esmena de substitució del punt B.

B) «El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a donar compte al Parlament d’aquesta mesura 
així com a informar periòdicament de l’aplicació de la 
mateixa.»

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G.P de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
2672)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup parlamentari 
d’ICV-EUiA d’acord amb allò que preveu l’article 139.4 
de la Cambra, presenta les següents esmenes a la moció 
subsegüent a la interpel·lació (tram. 300-00014/09) sobre 
les mesures per a sortir de la crisi econòmica i la creació 
d’ocupació (302-00004/09).

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP Socialista

De supressió d’una part del punt 3 de la moció.

3) Adoptar un conjunt de mesures adreçades a millorar 
el finançament de les empreses catalanes, especialment 
les petites i mitjanes empreses, facilitant l’accés directe 
a les línies de finançament públic i no a través de les en
titats financeres.

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 9 del text de la moció.

9) Intensificar i prioritzar les mesures que afronten la 
reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya, dotantlo 
dels recursos suficients que li permetin augmentar la in
termediació entre les persones treballadores desocupa
des i les empreses.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2011

Miquel Iceta Llorens
Portaveu del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 2660)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i Oriol Amorós i 
March, portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten 
les esmenes següents a la moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les mesures per sortit de la crisi 
econòmica i la creació d’ocupació (tram. 302-00004/09).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Esmena de supressió del punt 2.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Esmena d’addició al punt 10.

«Impulsar les infraestructures de comunicació, d’acord 
amb el Pacte Nacional d’Infraestructures, de telecomu-
nicacions [...]»

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló Oriol Amorós i March
Portaveu del GP d’ERC Portaveu adjunt del GP d’ERC
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 2674)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Sergi de los Ríos 
Martínez, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
esmenes següents a la moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre política fiscal (tram. 302-00005/09).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Esmena de supressió del punt 2.

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Esmena de modificació del punt 5.

«Introduir a la llei de mesures fiscals i financeres del 
2011 criteris decidits de fiscalitat i economia ambiental 
que permetin internalitzar els costos ambientals dels pro
cessos productius, per tal de contribuir al canvi de model 
productiu de l’economia catalana, millorar l’eficiència en 
l’ús de recursos naturals i reduir l’impacte ambiental.»

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló Sergi de los Ríos Martínez
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació financera de la Gene-
ralitat
Tram. 302-00006/09

Esmenes presentades
Reg. 2643 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 23.02.2010

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 2643)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenta l’esmena següent a la 
Moció subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la si-
tuació financera de la Generalitat (tram. 302-00006/09).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya - Esquerra Uni-
da i Alternativa

De supressió del punt núm. 2.

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya - Esquerra Uni-
da i Alternativa

De modificació del punt núm. 9.

«Aprofundir en la modernització del Servei d’Ocupació 
de Catalunya dotantlo de més recursos econòmics, tèc
nics i humans per ferlo més competitiu com a i instru
ment de recerca de feina per a totes les persones que es 
troben en situació d’atur».

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2011

Dolors Camats i Luis
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre política fiscal
Tram. 302-00005/09

Esmenes presentades
Reg. 2667, 2674 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 23.02.2010

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari Ciuta-
dans (reg. 2667)

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

Jordi Cañas Pérez, portavoz adjunto del Subgrupo Parla-
mentario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 139 del Reglamento de la Cámara, presenta 
la siguiente enmienda a la Moció subsegüent a la interpel
lació al Govern sobre política fiscal (tram. 302-00005/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
SP Ciutadans

Se modifica el texto señalado en cursiva.

«5) Incorporar a la llei de mesures fiscals i financeres del 
2011 nous incentius fiscals que avancin en l’aplicació de 
la fiscalitat ambiental a Catalunya per tal de contribuir al 
canvi de model productiu de l’economia catalana i mi-
llorar l’eficiència en l’ús dels recursos naturals i reduir 
l’impacte ambiental».

Palau del Parlament, 22 de febrero de 2011

Jordi Cañas Pérez
Portavoz adjunto Subgrupo C’s
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Situació de compatibilitat o d’incompatibili-
tat dels diputats
Tram. 234-00001/09, 234-00002/09, 234-00003/09, 
234-00004/09, 234-00005/09, 234-00006/09, 
234-00007/09, 234-00008/09, 234-00009/09, 234-
00010/09 i 234-00011/09

Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Di-
putats

Dictamen de la Comissió de l’Estatut 
dels Diputats sobre la situació de 
compatibilitat o d’incompatibilitat 
dels cent trenta-cinc diputats del Parlament 

Al Ple del Parlament

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió tin-
guda el dia 23 de febrer de 2011, presidida per Benet 
Maimí i Pou, i amb l’assistència del secretari de la Co-
missió, Pere Calbó i Roca, i dels diputats Joan Ferran i 
Serafini, del G. P. Socialista; Mercè Civit Illa, del G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa; i Carmel Mòdol i Bresolí, del G. P. d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, ha estudiat les declaracions 
presentades pels cent trenta-cinc diputats del Parlament 
de Catalunya referents a les activitats professionals, la-
borals o empresarials que exerceixen i als càrrecs pú-
blics que ocupen. Una vegada examinada aquesta docu-
mentació, la Comissió ha acordat d’establir el dictamen 
següent: 

Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya en 
matèria d’incompatibilitats dels diputats del Parlament 
de Catalunya, i d’examinar les dades declarades pels 
diputats relatives a les activitats professionals, laborals 
o empresarials que exerceixen i als càrrecs públics que 
ocupen, d’acord amb l’article 16.1.b del Reglament i la 
legislació aplicable, la Comissió, en compliment del que 
disposa l’article 11.2 del Reglament, proposa al Ple la si-
tuació de compatibilitat dels diputats 

Elisabeth Abad i Giralt, Alicia Alegret Martí, Marta 
Alòs Lòpez, Oriol Amorós i March, Pere Aragonès i Gar-
cia, Antoni Balasch i Parisi, Ramona Barrufet i Santa-
cana, Dolors Batalla i Nogués, Albert Batalla i Siscart, 
Juan Bertomeu i Bertomeu, Uriel Bertran Arrué, Joan 
Boada Masoliver, Laia Bonet Rull, David Bonvehí i Tor-
ras, Meritxell Borràs i Solé, Pere Bosch Cuenca, Jaume 
Bosch i Mestres, Francesc Bragulat i Bosom, Pere Calbó 
i Roca, Dolors Camats i Luis, Mireia Canals i Botines, 
Jordi Cañas Pérez, Carme Capdevila i Palau, Montserrat 
Capdevila Tatché, Judit Carreras Tort, Pedro Chumillas 
Zurilla, Mercè Civit Illa, Higini Clotas i Cierco, Jaume 
Collboni Cuadrado, Celestino Corbacho i Chaves, Jordi 
Cornet i Serra, Lluís M. Corominas i Díaz, José Antonio 
Coto Roquet, Xavier Crespo i Llobet, Núria de Gispert 

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

De modificació del primer punt de la moció.

El Parlament de Catalunya declara: 

– La necessitat que, previ lliurament del Pla de Reequili
bri Econòmic  Financer de la Generalitat de Catalunya 
20112013 als Grups Parlamentaris, comparegui el Go
vern per tal de donar les explicacions oportunes sobre 
l’esmentat Pla.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2011

Miquel Iceta Llorens
Portaveu del GP SOC
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Declaració del Parlament de Catalunya de 
suport a un acord perquè les emissions de 
ràdio i televisió valencianes i catalanes es 
puguin rebre als territoris respectius
Tram. 401-00002/09

Lectura en el Ple
Sessió núm. 6, 23.02.2011, DSPC-P 7

Declaració del Parlament de Catalunya 
de suport a un acord perquè les emissions de 
ràdio i televisió valencianes i catalanes 
es puguin rebre als territoris respectius

El Parlament de Catalunya expressa el seu suport a un 
acord entre els governs de la Generalitat valenciana i de 
la Generalitat catalana perquè tots els respectius canals 
de ràdio i televisió arribin als dos territoris amb norma-
litat.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Renúncia de Ramon Companys i Sanfeliu a 
la condició de membre del Consell Social de 
la Universitat de Lleida

Comunicació

Presidència del Parlament

Faig constar que, amb data del 21 de febrer de 2011, Ra-
mon Companys i Sanfeliu va renunciar a la condició de 
membre del Consell Social de la Universitat de Lleida, 
càrrec per al qual havia estat elegit pel Parlament en la 
sessió plenària tinguda l’11 de març de 2010, d’acord 
amb els articles 81, 82 i 85 de la Llei 1/2003, del 19 de 
febrer, d’universitats de Catalunya.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2011

Núria de Gispert i Català
Presidenta del Parlament

i Català, Sergi de los Ríos i Martínez, María de Llanos 
de Luna Tobarra, Manuela de Madre Ortega, Carmen de 
Rivera i Pla, Xavier Dilmé i Vert, Jaume Domingo i Pla-
nas, Ramon Espadaler i Parcerisas, Milagros Fernández 
i López, Antoni Fernández Teixidó, Joan Ferran i Sera-
fini, Gerard M. Figueras i Albà, Anna Figueras i Ibàñez, 
Daniel Font i Cardona, Ma. Victòria Forns i Fernández, 
María José Garcia Cuevas, Eva García i Rodríguez, Ma-
rina Geli i Fàbrega, Dolors Gordi i Julià, Eva Granados 
Galiano, Hortènsia Grau Juan, Lluís Guinó i Subirós, 
Joan Herrera Torres, Miquel Iceta i Llorens, Cristina Ini-
esta i Blasco, M. Mercè Jou i Torras, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, Mònica Lafuente de la Torre, M. 
Assumpció Laïlla i Jou, Joan Laporta i Estruch, Joaquim 
Llena i Cortina, Josep Llobet Navarro, Josep Maria Llop 
i Rigol, Marta Llorens i Garcia, Dolors López Agui-
lar, Agustí López i Pla, Rafael López i Rueda, Alfons 
López i Tena, Rafael Luna Vivas, Benet Maimí i Pou, 
Ernest Maragall i Mira, Annabel Marcos i Vilar, Rocío 
Martínez-Sampere Rodrigo, Artur Mas i Gavarró, Lau-
ra Massana Mas, Caterina Mieras i Barceló, Salvador 
Milà i Solsona, Josep Enric Millo i Rocher, Jordi Mi-
ralles i Conte, Anna Miranda i Torres, Carmel Mòdol i 
Bresolí, Begonya Montalban i Vilas, Roger Montañola 
i Busquets, M. Dolors Montserrat i Culleré, Joan Mo-
rell i Comas, Neus Munté i Fernàndez, Joaquim Nadal i 
Farreras, Joana Ortega i Alemany, Laia Ortiz Castellví, 
Agnès Pardell Veà, Josep Maria Pelegrí i Aixut, Carles 
Pellicer i Punyed, Josep Poblet i Tous, Àngels Ponsa i 
Roca, Consol Prados Martínez, Felip Puig i Godes, Joan 
Puigcercós i Boixassa, Carles Puigdemont i Casamajó, 
Esteve Pujol Badà, Oriol Pujol i Ferrusola, Joan Reca-
sens i Guinot, Lluís Miquel Recoder i Miralles, Pere Re-
gull i Riba, M. Glòria Renom i Vallbona, Joan Reñé i 
Huguet, Elena Ribera i Garijo, Montserrat Ribera i Puig, 
Albert Rivera Díaz, Santi Rodríguez i Serra, Meritxell 
Roigé i Pedrola, Montserrat Roura i Massaneda, Maria 
Dolors Rovirola i Coromí, Josep Rull i Andreu, Josep M. 
Sabaté Guasch, Xavier Sabaté i Ibarz, Alícia Sánchez-
Camacho i Pérez, Marc Sanglas i Alcantarilla, Joan Ma-
ria Sardà i Padrell, Núria Segú Ferré, Maria Senserrich 
i Guitart, Josep Sicart i Enguix, Anna Simó i Castelló, 
Antoni Strubell i Trueta, Jordi Terrades i Santacreu, 
Montserrat Tura i Camafreita, Jordi Turull i Negre, Nú-
ria Ventura Brusca, Josep M. Vila d’Abadal i Serra, Santi 
Vila i Vicente, Laura Vilagrà i Pons, i Marisa Xandri 
Pujol.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Pere Calbó i Roca Benet Maimí i Pou
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Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació amb el conse-
ller d’Empresa i Ocupació sobre el Servei 
d’Ocupació de Catalunya i les seves políti-
ques d’ocupació
Tram. 354-00017/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jaume Collboni Cuadrado, 
del Grup Parlamentari Socialista, Laura Massana Mas, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, Oriol Amorós i March, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 2671).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
sessió del 23.02.2011.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del director del 
Servei Català de Trànsit davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre les mesures 
relatives a la velocitat variable als accessos 
a Barcelona
Tram. 356-00007/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 1929).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, ses-
sió del 23.02.2011.

Sol·licitud de compareixença del portaveu 
del Govern i secretari general de la Presi-
dència davant la Comissió d’Afers Institucio-
nals perquè informi sobre la interrupció del 
senyal de Televisió de Catalunya al País Va-
lencià
Tram. 356-00008/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 2525).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 23.02.2011.

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement sobre 
la nova regulació estatal de les caixes i so-
bre les accions del Govern en defensa del 
model català
Tram. 354-00002/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, en la sessió 
núm. 2, del 22.02.2011 (DSPC-C 35).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement sobre 
el contingut del Pla de reequilibri econòmic i 
financer de la Generalitat 2011
Tram. 354-00010/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, en la sessió 
núm. 2, del 22.02.2011 (DSPC-C 35).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre la integració de 
la formació professional reglada, ocupacio-
nal i continuada
Tram. 354-00016/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jaume Collboni Cuadrado, 
del Grup Parlamentari Socialista, Laura Massana Mas, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, Oriol Amorós i March, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 2670).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
sessió del 23.02.2011.
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Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el conseller 
d’Economia i Coneixement sobre la nova re-
gulació estatal de les caixes i sobre les acci-
ons del Govern en defensa del model català
Tram. 355-00017/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, en la sessió 
núm. 2, del 22.02.2011 (DSPC-C 35).

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el conseller 
d’Economia i Coneixement sobre el contin-
gut del Pla de reequilibri econòmic i financer 
de la Generalitat 2011
Tram. 355-00018/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, en la sessió 
núm. 2, del 22.02.2011 (DSPC-C 35).

4.85. SINDICATURA DE COMPTES

Resolució de 4 de febrer de 2011, de convo-
catòria de concurs oposició per a la provisió 
d’una plaça del Cos de Xofers polivalents del 
grup D, subgrup C2 de titulació, de la Sindi-
catura de Comptes de Catalunya
Reg. 1628

Convocatòria

Resolució de 4 de febrer de 2011, 
de convocatòria de concurs oposició 
per a la provisió d’una plaça del Cos 
de Xofers polivalents del grup D, 
subgrup C2 de titulació, de la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya

Atesa l’oferta anual d’ocupació pública de la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya per al 2010 (DOGC 5624 del 
7 de maig de 2010); 

Atès que el Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalu-
nya ha aprovat les bases de convocatòria i el temari del 
concurs oposició per a la provisió d’una plaça del Cos 
de Xofers polivalents del grup D, subgrup C2 de titula-
ció, de la Sindicatura de Comptes especificada en l’es-
mentada oferta, d’acord amb el que estableix l’article 8 

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREIXEN-
CES DE MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el conseller 
d’Economia i Coneixement per a informar 
sobre els objectius i les actuacions que ha 
d’impulsar el seu departament
Tram. 355-00003/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 2 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 22.02.2011 
(DSPC-C 35).

Sessió informativa de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural amb el conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
per a informar sobre els objectius i les actu-
acions que ha d’impulsar el seu departament
Tram. 355-00008/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 2 de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, del 17.02.2011 (DSPC-C 32).

Sessió informativa de la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats amb la consellera 
d’Ensenyament per a informar sobre els ob-
jectius i les actuacions que ha d’impulsar el 
seu departament
Tram. 355-00011/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 2 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, del 17.02.2011 (DSPC-C 31).
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– Una plaça de xofer polivalent, nivell 15 i complement 
específic en còmput mensual de 1.045,51 euros

Codi de la convocatòria: CO-C2-XP/10

Horari: Especial.

1.2.1. La plaça de xofer polivalent es convoca pel torn 
lliure.

1.3. Funcions a realitzar

1.3.1. Les funcions assignades al Cos de Xofers Poliva-
lents de la Sindicatura de Comptes són: la conducció, la 
conservació i la neteja dels vehicles oficials dels càrrecs 
representatius de la Sindicatura de Comptes; les tasques 
de transport d’altres persones, correspondència, docu-
mentació i material que se’ls encomani en temps d’espe-
ra; tasques d’assistència material que se’ls pugui encoma-
nar dins les dependències de la Sindicatura de Comptes.

1.3.2. Les funcions assignades al lloc de treball objecte 
de la convocatòria són: 

a) La conducció, la conservació i la neteja dels vehicles 
oficials dels càrrecs representatius de la Sindicatura de 
Comptes.

b) Les tasques de transport d’altres persones, correspon-
dència, documentació i material que li encomani el Ga-
binet del Síndic Major, la Secretaria General o els depar-
taments sectorials.

c) En temps d’espera, altres tasques d’assistència materi-
al que li encomani el Gabinet del Síndic Major, la Secre-
taria General o els departaments sectorials, que poden 
consistir a distribuir correspondència, documentació, 
paquets i objectes dins les dependències de la Sindica-
tura de Comptes.

d) Qualsevol tasca de naturalesa anàloga a les anteriors 
que li sigui encomanda pel seu cap.

Fins a la resolució d’aquesta convocatòria, no es pot amor-
titzar, transformar ni modificar substancialment la plaça 
convocada, si no és en compliment de les normes de pro-
cediment administratiu.

1.4. D’acord amb el que disposen l’article 42 del Decret 
legislatiu 1/1997, del 31 d’octubre, i l’article 11.3 de la 
Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, en el 
processos de selecció de personal i de provisió de llocs 
de treball de les administracions públiques de Catalunya, 
durant el procés selectiu els aspirants han d’acreditar el 
coneixement de la llengua catalana, tant en l’expressió 
oral com en l’escrita, en el grau adequat a les funcions 
pròpies de la plaça que és objecte de convocatòria.

1.5. De conformitat amb el que estableix l’article 6 del 
Decret 389/1996, del 2 de desembre, pel qual es regu-
la l’accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió 
Europea a la funció pública de l’Administració de la Ge-
neralitat, els aspirants admesos en el procés selectiu que 
no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar el 
coneixement de la llengua castellana, tant en l’expressió 
oral com en l’escrita, en el grau adequat a l’exercici de les 
funcions pròpies del lloc de treball que és objecte de con-
vocatòria. Aquest coneixement s’acreditarà mitjançant 
l’exercici que s’especifica en la base 7.1.1.d o amb la pre-
sentació dels documents que s’indiquen en la base 2.1.g.

v) de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de 
Comptes; 

En ús de les atribucions que em confereix l’article 29.3. 
de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya; 

Resolc: 

1. Convocar el procés selectiu, pel sistema de concurs 
oposició, per a la provisió d’una plaça del Cos de Xo-
fers polivalents del grup D, subgrup C2 de titulació, de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya.

2. Publicar aquesta convocatòria així com el temari i les 
bases que l’han de regir.

Tant l’Acord del Ple d’aprovació de les bases i el temari 
del concurs oposició com aquesta Resolució exhaurei-
xen la via administrativa. Per tant, els interessats poden 
interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan 
que hagi dictat el corresponent acte administratiu en el 
termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la seva 
publicació, de conformitat amb el que preveuen els arti-
cles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, modificada per la 
Llei 4/1999, de 13 de gener. També poden interposar re-
curs contenciós administratiu en el termini de dos me-
sos comptats a partir de l’endemà de la seva publicació, 
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, de conformitat amb el 
que preveu l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
Igualment, els interessats poden interposar qualsevol al-
tre recurs que considerin convenient per a la defensa dels 
seus interessos.

Barcelona, 4 de febrer de 2011

Joan Colom i Naval
Síndic major en funcions

Bases de la convocatòria

1. Normes generals

1.1. La realització d’aquesta convocatòria s’ajusta al que 
estableix l’article 103 de la Constitució espanyola; la Llei 
18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes; els 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya; la Norma especial reguladora de l’estatut del 
personal al servei de la Sindicatura de Comptes (NE-
REPSC) (BOPC núm. 250, del 8 de juliol de 1994); la 
Plantilla i la Relació de llocs de treball del personal al 
servei de la Sindicatura de Comptes aprovada per la Mesa 
del Parlament el 2 d’octubre de 2007 (DOGC núm. 5007, 
del 13 de novembre de 2007, i BOPC núm.161, del 13 de 
novembre de 2007) i, de manera supletòria, la Llei 7/2007, 
del 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, el De-
cret legislatiu 1/1997, del 31 d’octubre, pel qual s’aprova la 
refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos 
legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, i 
la resta de normativa vigent en la matèria.

1.2. La plaça, del Cos de Xofers Polivalents, del grup D 
subgrup C2 objecte d’aquesta convocatòria és: 
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També quedaran exempts de realitzar l’exercici de conei-
xements de llengua castellana les persones participants 
que hagin cursat en llengua castellana els estudis con-
duents a l’obtenció de la titulació exigida com a requisit 
d’accés.

3. Sol·licituds

3.1. Les sol·licituds per prendre part en la convocatòria 
s’han d’adreçar al síndic major de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, avinguda Litoral, 12-14, 08005 
Barcelona, i s’han de formalitzar en l’imprès normalitzat 
que es troba a disposició dels interessats al Registre ge-
neral de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, ubicat 
en l’adreça esmentada anteriorment, i que també pot ser 
imprès per mitjà de la pàgina web d’Internet www.sin-
dicatura.cat.

3.2. Les sol·licituds es poden presentar al Registre ge-
neral de la Sindicatura de Comptes de Catalunya o per 
qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la 
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, 
del 13 de gener.

Els aspirants que presentin la seva sol·licitud per qualse-
vol dels mitjans que estableix l’article 38.4.b, c, d o e de 
la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, 
del 13 de gener, hauran de trametre a la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, abans de la finalització del ter-
mini de presentació de sol·licituds, una còpia del docu-
ment on constin les dades relatives a la presentació de la 
seva sol·licitud al fax núm. 93 270 15 70.

3.3. El termini de presentació de sol·licituds és de vint 
dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publica-
ció de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generali
tat de Catalunya (DOGC).

3.4. Juntament amb la sol·licitud, i dins el termini esta-
blert en la base anterior, els aspirants han de presentar: 

a) Una fotocòpia confrontada del document oficial 
d’identitat o, en el cas que no tinguin la nacionalitat es-
panyola, d’un document oficial acreditatiu de la perso-
nalitat.

b) Fotocòpia confrontada de la documentació acredita-
tiva de tenir el certificat de suficiència de català (C) o 
superior de la Secretaria de Política Lingüística, o d’un 
dels altres títols, diplomes i certificats equivalents esta-
blerts per l’Ordre PRE/228/2004, del 21 de juny, sobre 
els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats 
de coneixements de català de la Secretaria de Política 
Lingüística (els aspirants poden consultar aquesta Ordre 
a través de l’adreça d’Internet: http: //www6.gencat.net/
llengcat/certific/equiv.htm); o d’haver participat i obtin-
gut plaça en processos anteriors de selecció de personal 
per accedir a la Sindicatura de Comptes, en què hi ha-
gués establerta una prova o exercici de coneixements de 
llengua catalana del mateix nivell o superior al requerit 
en aquesta convocatòria, o que hagin superat la prova es-
mentada en altres processos selectius corresponents a la 
mateixa oferta pública anual d’ocupació, als efectes de 

2. Requisits i condicions dels aspirants

2.1 Per ser admesos en el procés selectiu, els aspirants 
hauran de complir els següents requisits: 

a) Ser ciutadà espanyol, o ser nacional d’algun dels al-
tres estats membres de la Unió Europea o dels estats als 
quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la 
Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable 
la lliure circulació de treballadors.

També podran ser admesos el cònjuge, els descendents 
i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espa-
nyols com dels nacionals dels altres estats membres de 
la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de trac-
tats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratifi-
cats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació 
de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, 
sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, 
pel que fa als descendents, siguin menors de vint-i-un 
anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec dels 
seus progenitors. En qualsevol cas, els aspirants que no 
tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar docu-
mentalment la seva nacionalitat.

b) Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta 
per a la jubilació forçosa.

c) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a 
l’exercici de les funcions pròpies de la plaça convocada.

d) No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exerci-
ci de les funcions públiques ni estar separat, mitjançant 
expedient disciplinari, del servei de qualsevol Adminis-
tració pública ni pertànyer al mateix cos de la Sindicatu-
ra de Comptes objecte de la convocatòria. Els aspirants 
que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acredi-
tar, mitjançant declaració jurada o promesa, que no estan 
sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal 
que els impedeixi l’accés a la funció pública en llur estat 
d’origen.

e) Tenir com a mínim, del títol de graduat en educació 
secundària obligatòria, o equivalent. o estar en condici-
ons d’obtenir-lo i el permís de conduir BTP.

En el cas de títols obtinguts a l’estranger, cal disposar de 
la corresponent homologació del Ministeri d’Educació i 
Ciència.

Els requisits generals indicats anteriorment s’han de 
complir el darrer dia del termini de presentació de sol-
licituds i s’han de continuar complint fins a la presa de 
possessió com a funcionari de carrera.

f) Estar en possessió de coneixements de nivell de sufi-
ciència de llengua catalana (C) que estableix el Decret 
152/2001, del 29 de maig, sobre avaluació i certificació 
de coneixements de català.

g) Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat 
espanyola hauran de posseir coneixements de llengua 
castellana de nivell C2 o equivalent.

Als efectes de l’exempció prevista en el punt 7.1.1.d d’a-
questes bases, els documents als què es fan referència són: 

a) Haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat 
a l’Estat espanyol.

b) Diploma d’espanyol (nivell C2) o equivalent.

http://www.sindicatura.cat
http://www.sindicatura.cat
http://www6.gencat.net/llengcat/certific/equiv.htm
http://www6.gencat.net/llengcat/certific/equiv.htm
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4.5. Els errors materials, de fet i aritmètics, es podran 
esmenar en qualsevol moment.

4.6. A l’efecte d’admissió dels aspirants es tindran en comp-
te les dades que aquests facin constar en la sol·licitud, i la 
veracitat serà responsabilitat seva.

5. Aspirants discapacitats. Adaptació 
o adequació en la realització de les proves. 
Adaptació del lloc de treball

5.1. Les persones amb discapacitat seran admeses a la 
realització de les proves sense necessitat d’acreditar les 
seves condicions psíquiques, físiques o sensorials abans 
del seu començament, llevat dels supòsits previstos en 
l’apartat següent, sens perjudici que, superat el procés 
selectiu, en presentar la documentació per ser nomena-
des funcionàries que preveu la base 8 hagin d’acreditar, 
igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desen-
volupar les funcions i tasques dels llocs que es convo-
quen i prestar el servei públic corresponent.

5.2. Els aspirants amb discapacitat que hagin demanat 
en la sol·licitud de participació l’adaptació o l’adequació 
de temps i mitjans materials per a la realització de les 
proves i exercicis necessitaran un dictamen vinculant ex-
pedit per un equip multiprofessional competent.

Als efectes de l’adaptació o adequació en la realització 
de les proves i exercicis, la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya adoptarà les mesures necessàries per tal que 
les persones discapacitades tinguin, per a la seva realit-
zació, oportunitats similars a la resta d’aspirants.

5.3. Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la 
sol·licitud de participació l’adaptació del lloc o llocs de 
treball sempre que aquesta no impliqui una modificació 
exorbitant en el context de l’organització o sigui incom-
patible amb el contingut del lloc i el servei públic que 
s’ha de prestar.

Els aspirants discapacitats que sol·licitin adaptacions, 
també hauran de sol·licitar el dictamen vinculant.

5.4. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el 
que estableixen els articles 6 i 7 del Decret 66/1999, del 
9 de març.

5.5. Als efectes de l’obtenció del dictamen, dins el ter-
mini de presentació de sol·licituds, els aspirants s’han 
d’adreçar als centres de l’Institut Català d’Assistència i 
Serveis Socials (ICASS) del Departament d’Acció Social 
i Ciutadania que s’indiquen, ja que en cas contrari no 
s’adaptaran les proves

Demarcació de Barcelona, excepte les demarcacions del 
Vallès Occidental, el Bages i el Berguedà: EVO-laboral, 
av. Paral·lel, 145, 08004 Barcelona. Telèfon: 93 424 82 04, 
fax: 93 424 52 06.

Demarcacions del Vallès Occidental, el Bages i el Ber-
guedà: EVO-laboral, c. Prat de la Riba, 30-32, 08222 
Terrassa. Telèfon: 937 858 300, fax: 937 318 138.

Demarcació de Girona: c. Emili Grahit, 2, 17002 Giro-
na. Telèfon: 972 94 12 73, fax: 972 48 63 54.

Demarcació de Lleida: av. Segre, 5, 25007 Lleida. Telè-
fon: 973 70 36 00, fax: 973 24 12 86.

quedar exempt de la realització de la prova de coneixe-
ments de llengua catalana establerta en la base 7.1.1.b.

3.5. Amb la formalització i presentació de la sol·licitud els 
aspirants donen el seu consentiment al tractament de les 
dades de caràcter personal que són necessàries per pren-
dre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació 
del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.

3.6. És imprescindible que la sol·licitud estigui signada 
per l’aspirant. La manca de signatura suposarà l’exclusió 
de l’aspirant.

4. Admissió dels aspirants

4.1. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol-
licituds, el síndic major dictarà resolució en el termini 
màxim d’un mes i declararà aprovades la llista provisio-
nal d’aspirants admesos i exclosos en la convocatòria. La 
resolució esmentada, que es publicarà en el DOGC, indi-
carà els llocs on s’exposen les llistes completes certifica-
des dels aspirants admesos i dels aspirants exclosos i els 
motius d’exclusió. Els aspirants també poden consultar 
llur situació en el procés selectiu, pel que fa a les llistes 
provisionals i definitives de persones admeses i excloses, 
en el tauler d’anuncis de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya i en l’adreça d’Internet www.sindicatura.cat.

4.2. Els aspirants disposaran d’un termini de deu dies 
hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació en 
el DOGC, per presentar possibles reclamacions adreça-
des a esmenar els defectes que s’hagin pogut produir en 
les llistes provisionals d’aspirants admesos i exclosos, o 
per aportar la documentació requerida per la convoca-
tòria.

En el cas que els aspirants exclosos no esmenin dins aquest 
termini els defectes que els són imputables, o no pre-
sentin la documentació preceptiva que hagi motivat la 
seva exclusió, es considera que desisteixen de la seva 
sol·licitud, la qual s’arxivarà sense cap altre tràmit. En 
qualsevol cas i a fi d’evitar errors i, en cas de produir-se, 
de possibilitar la seva esmena dins el termini i en la ma-
nera escaient, els aspirants comprovaran fefaentment no 
únicament que no figuren en la llista d’exclosos, sinó, a 
més, que els seus noms i cognoms figuren en la llista 
d’admesos.

4.3. Dins el termini màxim de quinze dies hàbils des 
de l’expiració del termini previst en la base anterior, el 
síndic major aprovarà mitjançant una resolució, que es 
publicarà en el DOGC, la llista definitiva completa cer-
tificada dels aspirants admesos i exclosos a la convoca-
tòria. Aquesta llista també s’ha de fer pública en el tau-
ler d’anuncis de la Sindicatura de Comptes i en l’adreça 
d’Internet www.sindicatura.cat.

4.4. D’acord amb el que disposa l’article 59.6 de la Llei 
30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment administratiu 
comú, en la nova redacció donada per la Llei 4/1999, del 
13 de gener, amb la publicació de les resolucions indica-
des en el DOGC i amb l’exposició de les llistes als tau-
lers d’anuncis als llocs que s’indiquin en les resolucions, 
es considerarà realitzada l’oportuna notificació als inte-
ressats, i s’iniciaran els terminis a efectes de possibles 
reclamacions o recursos.

http://www.sindicatura.cat
http://www.sindicatura.cat
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públiques i del procediment administratiu comú i altra 
normativa aplicable.

6.7. El Tribunal podrà tenir el suport material i tècnic 
de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya o de la 
Direcció General de la Funció del Departament de Go-
vernació i Administracions Públiques de la Generalitat 
de Catalunya en la realització de les proves.

6.8. El Tribunal quedarà vàlidament constituït sempre 
que compti amb la presència de tres dels seus membres, 
ja ho siguin en qualitat de titulars o de suplents, entre els 
quals hi hagi el president i el secretari.

6.9. El Tribunal haurà de resoldre tots els dubtes i totes 
les incidències que sorgeixin a partir del moment de la 
seva constitució respecte de l’aplicació d’aquestes nor-
mes, així com el que calgui fer en els casos no previstos. 
Les seves decisions s’hauran d’adoptar en tots els casos 
per majoria de vots. En cas d’empat, el vot del president 
serà decisiu.

6.10. El Tribunal facilitarà als aspirants i a l’òrgan con-
vocant la informació que se li requereixi en relació amb 
les puntuacions concretes que aquests hagin obtingut.

6.11. L’òrgan convocant, per si mateix o a proposta del 
president del Tribunal, podrà requerir, als efectes esca-
ients, l’acreditació dels aspectes necessaris quan cregui 
que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin po-
gut incórrer els aspirants, els quals podran ser exclosos 
motivadament de la convocatòria en qualsevol moment 
si no compleixen els requisits. Així mateix, en qualsevol 
moment el Tribunal podrà requerir als aspirants l’acredi-
tació de la seva personalitat mitjançant la presentació de 
qualsevol document oficial identificatiu.

6.12. El Tribunal decidirà sobre les peticions d’adaptaci-
ons de les proves que efectuïn les persones amb dismi-
nució. Amb aquesta finalitat, podrà efectuar els tràmits 
oportuns per obtenir la informació que consideri neces-
sària en relació amb les adaptacions sol·licitades

6.13. El president del Tribunal adoptarà les mesures adi-
ents per tal de garantir que els exercicis escrits puguin 
ser corregits sense que es conegui la identitat de l’aspi-
rant. Així mateix, el Tribunal exclourà de l’exercici cor-
responent els candidats els exercicis dels quals contin-
guin signes o marques que permetin conèixer la identitat 
de l’aspirant.

6.14. Les persones que formin part del Tribunal tenen 
dret a percebre les assistències previstes en el Decret 
138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del 
servei.

6.15. Als efectes de comunicacions i altres incidències, 
el Tribunal té la seu a l’avinguda Litoral, 12-14, 08005 
Barcelona.

7. Procediment de selecció

El sistema de selecció que regirà aquest procés selectiu 
és el de concurs oposició.

7.1. Fase d’oposició

7.1.1. La fase d’oposició és constituïda per les proves que 
s’indiquen a continuació: 

Demarcació de Tarragona, excepte les demarcacions del 
Montsià, la Terra Alta, el Baix Ebre i la Ribera d’Ebre: 
av. Andorra, 9, 43002 Tarragona. Telèfon: 977 21 34 71, 
fax: 977 22 13 39.

Demarcació de les Terres de l’Ebre (el Montsià, la Terra 
Alta, el Baix Ebre i la Ribera d’Ebre): c. Ruiz d’Alda, 33, 
43870 Amposta. Telèfon: 977 70 65 34, fax: 977 70 67 51.

6. Tribunal qualificador

6.1. El Tribunal del procés selectiu està format d’acord 
amb el que estableix la disposició addicional segona 
de la Norma de creació de cossos de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya publicada en el DOGC 5007, del 
13 de novembre de 2007, pels membres següents: 

a) El síndic major o el síndic membre de la Comissió de 
Govern, en qui delegui, que el presideix.

b) Un síndic nomenat pel Ple de la Sindicatura de Comp-
tes.

c) Un representant del Parlament de Catalunya.

d) Un funcionari de la Sindicatura de Comptes de Ca-
talunya amb una titulació acadèmica igual o superior a 
l’exigida per a ingressar en el cos corresponent i adient 
amb les funcions de les places a proveir, designat per la 
Comissió de Govern entre una terna proposada pels re-
presentants del personal.

6.2. S’han de nomenar membres suplents, pel mateix 
procediment seguit per al nomenament dels membres 
titulars, perquè substitueixin els titulars en el cas que 
aquests no puguin actuar.

6.3. El Tribunal comptarà amb un membre assessor, amb 
veu però sense vot, nomenat per la Secretaria de Política 
Lingüística. Així mateix el Tribunal podrà acordar, si ho 
creu convenient, la incorporació d’assessors especialis-
tes, per a alguna o per a totes les proves, amb veu però 
sense vot, perquè col·laborin amb els seus membres en 
la valoració dels aspirants en les proves o exercicis que 
estimin pertinents. Els assessors es limitaran a prestar 
col·laboració en les seves especialitats tècniques. El Tri-
bunal comunicarà a la Sindicatura de Comptes de Cata-
lunya les designacions que acordi.

6.4. El Tribunal designarà el funcionari que actuarà com 
a secretari del Tribunal. En el cas que no sigui membre 
del Tribunal, el secretari tindrà veu però no vot.

6.5. Els membres del Tribunal hauran d’abstenir-se de 
formar-ne part, notificant-ho a l’òrgan convocant, quan es 
trobin en alguna de les circumstàncies previstes en l’arti-
cle 28.2 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú, o quan hagin impartit cursos o 
treballs per a la preparació d’aspirants a proves selectives 
els dos anys anteriors a la publicació de la convocatòria. 
Igualment els aspirants podran recusar els membres del 
Tribunal quan concorrin les circumstàncies previstes.

6.6. El procediment d’actuació del Tribunal s’ajustarà 
en tot cas al que disposa la Llei 13/1989, del 14 de de-
sembre, d’organització, procediment i règim jurídic de 
l’Administració de la Generalitat, i la Llei 30/1992, del 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
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Per efectuar la valoració d’aquest exercici s’aplicarà la 
fórmula següent: 

 (A - E/3) x 10

Q=

 n

Q= qualificació resultant.

A= nombre d’encerts.

E= nombre de respostes valorades negativament.

n= nombre de preguntes.

En cas que el Tribunal acordés l’anul·lació d’alguna pre-
gunta per incorrecció en el seu plantejament, incorrec-
ció de totes les respostes plantejades o correcció de més 
d’una s’inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació 
resultant, la primera de les tres preguntes de reserva i 
així successivament.

La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 10 punts. La 
puntuació mínima per superar-la és de 7 punts.

La puntuació de la prova s’ha de determinar sumant les 
qualificacions obtingudes en cadascun dels exercicis. Per 
a superar la prova cal haver superat tots dos exercicis.

En el cas que els exercicis es facin el mateix dia, el Tri-
bunal no ha d’avaluar el segon exercici dels aspirants que 
hagin obtingut la qualificació de no apte/a en el primer 
exercici. Si els exercicis es fan en dies diferents, els aspi-
rants que no superin el primer resten exclosos del procés 
selectiu, d’acord amb el caràcter eliminatori dels exer-
cicis.

b) Segona prova 

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consisteix a realitzar davant membres del Tribunal i, si 
escau, amb els assessors especialistes que aquest desig-
ni, un exercici de coneixements de llengua catalana que 
consta de dues parts.

Primera part: s’hi avaluaran el domini de l’expressió es-
crita, per mitjà de la redacció d’un text de 200 paraules 
com a mínim; de la comprensió lectora, per mitjà de la 
lectura i preguntes sobre un test escrit, i de la gramàtica i 
el vocabulari, mitjançant exercicis d’avaluació del conei-
xement de l’ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.

Segona part: S’hi avaluarà l’expressió oral, per mitjà de 
la lectura en veu alta d’un text i d’una conversa i/o expo-
sició sobre temes generals d’actualitat.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, 
que no podrà ser superior a una hora i trenta minuts per a 
la primera part i a trenta minuts per a la segona.

La qualificació de l’exercici és d’apte o no apte.

Exempció de l’exercici

La llista provisional de persones aspirants que han de 
realitzar els exercicis de coneixement de llengua cata-
lana es publicarà juntament amb les llistes provisionals 
d’admesos i exclosos a que es fa referència la base 4.1 
d’aquesta convocatòria. Les persones aspirants que cons-
tin en aquesta llista disposaran del termini establert en la 

El temari per a les proves que es descriuen a continuació 
és el que consta com a annex al final d’aquestes bases.

a) Primera prova

Consta de dos exercicis de caràcter obligatori i elimina-
tori, que es poden fer el mateix dia o en dies diferents, 
d’acord amb el que indiqui la convocatòria del dia, l’hora 
i el lloc de realització d’aquesta primera prova

Primer exercici: 

Consisteix a respondre un qüestionari de quaranta pre-
guntes (més tres de reserva), amb quatre respostes al-
ternatives de les quals només una és correcta, sobre el 
contingut del temari.

El Tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, 
que no podrà ser superior a una hora.

Les vuit primeres preguntes que tinguin la resposta en 
blanc o amb més d’una resposta (comptades conjunta-
ment) no seran tingudes en compte. A partir de la novena 
resposta sumades les de qualsevol dels dos tipus esmen-
tats, es valoraran com a errònies. Les respostes errònies 
es valoraran negativament, és a dir, es descomptarà una 
tercera part del valor d’una resposta encertada.

Per efectuar la valoració d’aquest exercici s’aplicarà la 
fórmula següent: 

 (A - E/3) x 10

Q=

 n

Q= qualificació resultant.

A= nombre d’encerts.

E= nombre de respostes valorades negativament.

n= nombre de preguntes.

La qualificació de l’exercici és de 0 a 10 punts. La puntu-
ació mínima per superar-lo és de 5 punts.

En cas que el Tribunal acordés l’anul·lació d’alguna pre-
gunta per incorrecció en el seu plantejament, incorrec-
ció de totes les respostes plantejades o correcció de més 
d’una s’inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació 
resultant, la primera de les tres preguntes de reserva i 
així successivament.

Segon exercici: 

Consisteix a respondre un qüestionari de quaranta pre-
guntes (més tres de reserva), amb quatre respostes alter-
natives de les quals només una és correcta relatives al 
Codi de circulació.

El Tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, 
que no podrà ser superior a una hora.

Les vuit primeres preguntes que tinguin la resposta en 
blanc o amb més d’una resposta (comptades conjunta-
ment) no seran tingudes en compte. A partir de la novena 
resposta sumades les de qualsevol dels dos tipus esmen-
tats, es valoraran com a errònies. Les respostes errònies 
es valoraran negativament, és a dir, es descomptarà una 
tercera part del valor d’una resposta encertada.
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De conformitat amb el que estableix l’article 6 del Decret 
389/1996, del 2 de desembre, pel qual es regula l’accés 
dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea a 
la funció pública de l’Administració de la Generalitat, els 
aspirants admesos en el procés selectiu que no tinguin 
la nacionalitat espanyola han d’acreditar el coneixement 
de la llengua castellana, tant en l’expressió oral com en 
l’escrita, de nivell C2 o equivalent.

Per tal d’acreditar aquests coneixements aquests aspi-
rants hauran d’efectuar un exercici, que serà avaluat pel 
Tribunal, tenint en compte que s’hi exigirà un grau de 
coneixements idiomàtics adequats a l’exercici de les fun-
cions pròpies de la plaça que és objecte de convocatòria.

L’exercici consistirà a realitzar una redacció de 200 pa-
raules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb 
membres del Tribunal i, si escau, amb els assessors espe-
cialistes que aquest designi.

El temps per a la realització d’aquest exercici no pot ser 
superior a 45 minuts per a la primera part i a 15 minuts 
per a la segona.

La qualificació d’aquest exercici és d’apte o no apte.

Exempció de l’exercici

La llista provisional de persones aspirants que han de 
realitzar els exercicis de coneixement de llengua caste-
llana, es publicarà juntament amb les qualificacions de 
la primera prova. Les persones aspirants que constin en 
aquesta llista disposaran d’un termini de 10 dies a partir 
de l’endemà de la seva publicació per esmenar els defec-
tes i/o presentar la documentació acreditativa dels conei-
xements requerits.

La llista definitiva de persones aspirants que han de rea-
litzar els exercicis de coneixement de llengua castellana, 
es farà pública al mateix temps que les qualificacions de 
la segona prova.

Queden exempts de realitzar aquest exercici els aspirants 
que acreditin documentalment davant el Tribunal, dins 
el termini de deu dies a comptar des de l’endemà de la 
publicació de les qualificacions de la primera prova, es-
tar en possessió dels requeriments esmentats en l’apartat 
g de la base 2.1.

e) Cinquena prova: té caràcter obligatori i eliminatori, i 
consisteix en una entrevista sobre els aspectes que tenen 
relació amb les funcions i les condicions necessàries per 
a la relació i la comunicació amb els usuaris del servei 
que presten els xofers polivalents de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, i, si escau, sobre dubtes o aspec-
tes relacionats amb les proves fetes pels aspirants al llarg 
del procés selectiu.

El temps per fer aquest exercici no pot ser superior a 15 
minuts.

La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 10 punts. La 
puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts.

7.1.2. En la Resolució per la qual es declari aprovada la 
llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos establer-
ta en la base 4.3 s’anunciarà la data, l’hora i el lloc de 
realització de la primera prova. La data, l’hora i el lloc 
de realització de les proves següents seran determinats 

base 4.2 per esmenar els defectes i/o presentar la docu-
mentació acreditativa dels coneixements requerits.

La llista definitiva de persones aspirants que han de re-
alitzar els exercicis de coneixement de llengua catalana 
es farà pública al mateix temps que les llistes definitives 
d’admesos i exclosos a que fa referència la base 4.3.

Estaran exempts de la realització d’aquest exercici els as-
pirants que acreditin documentalment, dins el termini de 
presentació de sol·licituds a què fa referència la base 3.3, 
estar en possessió del certificat de nivell de suficiència 
de català (C) o superior de la Secretaria de Política Lin-
güística, o d’uns dels altres títols, diplomes i certificats 
equivalents establerts per l’Ordre PRE/228/2004, del 21 
de juny, sobre els títols diplomes i certificats equivalents 
als certificats de coneixements de català de la Secretaria 
de Política Lingüística.

Així mateix, estaran exempts de realitzar aquesta prova 
els aspirants que hagin participat i obtingut plaça en pro-
cessos anteriors de selecció de personal per accedir a la 
Sindicatura de Comptes, en què hi hagués establerta una 
prova o exercici de coneixements de llengua catalana del 
mateix nivell o superior al requerit en aquesta convoca-
tòria i així ho declarin en la sol·licitud de participació.

També estaran exempts de realitzar aquesta prova els as-
pirants que hagin superat la prova esmentada en altres 
processos selectius de la mateixa oferta pública anual 
d’ocupació d’aquesta convocatòria.

Igualment, estaran exempts de la realització de la prova 
esmentada els aspirants que en la data i lloc de realitza-
ció de la prova, abans de l’hora assenyalada per al seu 
inici, aportin davant el Tribunal l’original i una fotocò-
pia de la documentació suficient acreditativa d’estar en 
possessió de coneixements de llengua catalana de nivell 
C o superior de la Secretaria de Política Lingüística, o 
equivalent.

El Tribunal trametrà a l’òrgan convocant fotocòpia de 
l’esmentada documentació perquè s’incorpori a l’expedi-
ent de l’interessat.

c) Tercera prova: té caràcter obligatori i eliminatori.

Consta de diversos exercicis de conducció: la conduc-
ció en un circuit tancat i en un recorregut senyalitzat, 
una frenada en sòl lliscant, la realització d’un recorregut 
cronometrat i la realització d’un tram de circulació per 
carretera oberta.

En aquests exercicis s’ha de valorar: la percepció del risc, 
el control sota pressió, la capacitat d’adaptació a situa-
cions variables, la capacitat de reacció, l’habilitat per a 
la frenada d’emergència, la regularitat en la velocitat, la 
precisió en la frenada, l’eficàcia i l’eficiència en la con-
ducció i l’habilitat general de conducció.

El temps de durada d’aquesta prova no pot superar les 
dues hores.

La qualificació de l’exercici és de 0 a 30 punts. La puntu-
ació mínima per superar-lo és de 20 punts.

d) Quarta prova. Llengua castellana

Consta d’un exercici de caràcter obligatori i eliminatori 
per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.
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7.3.3. Per a la valoració només es tindran en compte els 
mèrits adquirits fins a la data de publicació de la convo-
catòria.

7.3.4. La valoració dels mèrits obtinguda pels aspirants 
en la fase de concurs es farà pública al mateix temps que 
les qualificacions de la quarta prova.

7.3.5. Els aspirants disposaran d’un termini de deu dies 
hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de 
la valoració esmentada per a presentar les al·legacions 
que considerin oportunes.

7.3.6. El Tribunal de la convocatòria, un cop estimades o 
desestimades les al·legacions presentades, farà pública la 
valoració definitiva dels serveis acreditats pels aspirants 
en la fase de concurs al mateix temps que la puntuació 
total de la fase d’oposició, d’acord amb el que estableix 
la base 8.1.

8. Aspirants proposats

8.1. Finalitzades les proves, el Tribunal farà públics en 
els llocs de realització de les proves, així com en la seu 
del Tribunal, els resultats de la fase de concurs i de la 
fase d’oposició. També farà pública en els llocs indicats la 
llista dels aspirants que hagin superat el procés selectiu, 
ordenada d’acord amb la puntuació obtinguda, de major 
a menor. Aquesta puntuació resulta de la suma dels punts 
obtinguts en la fase de concurs i els obtinguts en la fase 
d’oposició.

8.2. En cap cas la puntuació de la fase de concurs es podrà 
aplicar per superar les diferents proves de la fase d’opo-
sició.

8.3. En cas d’empat en la puntuació final, l’ordre s’esta-
blirà en favor de l’aspirant que hagi obtingut la puntuació 
més alta en la fase d’oposició i, si persisteix l’empat, en 
favor de l’aspirant que hagi obtingut la millor qualifica-
ció en la tercera prova. Si l’empat persisteix encara, l’or-
dre s’establirà a favor de l’aspirant de major edat.

8.4. El Tribunal comunicarà al síndic major la llista de 
les persones que hagin superat el procés selectiu i farà 
constar les qualificacions de cadascuna de les proves i 
els punts de la fase de concurs. El síndic major, d’acord 
amb la llista tramesa pel Tribunal i el nombre de places 
convocades, requerirà per escrit els aspirants que d’acord 
amb aquests paràmetres tinguin opció a ser nomenats 
funcionaris, perquè aportin la documentació que consta 
en la base 8.7.

8.5. Sense perjudici del que estableix la base 1.2. el sín-
dic major no podrà nomenar un nombre de funcionaris 
que excedeixi el nombre de places que han estat objecte 
de la convocatòria, i serà nul·la de ple dret qualsevol re-
solució que ho contravingui.

8.6. Així mateix, la plaça podrà ser declarada deserta si 
cap aspirant no supera les proves establertes.

8.7. Els aspirants als quals el síndic major hagi requerit 
per presentar la documentació que s’esmenta seguida-
ment, ho hauran de fer davant la Sindicatura de Comp-
tes de Catalunya, dins el termini dels vint dies naturals 
comptats a partir de l’endemà de la data de recepció de 
la notificació.

pel Tribunal de la convocatòria i se’n donarà publicitat 
juntament amb els resultats de la prova respectivament 
anterior, amb una anticipació mínima de tres dies hàbils 
al de la realització de la següent prova.

7.1.3. Els aspirants que no compareguin a les proves i 
exercicis el dia i hora assenyalats, llevat dels casos de-
gudament justificats i lliurement apreciats pel Tribunal 
de la convocatòria, seran exclosos de l’oposició i, con-
següentment, del procés selectiu, i perdran tots els seus 
drets en la convocatòria.

7.1.4. Les qualificacions de cada una de les proves es fa-
ran públiques en els llocs de la seva realització, així com 
a la seu del Tribunal, i es comunicaran a l’òrgan convo-
cant. Juntament amb les qualificacions es farà pública la 
llista dels aspirants que, pel fet d’haver superat la prova 
de la qual es publiquen les qualificacions, poden realit-
zar la prova següent.

7.1.5. La qualificació de la fase d’oposició es determinarà 
sumant les puntuacions obtingudes en les proves obliga-
tòries.

7.2. Fase de concurs

7.2.1. En la fase de concurs, que no té caràcter eliminato-
ri, es valoren els mèrits que s’especifiquen seguidament 
fins a un màxim de la tercera part de la puntuació assoli-
ble en les proves selectives: 

a) Serveis prestats

L’experiència professional com a xofer adquirida en al-
tres administracions, a raó de 0,1155 punts per mes tre-
ballat.

L’experiència professional com a xofer polivalent adqui-
rida a la Sindicatura de Comptes de Catalunya o en altres 
òrgans de control extern, a raó de 0,231 punts per mes 
treballat.

A aquests efectes, es computarà un mes com a trenta dies 
naturals.

En cap cas no es pot aplicar la puntuació de la fase de 
concurs per superar les diverses proves de la fase d’opo-
sició.

7.3. Acreditació de mèrits

7.3.1. Els mèrits s’hauran d’acreditar documentalment 
dins el termini de deu dies hàbils comptats a partir de 
l’endemà de la publicació de les qualificacions de la ter-
cera prova, en el lloc o els llocs que oportunament asse-
nyalarà el Tribunal de la convocatòria.

7.3.2. Els serveis esmentats s’hauran d’acreditar mitjançant 
certificació de l’òrgan competent en matèria de personal 
de l’ens públic o Administració pública corresponent. En 
les certificacions haurà de constar de forma clara i ex-
pressa el càrrec de l’òrgan que té la competència per ex-
pedir el certificat, o el de l’òrgan en què delegui, així com 
la norma legal que els habilita amb indicació, si escau, 
del diari o butlletí oficial en el qual s’hagi publicat. En les 
certificacions indicades s’haurà de fer constar de manera 
clara i expressa el règim jurídic, el vincle, les funcions, el 
grup, el cos o escala, la categoria professional, la jornada 
realitzada i el període concret de prestació dels serveis 
fins a la data de publicació de la convocatòria.
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ho acrediti, amb indicació també del nombre de triennis, 
import i data de compliment.

8.9. Els aspirants que no presentin la documentació reque-
rida, llevat dels casos de força major que seran deguda-
ment comprovats per l’òrgan convocant, i els que no com-
pleixin les condicions i els requisits exigits, no podran ser 
nomenats funcionaris i quedaran anul·lades les seves ac-
tuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin 
pogut incórrer en cas de falsedat. En aquest cas, el síndic 
major en resoldrà la substitució per l’aspirant que segueixi 
en puntuació en la llista del Tribunal que s’esmenta en la 
base 8.1. al qual es notificarà aquest fet i se’l requerirà 
perquè presenti la documentació exigida.

9. Assignació de destinacions

Un cop verificat que l’aspirant ha presentat la documen-
tació indicada i reuneix els requisits i condicions reque-
rits, se li adjudicarà el lloc de treball objecte d’aquesta 
convocatòria.

10. Nomenament de funcionaris

10.1. El síndic major de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya nomenarà funcionari en el lloc obtingut, mit-
jançant una resolució que es publicarà en el DOGC, l’as-
pirant proposat pel Tribunal, que hagi aportat dins el ter-
mini previst la documentació requerida i acreditin reunir 
les condicions exigides. Així mateix, la secretària gene-
ral de la Sindicatura de Comptes de Catalunya notificarà 
el nomenament a la persona interessada, amb indicació 
del lloc adjudicat.

10.2. La destinació obtinguda tindrà caràcter definitiu.

11. Presa de possessió

11.1. Els aspirants nomenats disposaran de trenta dies 
hàbils per a prendre possessió del lloc obtingut, a comp-
tar de l’endemà de la data de la recepció de la notificació 
de la Resolució de nomenament

11.2. Si la persona nomenada no pren possessió del seu 
lloc de treball en el termini establert, el síndic major en 
resoldrà la substitució per l’aspirant que segueixi en pun-
tuació en la llista del Tribunal que s’esmenta en la base 
8.1, al qual es notificarà aquest fet i se’l requerirà perquè 
presenti la documentació exigida. Aquesta destinació 
obtinguda podrà tenir caràcter provisional, amb l’obliga-
ció de participar, una vegada hagi pres possessió, en les 
successives convocatòries de provisió de places del seu 
grup i categoria de la Sindicatura de Comptes de Catalu-
nya fins que obtingui destinació definitiva.

12. Règim d’impugnacions i al·legacions

12.1. Contra les resolucions definitives de l’òrgan con-
vocant, els interessats poden interposar recurs potestatiu 
de reposició davant el síndic major de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya en el termini d’un mes comptat 
a partir de l’endemà de la seva publicació en el DOGC, 
de conformitat amb el que preveuen els articles 107, 116 
i 117 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú. També poden interposar re-
curs contenciós administratiu en el termini de dos mesos 

a) Fotocòpia confrontada del document nacional o del 
document oficial acreditatiu de la personalitat. Tam-
bé hauran de presentar el número d’identificació fiscal, 
quan aquest no consti al document anterior.

b) Fotocòpia confrontada de la documentació que acre-
diti la seva nacionalitat en el cas que els aspirants no tin-
guin la nacionalitat espanyola.

Els aspirants que es trobin inclosos en algun dels supò-
sits que preveu el segon paràgraf del punt 2 de la base 
2.1.a, han de presentar la documentació corresponent ex-
pedida per les autoritats competents que acrediti, respec-
te del nacional de l’estat membre de la Unió Europea o 
dels estats als quals els sigui aplicable la lliure circulació 
de treballadors, el seu vincle de parentiu, de fet de viure-
hi a càrrec pel que fa als descendents majors de vint-i-un 
anys, així com una declaració jurada o promesa, en la 
qual manifesti fefaentment que no està separat de dret 
del seu cònjuge.

Tota la documentació que es presenti en llengua estran-
gera ha d’anar acompanyada de la traducció jurada cor-
responent.

c) Fotocòpies confrontades de la documentació acredita-
tiva dels requisits exigits en l’apartat e de la base 2.1. Si 
el títol no ha estat encara expedit, cal presentar una fo-
tocòpia confrontada del resguard acreditatiu d’haver-ne 
satisfet els drets d’expedició. Si el títol ha estat obtingut a 
l’estranger, caldrà adjuntar-hi la corresponent homologa-
ció del Ministeri d’Educació i Ciència.

d) Declaració de no estar inhabilitat per a l’exercici de 
les funcions públiques ni estar separat, mitjançant expe-
dient disciplinari, del servei de qualsevol Administració 
pública. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat es-
panyola hauran d’acreditar, mitjançant declaració jurada 
o promesa, que no es troben sotmesos a cap sanció dis-
ciplinària o condemna penal que impossibiliti, en el seu 
Estat d’origen, l’accés a la funció pública.

e) Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap ma-
laltia ni defecte físic o psíquic que impossibiliti el desen-
volupament de les tasques pròpies de les places a cobrir, 
expedit dins els tres mesos anteriors a la seva presenta-
ció.

f) Per als aspirants que tinguin reconeguda la condició 
legal de disminuït, i que no l’hagin presentat amb ante-
rioritat, dictamen expedit per l’equip multiprofessional 
competent, o per l’òrgan tècnic competent, en els termes 
que preveu el Decret 66/1999, del 9 de març.

g) Declaració de no estar inclòs en cap dels supòsits d’in-
compatibilitat previstos en la legislació vigent, o decla-
ració que se sol·licitarà l’autorització de compatibilitat, 
o que s’exercirà l’opció que preveu l’article 10 de la Llei 
21/1987, del 26 de novembre, d’incompatibilitats del per-
sonal al servei de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya.

8.8. Els aspirants requerits pel síndic major per aportar 
la documentació que tinguin la condició de funcionari 
d’alguna Administració pública estan exempts d’aportar 
els documents a què es refereix la base 8.7. que els hagin 
estat exigits per accedir a la funció pública, sempre que 
aportin un certificat, expedit per l’òrgan competent, que 
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Tema 6. Institucions de la Generalitat de Catalunya: el 
Parlament. Relacions entre la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya i el Parlament de Catalunya.

Tema 7. Administració pública: concepte i principis. El 
ciutadà i la ciutadana com a titular de drets davant l’Ad-
ministració. Atenció a l’administrat: acollida i informa-
ció. Drets lingüístics. Accés a arxius i registres.

Tema 8. L’organització administrativa de la Generalitat 
de Catalunya. Principis generals. Tipus d’òrgans. L’Ad-
ministració institucionals o instrumental. L’organització 
administrativa. La competència administrativa: concep-
te i alteracions.

Tema 9. La Sindicatura de Comptes de Catalunya: Rè-
gim jurídic. Competències i àmbit d’actuació.

Tema 10. La Sindicatura de Comptes de Catalunya: Òr-
gans que la componen. Funcions i competències.

Tema11. Règim jurídic del personal de la Sindicatura: 
Els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya. Drets i deures dels funcionaris, règim d’in-
compatibilitats del personal, situacions administratives 
del personal funcionari, règim disciplinari. La represen-
tació del personal.

Tema 12. Les funcions dels xofers de representació: es-
pecialitats. Primers auxilis. Actuacions en casos d’emer-
gència.

Resolució de 7 de febrer de 2011, de convo-
catòria de concurs oposició per a la provisió 
de dues places del Cos de Tècnics de grau 
mitjà del grup B, subgrup A2 de titulació de 
la Sindicatura de Comptes de Catalunya
Reg. 1628

Convocatòria

Resolució de 7 de febrer de 2011, 
de convocatòria de concurs oposició per a la 
provisió de dues places del Cos de Tècnics de 
grau mitjà del grup B, subgrup A2 de titulació 
de la Sindicatura de Comptes de Catalunya

Atesa l’oferta anual d’ocupació pública de la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya per al 2010 (DOGC 5624 del 
7 de maig de 2010); 

Atès que el Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalu-
nya ha aprovat les bases de convocatòria i el temari del 
concurs oposició per a la provisió de dues places del Cos 
de Tècnics de grau mitjà, del grup B, subgrup A2 de titu-
lació de la Sindicatura de Comptes especificades en l’es-
mentada oferta, d’acord amb el que estableix l’article 8 
v) de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de 
Comptes; 

En ús de les atribucions que em confereix l’article 29.3. 
de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya; 

comptats a partir de l’endemà de la seva publicació en el 
DOGC, davant la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de conformi-
tat amb el que preveu l’article 46 de la Llei 29/1998, del 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa ad-
ministrativa. Igualment, els interessats poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la 
defensa dels seus interessos.

12.2. D’acord amb el que preveu l’article 114 de la Llei 
30/1992, del 26 de novembre, del règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment administratiu 
comú, contra els actes de tràmit del Tribunal que deci-
deixin directament o indirectament el fons de l’assump-
te, determinin la impossibilitat de continuar en el procés 
selectiu, o produeixin indefensió o perjudici irreparable 
a drets o interessos legítims, els interessats poden inter-
posar recurs d’alçada davant el síndic major, en el termi-
ni d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació 
al tauler d’anuncis de la Sindicatura de Comptes de Ca-
talunya (avinguda Litoral, 12-14, 08005 Barcelona) o de 
la seva notificació.

12.3. Contra els actes de tràmit del Tribunal no inclosos 
en el punt anterior, els aspirants, al llarg del procés selec-
tiu, podran formular totes les al·legacions que considerin 
pertinents a partir de la seva notificació o de fer-se pú-
blics als taulers d’anuncis els esmentats actes de tràmit.

12.4. D’acord amb els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, 
del 26 de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999, del 13 de gener, i l’arti-
cle 49 de la Llei 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa, la interposi-
ció dels recursos contenciosos administratius que s’hagi 
de notificar als interessats es podrà fer mitjançant la 
seva publicació en el DOGC i amb l’exposició al tauler 
d’anuncis de la Sindicatura de Comptes de Catalunya i a 
la pàgina web www.sindicatura.cat.

Annex

Temari del Cos de xofers polivalents 
de la Sindicatura de Comptes de Catalunya

Tema 1. Constitució espanyola: principis. Drets fona-
mentals i llibertats públiques. Garanties constitucionals.

Tema 2. El cap d’Estat. Les Corts Generals: el Congrés i 
el Senat. El Govern. El Poder Judicial. El Tribunal Cons-
titucional. El Defensor del Poble.

Tema 3. Organització territorial de l’Estat: les comuni-
tats autònomes i les entitats locals.

Tema 4. Estatut d’autonomia de Catalunya: concepte, 
contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rec-
tors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de la 
Generalitat de Catalunya: tipologia.

Tema 5. Institucions de la Generalitat de Catalunya: el 
President, el Govern, el Consell de Garanties Estatutà-
ries, el Síndic de Greuges, el Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya.

http://www.sindicatura.cat
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– Una plaça de Tècnic de grau mitjà en edicions i publi-
cacions, de nivell 18 i complement específic en còmput 
mensual de 460,30 euros.

Codi de la convocatòria: CO-A2-TGM/10.

1.2.1. La plaça Unitat de nòmines i registre de personal 
es convoca pel torn de promoció interna i la plaça de 
Tècnic de grau mitjà en edicions i publicacions es con-
voca pel torn lliure.

1.2.2. Les places sense cobrir del torn de promoció inter-
na s’acumularan al torn lliure i a l’inrevés.

1.2.3. Les persones que prenguin part en aquesta convo-
catòria no poden participar en més d’un torn dels pre-
vistos.

Així mateix, de conformitat amb l’article 51 dels Esta-
tuts del règim i el govern interiors del Parlament de Ca-
talunya, el nombre de places convocades podrà quedar 
ampliat en el cas que es produeixin vacants del mateix 
cos entre la data de la convocatòria i la de l’inici de les 
proves.

1.3. Funcions a realitzar

1.3.1. Les funcions assignades al Cos de Tècnics de grau 
mitjà de la Sindicatura de Comptes són: exercir les ac-
tivitats de col·laboració en les tasques administratives 
de gestió, d’inspecció, d’execució, de control o similars 
que no corresponguin al cos superior, i també les tas-
ques d’aplicació de normativa, de proposta de resolució 
d’expedients normalitzats, d’estudis i d’informes que no 
corresponguin a tasques de nivell superior.

1.3.2. Les funcions assignades als llocs de treball objecte 
de la convocatòria són: 

– Unitat de nòmines i registre de personal: 

a) La confecció de les nòmines del personal (càlcul de 
les incidències: endarreriments, baixes prolongades, al-
tes, quilometratges, triennis, bestretes, etc.).

b) La gestió de l’IRPF (càlcul de les retencions i propos-
tes de certificació).

c) L’elaboració dels TC.

d) La gestió de les altes, les baixes i les incidències da-
vant la Seguretat Social.

e) L’elaboració de propostes de certificats de serveis pres-
tats i de reconeixements de triennis.

f) El control de les llicències i els permisos del personal.

g) L’elaboració dels quadres i els informes relatius a les 
retribucions del personal.

h) El càlcul dels imports relatius a les indemnitzacions 
per raó del servei.

i) La gestió i el control dels tiquets de restaurant del per-
sonal.

j) La gestió del sistema de control horari (introducció de 
les incidències horàries i elaboració dels llistats setma-
nals de control horari).

k) La gestió i la tramitació dels fulls de control horari del 
personal de fiscalització de la Sindicatura de Comptes.

Resolc: 

1 Convocar el procés selectiu, pel sistema de concurs 
oposició, per a la provisió de dues places del Cos de Tèc-
nics de grau mitjà del grup B, subgrup A2 de titulació de 
la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

2 Publicar aquesta convocatòria així com el temari i les 
bases que l’han de regir.

Tant l’Acord del Ple d’aprovació de les bases i el temari 
del concurs oposició com aquesta Resolució exhaurei-
xen la via administrativa. Per tant, els interessats poden 
interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan 
que hagi dictat el corresponent acte administratiu en el 
termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la seva 
publicació, de conformitat amb el que preveuen els arti-
cles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, modificada per la 
Llei 4/1999, de 13 de gener. També poden interposar re-
curs contenciós administratiu en el termini de dos me-
sos comptats a partir de l’endemà de la seva publicació, 
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, de conformitat amb el 
que preveu l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
Igualment, els interessats poden interposar qualsevol al-
tre recurs que considerin convenient per a la defensa dels 
seus interessos.

Barcelona, 7 de febrer de 2011

Joan Colom i Naval

Síndic major en funcions

Bases de la convocatòria

1. Normes generals

1.1. La realització d’aquesta convocatòria s’ajusta al que 
estableix l’article 103 de la Constitució espanyola; la Llei 
18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes; 
els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya; la Norma especial reguladora de l’esta-
tut del personal al servei de la Sindicatura de Comptes 
(NEREPSC) (BOPC núm. 250, del 8 de juliol de 1994); 
la Plantilla i la Relació de llocs de treball del personal 
al servei de la Sindicatura de Comptes aprovada per la 
Mesa del Parlament el 2 d’octubre del 2007 (DOGC 
núm. 5007, del 13 de novembre de 2007, i BOPC núm. 
161, del 13 de novembre de 2007) i, de manera suple-
tòria, la Llei 7/2007, del 12 d’abril, de l’Estatut bàsic 
de l’empleat públic, el Decret legislatiu 1/1997, del 31 
d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalu-
nya en matèria de funció pública, i la resta de normativa 
vigent en la matèria.

1.2. Les places, del Cos de Tècnics de Grau Mitjà, del 
grup B subgrup A2, objecte d’aquesta convocatòria són: 

– Una plaça d’Unitat de nòmines i registre de personal, 
de nivell 18 i complement específic en còmput mensual 
de 460,30 euros.
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També podran ser admesos el cònjuge, els descendents 
i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espa-
nyols com dels nacionals dels altres estats membres de 
la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de trac-
tats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratifi-
cats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació 
de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, 
sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, 
pel que fa als descendents, siguin menors de vint-i-un 
anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec dels 
seus progenitors. En qualsevol cas, els aspirants que no 
tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar docu-
mentalment la seva nacionalitat.

b) Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta 
per a la jubilació forçosa.

c) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a 
l’exercici de les funcions pròpies de les places convocades.

d) No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici 
de les funcions públiques ni estar separat, mitjançant expe-
dient disciplinari, del servei de qualsevol Administració pú-
blica ni pertànyer al mateix cos de la Sindicatura de Comp-
tes de Catalunya objecte de la convocatòria. Els aspirants 
que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar, 
mitjançant declaració jurada o promesa, que no estan sot-
mesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que els 
impedeixi l’accés a la funció pública en llur estat d’origen.

e) Posseir el títol d’enginyer tècnic, diplomat universitari 
de primer cicle, d’arquitecte tècnic, de formació professi-
onal de tercer grau o equivalent.

En el cas de títols obtinguts a l’estranger, cal disposar de 
la corresponent homologació del Ministeri d’Educació i 
Ciència.

Els requisits generals indicats anteriorment s’han de com-
plir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds 
i s’han de continuar complint fins a la presa de possessió 
com a funcionari de carrera.

f) Estar en possessió de coneixements de nivell de sufi-
ciència de llengua catalana (C) que estableix el Decret 
152/2001, del 29 de maig, sobre avaluació i certificació 
de coneixements de català.

g) Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat 
espanyola hauran de posseir coneixements de llengua 
castellana de nivell C2 o equivalent.

Als efectes de l’exempció prevista en el punt 7.1.1.d 
d’aquestes bases, els documents als què es fan referència 
són: 

a) Haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat 
a l’Estat espanyol.

b) Diploma d’espanyol (nivell C2) o equivalent.

També quedaran exempts de realitzar l’exercici de conei-
xements de llengua castellana les persones participants 
que hagin cursat en llengua castellana els estudis con-
duents a l’obtenció de la titulació exigida com a requisit 
d’accés.

2.2. Requisits específics del torn de promoció interna.

Les persones aspirants, a més de reunir la resta de requi-
sits exigits en aquesta convocatòria, hauran de: 

l) El manteniment i l’actualització del registre informàtic 
de personal i dels expedients personals.

m) La gestió administrativa dels assumptes relatius al 
personal funcionari, laboral i eventual.

n) L’organització i el manteniment de l’arxiu de gestió de 
l’Àrea de Gestió de Personal.

o) Qualsevol altra tasca de naturalesa anàloga que li si-
gui encarregada pel seu cap.

– Tècnic de grau mitjà en edicions i publicacions

a) L’execució tècnica de les publicacions de la Sindicatu-
ra de Comptes.

b) L’execució tècnica dels projectes d’edicions per mit-
jans audiovisuals o per procediments informàtics.

c) L’execució tècnica de les publicacions coeditades amb 
el Parlament de Catalunya.

d) La coordinació i l’execució de les traduccions dels in-
formes de la Sindicatura de Comptes.

e) La implantació de les normes de disseny per a les pu-
blicacions i els informes de fiscalització de la Sindicatu-
ra de Comptes.

f) Qualsevol altra tasca de naturalesa anàloga que li si-
gui encarregada pel seu cap.

Fins a la resolució d’aquesta convocatòria, no es pot amor-
titzar, transformar ni modificar substancialment la plaça 
convocada, si no és en compliment de les normes de pro-
cediment administratiu.

1.4. D’acord amb el que disposen l’article 42 del Decret 
legislatiu 1/1997, del 31 d’octubre, i l’article 11.3 de la 
Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, en els 
processos de selecció de personal i de provisió de llocs 
de treball de les administracions públiques de Catalunya, 
durant el procés selectiu els aspirants han d’acreditar el 
coneixement de la llengua catalana, tant en l’expressió 
oral com en l’escrita, en el grau adequat a les funcions 
pròpies de les places que són objecte de convocatòria.

1.5. De conformitat amb el que estableix l’article 6 del 
Decret 389/1996, del 2 de desembre, pel qual es regu-
la l’accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió 
Europea a la funció pública de l’Administració de la Ge-
neralitat, els aspirants admesos en el procés selectiu que 
no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar el 
coneixement de la llengua castellana, tant en l’expressió 
oral com en l’escrita, en el grau adequat a l’exercici de les 
funcions pròpies dels llocs de treball que són objecte de 
convocatòria. Aquest coneixement s’acreditarà mitjançant 
l’exercici que s’especifica en la base 7.1.1.d o amb la pre-
sentació dels documents que s’indiquen en la base 2.1.g.

2. Requisits i condicions dels aspirants

2.1 Per ser admesos en el procés selectiu, els aspirants 
hauran de complir els següents requisits: 

a) Ser ciutadà espanyol, o ser nacional d’algun dels al-
tres estats membres de la Unió Europea o dels estats als 
quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la 
Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable 
la lliure circulació de treballadors.
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a través de l’adreça d’Internet: http: //www6.gencat.net/
llengcat/certific/equiv.htm); o d’haver participat i obtin-
gut plaça en processos anteriors de selecció de personal 
per accedir a la Sindicatura de Comptes, en què hi ha-
gués establerta una prova o exercici de coneixements de 
llengua catalana del mateix nivell o superior al requerit 
en aquesta convocatòria, o d’haver superat la prova es-
mentada en altres processos selectius corresponents a la 
mateixa oferta pública anual d’ocupació, als efectes de 
quedar exempt de la realització de la prova de coneixe-
ments de llengua catalana establerta en la base 7.1.1.c.

3.5. Amb la formalització i presentació de la sol·licitud els 
aspirants donen el seu consentiment al tractament de les 
dades de caràcter personal que són necessàries per pren-
dre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació 
del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.

3.6. És imprescindible que la sol·licitud estigui signada 
per l’aspirant. La manca de signatura suposarà l’exclusió 
de l’aspirant.

4. Admissió dels aspirants

4.1. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol-
licituds, el síndic major dictarà resolució en el termini 
màxim d’un mes i declararà aprovada la llista provisio-
nal d’aspirants admesos i exclosos en la convocatòria. La 
resolució esmentada, que es publicarà en el DOGC, indi-
carà els llocs on s’exposen les llistes completes certifica-
des dels aspirants admesos i dels aspirants exclosos i els 
motius d’exclusió. Els aspirants també poden consultar la 
seva situació en el procés selectiu, pel que fa a les llistes 
provisionals i definitives de persones admeses i excloses, 
en el tauler d’anuncis de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya i en l’adreça d’Internet www.sindicatura.cat.

4.2. Els aspirants disposaran d’un termini de deu dies 
hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació en 
DOGC, per presentar possibles reclamacions adreçades 
a esmenar els defectes que s’hagin pogut produir en les 
llistes provisionals d’aspirants admesos i exclosos, o per 
aportar la documentació requerida per la convocatòria.

En el cas que els aspirants exclosos no esmenin dins 
aquest termini els defectes que els són imputables, o no 
presentin la documentació preceptiva que hagi motivat 
la seva exclusió, es considera que desisteixen de la seva 
sol·licitud, la qual s’arxivarà sense cap altre tràmit. En 
qualsevol cas i a fi d’evitar errors i, en cas de produir-se, 
de possibilitar la seva esmena dins el termini i en la ma-
nera escaient, els aspirants comprovaran fefaentment no 
únicament que no figuren en la llista d’exclosos, sinó, a 
més, que els seus noms i cognoms figuren en la llista 
d’admesos.

4.3. Dins el termini màxim de quinze dies hàbils des 
de l’expiració del termini previst en la base anterior, el 
síndic major aprovarà mitjançant una resolució, que es 
publicarà en el DOGC, la llista definitiva completa cer-
tificada dels aspirants admesos i exclosos a la convoca-
tòria. Aquesta llista també s’ha de fer pública en el tau-
ler d’anuncis de la Sindicatura de Comptes i en l’adreça 
d’Internet www.sindicatura.cat.

4.4. D’acord amb el que disposa l’article 59.6 de la Llei 
30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les ad-

a) Ser funcionàries del Cos d’Administratius de la Sin-
dicatura de Comptes de Catalunya (grup C subgrup C1)

b) Posseir una antiguitat d’almenys dos anys de servei 
actiu com a funcionàries en el cos esmentat.

c) Trobar-se respecte de la Sindicatura de Comptes en el 
cos esmentat, en situació administrativa de servei actiu, 
serveis especials, serveis en altres administracions o en 
qualsevol altra situació que comporti reserva de lloc o 
destinació.

Aquests requisits específics s’han de complir el darrer 
dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de 
mantenir fins a la data de presa de possessió com a fun-
cionari de carrera.

3. Sol·licituds

3.1. Les sol·licituds per prendre part en la convocatò-
ria s’han d’adreçar al síndic major de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, avinguda Litoral, 12-14, 08005 
Barcelona, i s’han de formalitzar en l’imprès normalitzat 
que es troba a disposició dels interessats al Registre ge-
neral de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, ubicat 
en l’adreça esmentada anteriorment, i que també pot ser 
imprès per mitjà de la pàgina web d’Internet www.sin-
dicatura.cat.

3.2. Les sol·licituds es poden presentar al Registre ge-
neral de la Sindicatura de Comptes de Catalunya o per 
qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la 
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, 
del 13 de gener.

Els aspirants que presentin la seva sol·licitud per qualse-
vol dels mitjans que estableix l’article 38.4.b, c, d o e de 
la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, 
del 13 de gener, hauran de trametre a la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, abans de la finalització del ter-
mini de presentació de sol·licituds, una còpia del docu-
ment on constin les dades relatives a la presentació de la 
seva sol·licitud al fax núm. 93 270 15 70.

3.3. El termini de presentació de sol·licituds és de vint 
dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publica-
ció de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generali
tat de Catalunya (DOGC).

3.4. Juntament amb la sol·licitud, i dins el termini esta-
blert en la base anterior, els aspirants han de presentar: 

a) Una fotocòpia confrontada del document oficial 
d’identitat o, en el cas que no tinguin la nacionalitat es-
panyola, d’un document oficial acreditatiu de la perso-
nalitat.

b) Fotocòpia confrontada de la documentació acredita-
tiva de tenir el certificat de suficiència de català (C) o 
superior de la Secretaria de Política Lingüística, o d’un 
dels altres títols, diplomes i certificats equivalents esta-
blerts per l’Ordre PRE/228/2004, del 21 de juny, sobre 
els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats 
de coneixements de català de la Secretaria de Política 
Lingüística (els aspirants poden consultar aquesta Ordre 

http://www6.gencat.net/llengcat/certific/equiv.htm
http://www6.gencat.net/llengcat/certific/equiv.htm
http://www.sindicatura.cat
http://www.sindicatura.cat
http://www.sindicatura.cat
http://www.sindicatura.cat
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Demarcacions del Vallès Occidental, el Bages i el Ber-
guedà: EVO-laboral, c. Prat de la Riba, 30-32, 08222 
Terrassa. Telèfon: 937 858 300, fax: 937 318 138.

Demarcació de Girona: c. Emili Grahit, 2, 17002 Giro-
na. Telèfon: 972 94 12 73, fax: 972 48 63 54.

Demarcació de Lleida: av. Segre, 5, 25007 Lleida. Telè-
fon: 973 70 36 00, fax: 973 24 12 86.

Demarcació de Tarragona, excepte les demarcacions del 
Montsià, la Terra Alta, el Baix Ebre i la Ribera d’Ebre: 
av. Andorra, 9, 43002 Tarragona. Telèfon: 977 21 34 71, 
fax: 977 22 13 39.

Demarcació de les Terres de l’Ebre (el Montsià, la Terra 
Alta, el Baix Ebre i la Ribera d’Ebre): c. Ruiz d’Alda, 33, 
43870 Amposta. Telèfon: 977 70 65 34, fax: 977 70 67 51.

6. Tribunal qualificador 

6.1. El Tribunal del procés selectiu està format, d’acord 
amb el que estableix la disposició addicional primera 
de la Norma de creació de cossos de la Sindicatura de 
Comptes publicada en el DOCG núm. 5007, del 13 de 
novembre de 2007, pels membres següents: 

a) El síndic major o el síndic membre de la Comissió de 
Govern, en qui delegui, que el presideix.

b) Un síndic nomenat pel Ple de la Sindicatura de Comptes

c) Un representant del Parlament de Catalunya.

d) Un funcionari de la Sindicatura de Comptes amb una 
titulació acadèmica igual o superior a l’exigida per a in-
gressar en el cos corresponent i adient amb les funci-
ons de les places a proveir, designat per la Comissió de 
Govern entre una terna proposada pels representants del 
personal.

e) Un representant d’un col·legi professional de l’àmbit 
pertanyent a les places que es convoquen, designat per 
aquest entre els professionals en exercici i de reconegut 
prestigi.

f) Un professor de l’especialitat corresponent designat 
per una universitat catalana triada per torn rotatori entre 
les universitats segons la data de fundació.

6.2. S’han de nomenar membres suplents, pel mateix pro-
cediment seguit per al nomenament dels membres titulars, 
perquè substitueixin els titulars en el cas que aquests no 
puguin actuar.

6.3. El Tribunal comptarà amb un membre assessor, amb 
veu però sense vot, nomenat per la Secretaria de Política 
Lingüística. Així mateix, el Tribunal podrà acordar, si 
ho creu convenient, la incorporació d’assessors especia-
listes, per a alguna o per a totes les proves, amb veu però 
sense vot, perquè col·laborin amb els seus membres en 
la valoració dels aspirants en les proves o exercicis que 
estimin pertinents. Els assessors es limitaran a prestar 
col·laboració en les seves especialitats tècniques. El Tri-
bunal comunicarà a la Sindicatura de Comptes de Cata-
lunya les designacions que acordi.

6.4. El Tribunal designarà el funcionari que actuarà com 
a secretari del Tribunal. En el cas que no sigui membre 
del Tribunal, el secretari tindrà veu però no vot.

ministracions públiques i del procediment administratiu 
comú, en la nova redacció donada per la Llei 4/1999, del 
13 de gener, amb la publicació de les resolucions indica-
des en el DOGC, i amb l’exposició de les llistes als tau-
lers d’anuncis als llocs que s’indiquin en les resolucions, 
es considerarà realitzada l’oportuna notificació als inte-
ressats, i s’iniciaran els terminis a efectes de possibles 
reclamacions o recursos.

4.5. Els errors materials, de fet i aritmètics, es podran 
esmenar en qualsevol moment.

4.6. A l’efecte d’admissió dels aspirants es tindran en comp-
te les dades que aquests facin constar en la sol·licitud, i la 
veracitat serà responsabilitat seva.

5. Aspirants discapacitats. Adaptació 
o adequació en la realització de les proves. 
Adaptació del lloc de treball

5.1. Les persones amb discapacitat seran admeses a la 
realització de les proves sense necessitat d’acreditar les 
seves condicions psíquiques, físiques o sensorials abans 
del seu començament, llevat dels supòsits previstos en 
l’apartat següent, sens perjudici que, superat el procés 
selectiu, en presentar la documentació per ser nomena-
des funcionàries que preveu la base 8 hagin d’acreditar, 
igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desen-
volupar les funcions i tasques dels llocs que es convo-
quen i prestar el servei públic corresponent.

5.2. Els aspirants amb discapacitat que hagin demanat 
en la sol·licitud de participació l’adaptació o l’adequació 
de temps i mitjans materials per a la realització de les 
proves i exercicis necessitaran un dictamen vinculant ex-
pedit per un equip multiprofessional competent.

Als efectes de l’adaptació o adequació en la realització 
de les proves i exercicis, la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya adoptarà les mesures necessàries per tal que 
les persones discapacitades tinguin, per a la seva realit-
zació, oportunitats similars a la resta d’aspirants.

5.3. Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la 
sol·licitud de participació l’adaptació del lloc o llocs de 
treball sempre que aquesta no impliqui una modificació 
exorbitant en el context de l’organització o sigui incom-
patible amb el contingut del lloc i el servei públic que 
s’ha de prestar.

Els aspirants discapacitats que sol·licitin adaptacions, 
també hauran de sol·licitar el dictamen vinculant.

5.4. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el 
que estableixen els articles 6 i 7 del Decret 66/1999, del 
9 de març.

5.5. Per a l’obtenció del dictamen, dins el termini de pre-
sentació de sol·licituds, els aspirants s’han d’adreçar als 
centres de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials 
(ICASS) del Departament d’Acció Social i Ciutadania 
que s’indiquen, ja que en cas contrari no s’adaptaran les 
proves

Demarcació de Barcelona, excepte les demarcacions del 
Vallès Occidental, el Bages i el Berguedà: EVO-laboral, 
av. Paral·lel, 145, 08004 Barcelona. Telèfon: 93 424 82 04, 
fax: 93 424 52 06.
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6.14. Les persones que formin part del Tribunal tenen 
dret a percebre les assistències previstes en el Decret 
138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del 
servei.

6.15. Per a comunicacions i altres incidències, el Tribu-
nal té la seu a l’avinguda Litoral, 12-14, 08005 Barcelona

7. Procediment de selecció

El sistema de selecció que regirà aquest procés selectiu 
és el de concurs oposició.

7.1. Fase d’oposició: 

7.1.1. La fase d’oposició està constituïda per les proves 
que s’indiquen a continuació.

El temari per a les proves que es descriuen a continuació 
és el que consta com a annex al final d’aquestes bases.

a) Primera prova 

Consta d’un exercici de caràcter obligatori i eliminatori: 

Consisteix a respondre a un qüestionari de cinquanta 
preguntes (més tres de reserva) amb quatre respostes al-
ternatives de les quals només una és correcta, sobre el 
contingut dels temes de l’1 al 44, blocs de l’1 al 10, per 
a les persones aspirants que participin pel torn lliure i, 
cinquanta preguntes (més tres de reserva), i dels temes 
del 15 al 44, blocs del 4 al 10, per a les que participin pel 
torn de promoció interna, de la part general del temari 
que figura a l’annex d’aquestes bases.

El Tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, 
que no podrà ser superior a una hora.

Les vuit primeres preguntes que tinguin la resposta en 
blanc o amb més d’una resposta (comptades conjunta-
ment) no seran tingudes en compte. A partir de la novena 
resposta sumades les de qualsevol dels dos tipus esmen-
tats, es valoraran com a errònies. Les respostes errònies 
es valoraran negativament, és a dir, es descomptarà una 
tercera part del valor d’una resposta encertada.

Per efectuar la valoració d’aquest exercici s’aplicarà la 
fórmula següent: 

 (A - E/3) x 10

Q=

 n

Q= qualificació resultant.

A= nombre d’encerts.

E= nombre de respostes valorades negativament.

n= nombre de preguntes.

La qualificació de l’exercici és de 0 a 10 punts. La puntu-
ació mínima per superar-lo és de 5 punts.

En cas que el Tribunal acordés l’anul·lació d’alguna pre-
gunta per incorrecció en el seu plantejament, incorrec-
ció de totes les respostes plantejades o correcció de més 
d’una s’inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació 
resultant, la primera de les tres preguntes de reserva i 
així successivament.

6.5. Els membres del Tribunal hauran d’abstenir-se de 
formar-ne part, notificant-ho a l’òrgan convocant, quan 
es trobin en alguna de les circumstàncies previstes en 
l’article 28.2 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, o quan hagin impartit 
cursos o realitzat treballs per a la preparació d’aspirants 
a proves selectives els dos anys anteriors a la publicació 
de la convocatòria. Igualment els aspirants podran re-
cusar els membres del Tribunal quan concorrin les cir-
cumstàncies previstes.

6.6. El procediment d’actuació del Tribunal s’ajustarà en 
tots els casos al que disposa la Llei 13/1989, del 14 de 
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic 
de l’Administració de la Generalitat, la Llei 30/1992, del 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, i altra 
normativa aplicable.

6.7. El Tribunal podrà tenir el suport material i tècnic 
de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya o de la 
Direcció General de la Funció Pública del Departament 
de Governació i Administracions Públiques de la Gene-
ralitat de Catalunya en la realització de les proves.

6.8. El Tribunal quedarà vàlidament constituït sempre 
que compti amb la presència de tres dels seus membres, 
ja siguin titulars o suplents, entre els quals hi hagi el pre-
sident i el secretari.

6.9. El Tribunal haurà de resoldre tots els dubtes i totes 
les incidències que sorgeixin a partir del moment de la 
seva constitució respecte de l’aplicació d’aquestes nor-
mes, així com el que calgui fer en els casos no previstos. 
Les seves decisions s’hauran d’adoptar en tots els casos 
per majoria de vots. En cas d’empat, el vot del president 
serà decisiu.

6.10. El Tribunal facilitarà als aspirants i a l’òrgan con-
vocant la informació que se li requereixi en relació amb 
les puntuacions concretes que aquests hagin obtingut.

6.11. L’òrgan convocant, per si mateix o a proposta del 
president del Tribunal, podrà requerir, als efectes esca-
ients, l’acreditació dels aspectes necessaris quan cregui 
que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin po-
gut incórrer els aspirants, els quals podran ser exclosos 
motivadament de la convocatòria en qualsevol moment 
si no compleixen els requisits. Així mateix, en qualsevol 
moment el Tribunal podrà requerir als aspirants l’acre-
ditació de la seva identitat mitjançant la presentació de 
qualsevol document oficial identificatiu.

6.12. El Tribunal decidirà sobre les peticions d’adaptaci-
ons de les proves que efectuïn les persones amb dismi-
nució. Amb aquesta finalitat, podrà efectuar els tràmits 
oportuns per obtenir la informació que consideri neces-
sària en relació amb les adaptacions sol·licitades.

6.13. El president del Tribunal adoptarà les mesures adi-
ents per tal de garantir que els exercicis escrits puguin 
ser corregits sense que es conegui la identitat de l’aspi-
rant. Així mateix, el Tribunal exclourà de l’exercici cor-
responent els candidats els exercicis dels quals contin-
guin signes o marques que permetin conèixer la identitat 
de l’aspirant.
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Estaran exempts de la realització d’aquest exercici els as-
pirants que acreditin documentalment, dins el termini de 
presentació de sol·licituds a què fa referència la base 3.3, 
estar en possessió del certificat de nivell de suficiència 
de català (C) o superior de la Secretaria de Política Lin-
güística, o d’un dels altres títols, diplomes i certificats 
equivalents establerts per l’Ordre PRE/228/2004, del 21 
de juny, sobre els títols diplomes i certificats equivalents 
als certificats de coneixements de català de la Secretaria 
de Política Lingüística.

Així mateix, estaran exempts de realitzar aquesta prova 
els aspirants que hagin participat i obtingut plaça en pro-
cessos anteriors de selecció de personal per accedir a la 
Sindicatura de Comptes, en què hi hagués establerta una 
prova o exercici de coneixements de llengua catalana del 
mateix nivell o superior al requerit en aquesta convoca-
tòria i així ho declarin en la sol·licitud de participació.

També estaran exempts de realitzar aquesta prova els as-
pirants que hagin superat la prova esmentada en altres 
processos selectius de la mateixa oferta pública anual 
d’ocupació d’aquesta convocatòria.

Igualment, estaran exempts de la realització de la prova 
esmentada els aspirants que en la data i lloc de realitza-
ció de la prova, abans de l’hora assenyalada per al seu 
inici, aportin davant el Tribunal l’original i una fotocò-
pia de la documentació suficient acreditativa d’estar en 
possessió de coneixements de llengua catalana de nivell 
C o superior de la Secretaria de Política Lingüística, o 
equivalent.

El Tribunal trametrà a l’òrgan convocant fotocòpia de 
l’esmentada documentació, perquè s’incorpori a l’expe-
dient de la persona interessada.

d) Quarta prova

Consta d’un exercici de caràcter obligatori i eliminatori 
per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.

De conformitat amb el que estableix l’article 6 del Decret 
389/1996, del 2 de desembre, pel qual es regula l’accés 
dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea a 
la funció pública de l’Administració de la Generalitat, els 
aspirants admesos en el procés selectiu que no tinguin 
la nacionalitat espanyola han d’acreditar el coneixement 
de la llengua castellana, tant en l’expressió oral com en 
l’escrita, de nivell C2 o equivalent.

Per tal d’acreditar aquests coneixements aquests aspi-
rants hauran d’efectuar un exercici, que serà avaluat pel 
Tribunal, tenint en compte que s’hi exigirà un grau de 
coneixements idiomàtics adequats a l’exercici de les fun-
cions pròpies de les places que són objecte de convoca-
tòria.

L’exercici consistirà a realitzar una redacció de 200 pa-
raules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb mem-
bres del Tribunal i, si escau, amb els assessors especia-
listes que aquest designi.

El temps per a la realització d’aquest exercici no pot ser 
superior a quaranta-cinc minuts per a la primera part i a 
quinze minuts per a la segona.

La qualificació d’aquest exercici és d’apte o no apte.

b) Segona prova: supòsit pràctic

De caràcter obligatori i eliminatori, amb una durada glo-
bal de tres hores: 

Consisteix a resoldre per escrit dos supòsits pràctics d’a-
plicació dels coneixements del temari específic, escollit 
entre tres que proposarà el Tribunal.

Per a la realització d’aquest exercici, les persones par-
ticipants podran disposar dels textos i la documentació 
que creguin convenient, així com de màquines calcula-
dores no programables, llevat que el Tribunal acordi el 
contrari.

Per a la valoració d’aquest exercici, el Tribunal tindrà en 
compte tant els coneixements acreditats per les persones 
participants i la capacitat per aplicar-los a situacions de 
la pràctica laboral, com la capacitat analítica, de síntesi 
i la qualitat pel que fa a la seva expressió i presentació.

La qualificació d’aquesta prova serà de 0 a 10 punts per 
al primer supòsit i de 0 a 10 punts per al segon supòsit. 
La puntuació mínima per a superar-la serà de 5 punts 
per al primer i de 5 punts per al segon. La puntuació 
d’aquesta prova es determinarà sumant la puntuació ob-
tinguda en cadascun dels exercicis. El Tribunal no haurà 
d’avaluar el segon supòsit dels aspirants si no han obtin-
gut la puntuació mínima per a superar el primer supòsit.

c) Tercera prova 

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consisteix a realitzar davant membres del Tribunal i, si 
escau, amb els assessors especialistes que aquest desig-
ni, un exercici de coneixements de llengua catalana que 
consta de dues parts.

Primera part: s’hi avaluaran el domini de l’expressió es-
crita, per mitjà de la redacció d’un text de 200 paraules 
com a mínim; de la comprensió lectora, per mitjà de la 
lectura i preguntes sobre un test escrit, i de la gramàtica i 
el vocabulari, mitjançant exercicis d’avaluació del conei-
xement de l’ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.

Segona part: S’hi avaluarà l’expressió oral, per mitjà de 
la lectura en veu alta d’un text i d’una conversa i/o expo-
sició sobre temes generals d’actualitat.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, 
que no podrà ser superior a una hora i trenta minuts per a 
la primera part i a trenta minuts per a la segona.

La qualificació de l’exercici és d’apte o no apte.

Exempció de l’exercici

La llista provisional de persones aspirants que han de 
realitzar els exercicis de coneixement de llengua cata-
lana es publicarà juntament amb les qualificacions de 
la primera prova. Les persones aspirants que constin en 
aquesta llista disposaran d’un termini de 10 dies a partir 
de l’endemà de la seva publicació per esmenar els defec-
tes i/o presentar la documentació acreditativa dels conei-
xements requerits.

La llista definitiva de persones aspirants que han de re-
alitzar els exercicis de coneixement de llengua catalana 
es farà pública al mateix temps que les qualificacions de 
la segona prova.
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Consta de dues parts: 

Primera part: consistirà a realitzar per escrit, en l’idioma 
escollit per l’aspirant, una traducció directa sense utilit-
zació del diccionari.

Segona part: consistirà a mantenir una conversa en l’idio-
ma escollit per l’aspirant amb la persona que el Tribunal 
designi.

El temps per a la realització d’aquesta prova no podrà 
ser superior a una hora per a la primera part i a quinze 
minuts per a la segona.

La qualificació d’aquesta prova de dues parts serà entre 
0 i 1 punt.

7.1.2. En la Resolució per la qual es declari aprovada la 
llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos establerta 
en la base 4.3 s’anunciarà, amb una anticipació mínima 
de tres dies hàbils, la data, l’hora i el lloc de realització 
de la primera prova. La data, l’hora i el lloc de realitza-
ció de les proves següents seran determinats pel Tribu-
nal de la convocatòria i se’n donarà publicitat juntament 
amb els resultats de la prova respectivament anterior, 
amb una anticipació mínima de tres dies hàbils al de la 
realització de la següent prova.

7.1.3. Els aspirants que no compareguin a les proves i 
exercicis de caràcter obligatori i eliminatori el dia i hora 
assenyalats, llevat dels casos degudament justificats i 
lliurement apreciats pel Tribunal de la convocatòria, se-
ran exclosos de l’oposició i, consegüentment, del procés 
selectiu, i perdran tots els seus drets en la convocatòria.

7.1.4. Les qualificacions de cada una de les proves es fa-
ran públiques en els llocs de la seva realització, així com 
a la seu del Tribunal, i es comunicaran a l’òrgan convo-
cant. Juntament amb les qualificacions, es farà pública la 
llista dels aspirants que, pel fet d’haver superat la prova 
les qualificacions de la qual es publiquen, poden realit-
zar la prova següent.

7.1.5. La qualificació de la fase d’oposició es determinarà 
sumant les puntuacions obtingudes en les proves obliga-
tòries i en la prova voluntària.

7.2. Fase de concurs

7.2.1. En la fase de concurs, que no té caràcter eliminato-
ri, es valoren els mèrits que s’especifiquen seguidament 
fins a un màxim de la tercera part de la puntuació assoli-
ble en les proves selectives: 

Torn lliure

Serveis prestats:

Es valoren els serveis prestats en qualsevol ens públic o 
administració pública exercint funcions adients amb les 
de les places a cobrir, a raó de 0,1155 punts per mes tre-
ballat en llocs del grup B subgrup A2.

Si els serveis prestats s’han exercit en les condicions es-
tablertes anteriorment en el mateix grup de places de la 
Sindicatura de Comptes que són objecte de convocatò-
ria, els serveis prestats es valoren a raó de 0,231 punts 
per mes treballat.

A aquests efectes, es computarà un mes com a trenta dies 
naturals.

Exempció de l’exercici

La llista provisional de persones aspirants que han de 
realitzar els exercicis de coneixement de llengua caste-
llana es publicarà juntament amb les qualificacions de 
la primera prova. Les persones aspirants que constin 
en aquesta llista disposaran d’un termini de deu dies a 
partir de l’endemà de la seva publicació per esmenar els 
defectes i/o presentar la documentació acreditativa dels 
coneixements requerits.

La llista definitiva de persones aspirants que han de rea-
litzar els exercicis de coneixement de llengua castellana 
es farà pública al mateix temps que les qualificacions de 
la segona prova.

Queden exempts de realitzar aquest exercici els aspirants 
que acreditin documentalment davant el Tribunal, dins 
el termini de deu dies a comptar des de l’endemà de la 
publicació de les qualificacions de la primera prova, es-
tar en possessió dels requeriments esmentats en l’apartat 
g de la base 2.1.

e) Cinquena prova

Es tracta d’un exercici de caràcter obligatori i elimina-
tori.

Els aspirants hauran de respondre per escrit sobre dos 
temes dels tres que proposarà per sorteig el Tribunal dels 
temes continguts en la part específica del temari extret a 
l’atzar en el moment d’iniciar la prova i davant de tots els 
candidats presentats.

Per a la valoració d’aquest exercici es tindran en comp-
te els coneixements acreditats per l’aspirant, així com la 
capacitat analítica, de síntesi i la qualitat de l’expressió 
escrita en la seva realització.

El temps per a la realització d’aquesta prova no podrà ser 
superior a tres hores.

La qualificació d’aquesta prova serà de 0 a 10 punts per a 
cada un dels temes.

La puntuació mínima per a superar la prova serà de 5 
punts en cada un dels dos temes.

La puntuació d’aquesta prova es determinarà sumant la 
puntuació obtinguda en cadascun dels exercicis.

El Tribunal no haurà d’avaluar el segon tema dels aspi-
rants si aquests no han obtingut la puntuació mínima per 
a superar el primer tema.

f) Sisena prova: coneixements d’una llengua estrangera.

Només podran realitzar aquesta prova voluntària els 
aspirants que hagin fet constar expressament en la sol-
licitud la llengua estrangera escollida. Això no obstant, 
els aspirants podran presentar la seva renúncia a realitzar 
aquesta prova dins el termini de set dies hàbils a comptar 
des de la publicació de les puntuacions de la última pro-
va obligatòria. Les renúncies presentades pels aspirants 
tindran efectes des de la mateixa data de presentació de 
l’escrit corresponent, i seran traslladades al Tribunal per 
al seu coneixement.

Consistirà a acreditar coneixements de la llengua estran-
gera escollida per l’aspirant.
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8.3. En cas d’empat en la puntuació final, l’ordre s’esta-
blirà en favor de l’aspirant que hagi obtingut la puntuació 
més alta en la fase d’oposició i, si persisteix l’empat, en 
favor de l’aspirant que hagi obtingut la millor qualifi-
cació en la prova dels exercicis obligatoris, i en la del 
supòsit pràctic, en cas de continuar l’empat. Si l’empat 
persisteix encara, l’ordre s’establirà a favor de l’aspirant 
de major edat.

8.4. El Tribunal comunicarà al síndic major la llista de 
les persones que hagin superat el procés selectiu i farà 
constar les qualificacions de cadascuna de les proves i 
els punts de la fase de concurs. El síndic major, d’acord 
amb la llista tramesa pel Tribunal i el nombre de places 
convocades, requerirà per escrit els aspirants que d’acord 
amb aquests paràmetres tinguin opció a ser nomenats 
funcionaris, perquè aportin la documentació que consta 
en la base 8.7.

8.5. Sense perjudici del que estableix la base 1.2, el sín-
dic major no podrà nomenar un nombre de funcionaris 
que excedeixi el nombre de places que han estat objecte 
de la convocatòria, i serà nul·la de ple dret qualsevol re-
solució que ho contravingui.

8.6. Així mateix, la plaça podrà ser declarada deserta si 
cap aspirant no supera les proves establertes.

8.7. Els aspirants als quals el síndic major hagi requerit 
per presentar la documentació que s’esmenta seguida-
ment, ho hauran de fer davant la Sindicatura de Comp-
tes de Catalunya, dins el termini dels vint dies naturals 
comptats a partir de l’endemà de la data de recepció de 
la notificació: 

a) Fotocòpia confrontada del document nacional o del 
document oficial acreditatiu de la personalitat. També 
hauran de presentar el número d’identificació fiscal, quan 
aquest no consti al document anterior.

b) Fotocòpia confrontada de la documentació que acre-
diti la seva nacionalitat en el cas que els aspirants no tin-
guin la nacionalitat espanyola.

Els aspirants que es trobin inclosos en algun dels supò-
sits que preveu el segon paràgraf del punt 2 de la base 
2.1.a, han de presentar la documentació corresponent ex-
pedida per les autoritats competents que acrediti, respec-
te del nacional de l’estat membre de la Unió Europea o 
dels estats als quals els sigui aplicable la lliure circulació 
de treballadors, el seu vincle de parentiu, de fet de viure-
hi a càrrec pel que fa als descendents majors de vint-i-un 
anys, així com una declaració jurada o promesa, en la 
qual manifesti fefaentment que no està separat de dret 
del seu cònjuge.

Tota la documentació que es presenti en llengua estran-
gera ha d’anar acompanyada de la traducció jurada cor-
responent.

c) Fotocòpies confrontades de la documentació acredita-
tiva dels requisits exigits en l’apartat e de la base 2.1. Si 
el títol no ha estat encara expedit, cal presentar una fo-
tocòpia confrontada del resguard acreditatiu d’haver-ne 
satisfet els drets d’expedició. Si el títol ha estat obtingut a 
l’estranger, caldrà adjuntar-hi la corresponent homologa-
ció del Ministeri d’Educació i Ciència.

Torn de promoció interna

Serveis prestats: 

Es valoren els serveis prestats en el grup C subgrup C1 
del Cos d’Administratius de la Sindicatura de Comptes 
de Catalunya, fins a la data de publicació de la convoca-
tòria a raó de 0,231 punts per mes treballat.

Als efectes de valoració de serveis prestats, es computa-
rà un mes com a trenta dies naturals

7.3. Acreditació de mèrits

7.3.1. Els mèrits s’hauran d’acreditar documentalment dins 
el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l’endemà 
de la publicació de les qualificacions de l’última prova obli-
gatòria en el lloc o els llocs que oportunament assenyalarà 
el Tribunal de la convocatòria.

7.3.2. Els serveis esmentats s’hauran d’acreditar mitjan-
çant certificació de l’òrgan competent en matèria de per-
sonal de l’ens públic o Administració pública correspo-
nent. En les certificacions hi haurà de constar de forma 
clara i expressa el càrrec de l’òrgan que té la competència 
per expedir el certificat, o el de l’òrgan en què delegui, 
així com la norma legal que els habilita amb indicació, si 
escau, del diari o butlletí oficial en el qual s’hagi publicat. 
En les certificacions indicades s’hi haurà de fer constar 
de manera clara i expressa el règim jurídic, el vincle, les 
funcions, el grup, el cos o escala, la categoria professional, 
la jornada realitzada i el període concret de prestació dels 
serveis fins a la data de publicació de la convocatòria.

7.3.3. Per a al valoració només es tindran en compte els 
mèrits adquirits fins a la data de publicació de la convo-
catòria.

7.3.4. La valoració dels mèrits obtinguda pels aspirants 
en la fase de concurs es farà pública al mateix temps que 
les qualificacions de la prova voluntària.

7.3.5. Els aspirants disposaran d’un termini de deu dies 
hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de 
la valoració esmentada per a presentar les al·legacions 
que considerin oportunes.

7.3.6. El Tribunal de la convocatòria, un cop estimades o 
desestimades les al·legacions presentades, farà pública la 
valoració definitiva dels serveis acreditats pels aspirants 
en la fase de concurs al mateix temps que la puntuació 
total de la fase d’oposició, d’acord amb el que estableix 
la base 8.1.

8. Aspirants proposats

8.1. Finalitzades les proves, el Tribunal farà públics en 
els llocs de realització de les proves, així com en la seu 
del Tribunal, els resultats de la fase de concurs i de la 
fase d’oposició. També farà pública en els llocs indi-
cats la llista dels aspirants que hagin superat el procés 
selectiu, ordenada d’acord amb la puntuació obtinguda, 
de major a menor. Aquesta puntuació resulta de la suma 
dels punts obtinguts en la fase de concurs i els obtinguts 
en la fase d’oposició.

8.2. En cap cas no es pot aplicar la puntuació de la fase 
de concurs per superar les diferents proves de la fase d’opo-
sició.
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les condicions exigides. Així mateix, la secretària gene-
ral de la Sindicatura de Comptes de Catalunya notificarà 
el nomenament a la persona interessada, amb indicació 
del lloc adjudicat.

10.2. La destinació obtinguda tindrà caràcter definitiu.

11. Presa de possessió

11.1. Els aspirants nomenats funcionaris disposaran de 
trenta dies hàbils per a prendre possessió del lloc obtin-
gut, comptats a partir de l’endemà de la data de la recep-
ció de la notificació de la Resolució de nomenament.

11.2. Si la persona nomenada no pren possessió del seu 
lloc de treball en el termini establert, el síndic major en 
resoldrà la substitució per l’aspirant que segueixi en pun-
tuació en la llista del Tribunal que s’esmenta en la base 
8.1, al qual es notificarà aquest fet i se’l requerirà perquè 
presenti la documentació exigida. Aquesta destinació 
obtinguda podrà tenir caràcter provisional, amb l’obliga-
ció de participar, una vegada hagi pres possessió, en les 
successives convocatòries de provisió de places del seu 
grup i categoria de la Sindicatura de Comptes de Catalu-
nya fins que obtingui destinació definitiva.

12. Règim d’impugnacions i al·legacions

12.1. Contra les resolucions definitives de l’òrgan con-
vocant, els interessats poden interposar recurs potestatiu 
de reposició davant el síndic major de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya en el termini d’un mes comptat 
a partir de l’endemà de la seva publicació en el DOGC, 
de conformitat amb el que preveuen els articles 107, 116 
i 117 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú. També poden interposar re-
curs contenciós administratiu en el termini de dos mesos 
comptats a partir de l’endemà de la seva publicació en el 
DOGC, davant la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de conformi-
tat amb el que preveu l’article 46 de la Llei 29/1998, del 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa ad-
ministrativa. Igualment, els interessats poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la 
defensa dels seus interessos.

12.2. D’acord amb el que preveu l’article 114 de la Llei 
30/1992, del 26 de novembre, del règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment administratiu 
comú, contra els actes de tràmit del Tribunal que deci-
deixin directament o indirectament el fons de l’assump-
te, determinin la impossibilitat de continuar en el procés 
selectiu, o produeixin indefensió o perjudici irreparable 
a drets o interessos legítims, els interessats poden inter-
posar recurs d’alçada davant el síndic major, en el termi-
ni d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació 
al tauler d’anuncis de la Sindicatura de Comptes de Ca-
talunya (avinguda Litoral, 12-14, 08005 Barcelona) o de 
la seva notificació.

12.3. Contra els actes de tràmit del Tribunal no inclosos 
en el punt anterior, els aspirants, al llarg del procés selec-
tiu, podran formular totes les al·legacions que considerin 
pertinents a partir de la seva notificació o de fer-se pú-
blics als taulers d’anuncis els esmentats actes de tràmit.

d) Declaració de no estar inhabilitat per a l’exercici de 
les funcions públiques ni estar separat, mitjançant expe-
dient disciplinari, del servei de qualsevol Administració 
pública. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat es-
panyola hauran d’acreditar, mitjançant declaració jurada 
o promesa, que no es troben sotmesos a cap sanció dis-
ciplinària o condemna penal que impossibiliti, en el seu 
Estat d’origen, l’accés a la funció pública.

e) Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap ma-
laltia ni defecte físic o psíquic que impossibiliti el desen-
volupament de les tasques pròpies de les places a cobrir, 
expedit dins els tres mesos anteriors a la seva presenta-
ció.

f) Per als aspirants que tinguin reconeguda la condició 
legal de disminuït, i que no ho hagin presentat amb an-
terioritat, dictamen expedit per l’equip multiprofessional 
competent, o per l’òrgan tècnic competent, en els termes 
que preveu el Decret 66/1999, del 9 de març.

g) Declaració de no estar inclòs en cap dels supòsits d’in-
compatibilitat previstos en la legislació vigent, o decla-
ració que se sol·licitarà l’autorització de compatibilitat, 
o que s’exercirà l’opció que preveu l’article 10 de la Llei 
21/1987, del 26 de novembre, d’incompatibilitats del per-
sonal al servei de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya.

Els aspirants que hagin participat mitjançant el torn de 
promoció interna només hauran de presentar la docu-
mentació que s’indica en els apartats c, f i g.

8.8. Els aspirants requerits pel síndic major per aportar 
la documentació que tinguin la condició de funcionari 
d’alguna Administració pública estan exempts d’aportar 
els documents a què es refereix la base 8.7 que els hagin 
estat exigits per accedir a la funció pública, sempre que 
aportin un certificat, expedit per l’òrgan competent, que 
ho acrediti, amb indicació també del nombre de triennis, 
import i data de compliment.

8.9. Els aspirants que no presentin la documentació reque-
rida, llevat dels casos de força major que seran deguda-
ment comprovats per l’òrgan convocant, i els que no com-
pleixin les condicions i els requisits exigits, no podran ser 
nomenats funcionaris i quedaran anul·lades les seves ac-
tuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin 
pogut incórrer en cas de falsedat. En aquest cas, el síndic 
major en resoldrà la substitució per l’aspirant que segueixi 
en puntuació en la llista del Tribunal que s’esmenta en la 
base 8.1, al qual es notificarà aquest fet i se’l requerirà 
perquè presenti la documentació exigida.

9. Assignació de destinacions

Un cop verificat que l’aspirant ha presentat la documen-
tació indicada i reuneix els requisits i condicions reque-
rits, se li adjudicarà el lloc de treball objecte d’aquesta 
convocatòria.

10. Nomenament de funcionaris 

10.1. El síndic major de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya nomenarà funcionari en el lloc obtingut, mit-
jançant una resolució que es publicarà en el DOGC, l’as-
pirant proposat pel Tribunal, que hagi aportat dins el ter-
mini previst la documentació requerida i acrediti reunir 
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tats autònomes amb dues llengües oficials: marc jurídic 
i jurisprudència.

3. La Unió Europea i el dret comunitari. 
Institucions

Tema 11. Configuració de la Unió Europea. Els tractats 
originaris i de modificació. Fonts del dret comunitari. 
Els tractats. Els reglaments. Les directives. Aplicació i 
eficàcia.

Tema 12. Els fonaments de la Comunitat Europea. Les lli-
bertats bàsiques comunitàries. Lliure circulació de mer-
caderies. Lliure circulació de persones i serveis. Lliure 
circulació de treballadors. Lliure circulació de capitals. 
El dret d’establiment i la lliure prestació de serveis.

Tema 13. Les institucions comunitàries. La Comissió, El 
Consell. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. 
El Tribunal de Comptes. Mitjans financers i personals de 
la Unió Europea.

Tema 14. Els fons estructurals de la Unió Europea: el 
FEDER, el FSE, el FEOGA-O, l’IFOP. Objectius i zones 
elegibles. El fons de cohesió.

4. L’organització política i administrativa de 
Catalunya

Tema 15. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006: es-
tructura i contingut. Drets i deures de la ciutadania. Princi-
pis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competències 
de la Generalitat de Catalunya: tipologia. Relacions de la 
Generalitat amb l’Estat, amb altres comunitats autònomes 
i amb la Unió Europea. L’acció exterior de la Generalitat.

Tema 16. Les institucions de la Generalitat de Catalunya; 
El president. El Govern, el Consell de Garanties Estatu-
tàries, el Síndic de Greuges i el Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya

Tema 17. El Parlament de Catalunya: règim jurídic, fun-
cionament i atribucions. Relacions entre el Parlament i la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Tema 18. La Sindicatura de Comptes: règim jurídic, com-
petències, funcionament i àmbit d’actuació. Relacions de 
la Sindicatura de Comptes amb el Tribunal de Cuentas.

Tema 19. Organització de la Sindicatura de Comptes: òr-
gans que la composen, funcions assignades als diferents 
òrgans i règim de funcionament dels seus òrgans.

Tema 20. Els òrgans superiors de l’Administració de la 
Generalitat. L’organització administrativa de la Gene-
ralitat: els departaments. Els organismes autònoms. Les 
empreses públiques.

5. L’Administració pública. El dret 
administratiu

Tema 21. L’Administració pública: concepte i principis. 
El dret administratiu. Les fonts del dret administratiu. 
Jerarquia. El reglament: concepte i classes. Fonament i 
límits de la potestat reglamentària.

Tema 22. La relació jurídicaadministrativa. Els subjectes 
de la relació jurídicaadministrativa. La personalitat jurí-
dica de les administracions públiques. El ciutadà com a 
titular de drets enfront de l’Administració.

12.4. D’acord amb els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, 
del 26 de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999, del 13 de gener, i l’article 
49 de la Llei 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, la interposició 
dels recursos contenciosos administratius que s’hagi 
de notificar als interessats es podrà fer mitjançant la 
seva publicació en el DOGC i amb l’exposició al tauler 
d’anuncis de la Sindicatura de Comptes de Catalunya i a 
la pàgina web www.sindicatura.cat.

Annex

Temari part general

1. Dret constitucional

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, 
contingut i principis. Els drets fonamentals i les lliber-
tats públiques.

Tema 2. La Corona. El Govern: funcions, potestats i com-
posició. Designació i remoció del Govern i del president. 
Relacions amb les Corts Generals. Les Corts Generals. 
El Defensor del Poble.

Tema 3. El poder judicial: funcions i principis. L’organit-
zació judicial espanyola. El Consell General del Poder 
Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya.

Tema 4. El Tribunal Constitucional: composició i com-
petències. Processos. El valor de les sentències del Tri-
bunal Constitucional 

Tema 5. El Tribunal de Comptes. Competències i funci-
ons: la funció fiscalitzadora i la funció d’enjudiciament 
de responsabilitats comptables. Òrgans del Tribunal.

Tema 6. La potestat legislativa. La delegació legislativa en 
favor del Govern. La iniciativa legislativa. Lleis orgàni-
ques. Lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis d’harmonització.

2. L’organització política i administrativa de 
l’Estat

Tema 7. Organització i funcionament de l’Administració 
general de l’Estat. Òrgans superiors i òrgans directius. 
Òrgans territorials. Els delegats del govern a les comu-
nitats autònomes.

Tema 8. L’administració local. Ens que la integren. La 
Llei de bases del règim local. La regulació del règim lo-
cal a Catalunya. El municipi. Òrgans de representació 
política i la seva designació. Línies generals de l’orga-
nització i competències municipals. Els règims munici-
pals especials. L’organització comarcal de Catalunya. La 
vegueria.

Tema 9. Les comunitats autònomes: constitució i com-
petències. Els estatuts d’autonomia: naturalesa jurídica i 
contingut. Distribució de competències. Tipologia com-
petencial.

Tema 10. Organització de les comunitats autònomes. El 
finançament de les comunitats autònomes. Les comuni-

http://www.sindicatura.cat
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lació estatal i de la Generalitat de Catalunya. La signatura 
electrònica i el certificat digital com a eines d’identifica-
ció i autenticació.

Tema 36. La protecció de dades de caràcter personal. El 
règim jurídic de la protecció de dades de caràcter per-
sonal. Regulació estatal. Regulació de la Generalitat de 
Catalunya: els decrets d’aplicació. Bases de dades de le-
gislació i de jurisprudència.

Tema 37. La informàtica com a eina de suport en els pro-
cessos administratius. Concepte, components i funciona-
ment general d’un sistema informàtic. Els sistemes infor-
màtics. Grans ordinadors. Xarxes locals o miniordinadors. 
Ordinadors personals. Sistemes corporatius. Tendències 
actuals d’arquitectures informàtiques per a organitzacions 
complexes.

Tema 38. El tractament i la gestió de la documentació. Re-
cepció i registre de documents. Organització dels docu-
ments administratius. Arxivament de documents. Conser-
vació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió 
dels documents electrònics. Certificació digital i signatura 
electrònica. Tipologia i ús dels documents administratius i 
jurídics més importants.

9. Funció pública

Tema 39. Estructura i ordenació de l’ocupació pública. 
El règim jurídic de la funció pública espanyola: l’Esta-
tut bàsic de l’empleat públic. El personal al servei de les 
administracions públiques. La funció pública de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya. Estructura de la 
funció pública.

Tema 40. L’accés a l’ocupació pública. L’oferta d’ocupa-
ció pública. La selecció de personal: sistemes de selecció, 
requisits de participació i procediment selectiu. La pro-
moció interna. La selecció de personal interí. Mobilitat i 
sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera pro-
fessional. La formació i el perfeccionament del personal.

Tema 41. Règim jurídic del personal de la Sindicatura: 
Els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya. Drets i deures dels funcionaris, règim d’in-
compatibilitats del personal, situacions administratives 
del personal funcionari, règim disciplinari. La represen-
tació del personal

Tema 42. El sistema espanyol de Seguretat Social. Les 
entitats gestores de la Seguretat Social a Catalunya. Rè-
gim general i règims especials. Afiliació i cotització al 
sistema de la Seguretat Social. Altes i baixes. Acció pro-
tectora: contingències cobertes i prestacions. Assistència 
sanitària. Incapacitat temporal. Maternitat. Invalidesa. 
Jubilació. Mort i supervivència.

10. Polítiques públiques

Tema 43. Disseny, execució i avaluació de les polítiques 
públiques. Control de l’actuació pública. Control estra-
tègic i control de gestió. El control extern de la gestió 
pública. Indicadors de gestió dels serveis públics. La di-
recció per objectius. Tècniques bàsiques de control de 
projectes. La programació de projectes.

Tema 44. Les relacions institucionals i exteriors. La coo-
peració internacional.

Tema 23. L’organització administrativa: principis. L’òr-
gan administratiu: concepte, elements, naturalesa. Clas-
ses d’òrgans. Els òrgans col·legiats.

Tema 24. La competència administrativa: concepte. Cri-
teris de delimitació i formes d’atribució. Les relacions 
interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delega-
ció, l’advocació i la substitució. La coordinació adminis-
trativa.

Tema 25. L’acte administratiu: concepte i classes. Ele-
ments de l’acte administratiu. La motivació i la forma. 
El silenci administratiu: el silenci positiu i els actes pre-
sumptes. Eficàcia de l’acte administratiu: principis ge-
nerals. Executivitat de l’acte administratiu. Notificació 
i publicació. Invalidesa dels actes: nul·litat de ple dret, 
anul·labilitat. Validació.

Tema 26. El procediment administratiu: concepte i prin-
cipis generals. El procediment administratiu comú: re-
gulació, contingut, àmbit d’aplicació i principis. El pro-
cediment administratiu derivat de l’organització pròpia 
de la Generalitat de Catalunya.

Tema 27. La revisió dels actes en via administrativa. La 
revisió d’ofici. Els recursos administratius: concepte i 
classes. Recurs ordinari i recurs de revisió. Les reclama-
cions prèvies a l’exercici de les accions civils i laborals.

Tema 28. La jurisdicció contenciosa administrativa: con-
cepte i naturalesa. El recurs contenciós administratiu. 
Les parts. Actes impugnables.

6. Economia del sector públic. La gestió 
economicofinancera

Tema 29. El pressupost públic de la Generalitat: concep-
te, principis pressupostaris, estructura i contingut. El 
cicle pressupostari: planificació, elaboració, aprovació, 
execució i control.

Tema 30. El control intern de l’activitat economicofinan-
cera del sector públic. La Intervenció General. La comp-
tabilitat com a mitjà de control.

Tema 31. Els ingressos de la Generalitat de Catalunya. El 
sistema de finançament de la Generalitat: evolució i situ-
ació actual. El pressupost d’ingressos de la Generalitat: 
estructura i classificació.

7. Estadística

Tema 32. Definició i conceptes principals. Estadística 
descriptiva i estadística inferencial. Anàlisi temporal i 
atemporal. La distribució de freqüències.

Tema 33. Estadística descriptiva univariant. Mesures de 
posició, dispersió i forma. Representacions gràfiques.

Tema 34. El concepte de probabilitat. La probabilitat 
condicionada. Concepte de variable aleatòria. Variables 
aleatòries discretes i contínues. La distribució normal. 
Concepte de mostra d’una població. Tipus de mostreig.

8. Gestió pública

Tema 35. Les administracions públiques i la societat de 
la informació. L’administració electrònica: fonaments i 
principis. El model d’administració electrònica de Catalu-
nya. El règim jurídic de l’administració electrònica: regu-
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neixement de les obligacions i la seva extinció. Procedi-
ments especials de la despesa. L’execució del pressupost 
d’ingressos.

Tema 12. El control pressupostari (1). El control intern: 
La Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. 
Funcions i finalitats. La funció interventora. El control 
financer. El control de la gestió economicofinancera.

Tema 13. El control pressupostari (2). El control parla-
mentari. El control extern de l’activitat economicofinan-
cera: La Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Comp-
tes estatal.

3. Gestió pública i millora

Tema 14. La gestió del coneixement a les organitzacions. 
Contribució de la societat de la informació i dels siste-
mes d’informació en la gestió del coneixement. Innova-
ció a l’Administració. El potencial humà i la innovació. 
Innovar amb l’ús de les noves tecnologies i Internet.

Tema 15. Gestió per processos. Conceptes bàsics. Siste-
mes i nivells de representació de processos. Conceptes 
bàsics de reenginyeria de processos.

Tema 16. Gestió de projectes: concepte, classes i princi-
pis bàsics dels projectes. Fases. Organització d’un pro-
jecte. Planificació. Control i avaluació.

Tema 17. Gestió de projectes: tècniques de diagramació. 
Anàlisi de xarxes. Diagrama de Gantt. Diagrama PERT: 
temps i costos.

Tema 18. Indicadors. Construcció i anàlisi d’indicadors. 
Tipologia d’indicadors i mesures. L’indicador com a eina 
de planificació.

Tema 19. L’anàlisi de problemes i la presa de decisions. 
Anàlisi de les causes. Tècniques de decisió. Anàlisi d’al-
ternatives, prioritats, oportunitats i riscos. Anàlisi de so-
lucions. Desenvolupament del pla d’acció.

4. Noves tecnologies i administració pública

Tema 20. L’impacte de les TIC en la societat i en la go-
vernabilitat: oportunitats, riscos i perspectives. Concep-
tes d’e-govern, e-democràcia, e-administració i t-admi-
nistració, i nivells de servei.

Tema 21. Els principis de l’administració electrònica. Els 
serveis públics electrònics i el dret de la ciutadania a ac-
cedir-hi. Interoperabilitat. La seguretat en les transacci-
ons electròniques entre les administracions i amb l’Admi-
nistració. El portal de serveis i tràmits de la Generalitat.

Tema 22. Drets de la ciutadania en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal. Tipologia de fitxers. Crea-
ció de fitxers públics. Inscripcions de fitxers. Infraccions 
i sancions. Els plans d’auditoria i control.

5. Anàlisis i estudis

Tema 23. Mètodes d’estudi i recerca. Anàlisi quantitati-
va, anàlisi qualitativa. Anàlisi de dades. Avaluació.

Tema 24. Tècniques per a l’obtenció de la informació. In-
formació individual, informació massiva. El qüestionari 
i l’enquesta. Altres mètodes de recollida d’informació.

Temari part específica

1. Funció pública

Tema 1. Eines per a la gestió de recursos humans. La 
plantilla de personal. La relació de llocs de treball. El 
registre general de personal.

Tema 2. Noves formes de gestió dels recursos humans. 
La gestió per competències. Sistemes de desenvolupa-
ment professional. L’avaluació de l’acompliment.

Tema 3. Les relacions laborals i els sistemes de represen-
tació i participació a l’Administració Pública. Els pactes i 
els acords amb les organitzacions sindicals.

Tema 4. El dret del treball. Principis fonamentals que 
l’inspiren. Fonts del dret del treball. L’Estatut dels tre-
balladors: estructura i contingut bàsics. Els convenis col-
lectius. La voluntat de les parts.

Tema 5. Seguretat i salut en el treball. Normativa regula-
dora de la prevenció de riscos laborals. Competències de 
la Generalitat en matèria de seguretat i salut en el treball. 
Drets i obligacions. Els serveis de prevenció de riscos de 
l’administració pública.

2. Contractació pública i pressupost

Tema 6. La contractació pública. Àmbit subjectiu d’apli-
cació de la normativa en matèria de contractes del sector 
públic. Negocis i contractes exclosos. Tipus de contrac-
tes: contracte d’obres, contracte de concessió d’obres pú-
bliques, contracte de gestió de serveis públics, contracte 
de subministrament, contracte de serveis, contracte de 
col·laboració entre el sector públic i el sector privat, con-
tractes mixtos i contractes subjectes a una regulació har-
monitzada. Contractes administratius i contractes privats.

Tema 7. Configuració general de la contractació del sec-
tor públic i elements estructurals dels contractes. El rè-
gim especial de revisió dels actes en matèria de contrac-
tació i mitjans alternatius. Preparació dels contractes. 
Selecció del contractista i adjudicació dels contractes. 
Efectes, compliment i extinció dels contractes adminis-
tratius. Organització administrativa per a la gestió de la 
contractació.

Tema 8. L’activitat subvencional: normativa reguladora. 
Concepte. Subvencions. Ajuts. Transferències. Principis 
generals. Elements objectius i subjectius. El procedi-
ment subvencional. Concessió. Les bases reguladores i 
la convocatòria. La justificació. El procediment pressu-
postari. El reintegrament. Les infraccions i les sancions.

Tema 9. Tècniques pressupostàries: el pressupost de mit-
jans, el pressupost per tasques, el pressupost base zero, 
el pressupost i direcció per objectius i el pressupost per 
programes.

Tema 10. Els pressupostos orientats a resultats. Conceptes 
bàsics. Els programes pressupostaris: la missió, objectius, 
serveis i productes i indicadors de seguiment. Els con-
tractes programa com a fórmula de finançament vincu-
lada a resultats. L’aplicació a la Generalitat de Catalunya 
dels pressupostos orientats a resultats.

Tema 11. L’execució del pressupost. Les modificacions 
pressupostàries. Procediments de les despeses. El reco-
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de 2007 i del 17 de febrer de 2009 i que es va concretar 
en la subscripció de convenis de col·laboració amb l’As-
sociació Catalana Nabiu i la Fundació Catalana Síndro-
me de Down.

Per acord de la Mesa del Parlament del 22 de febrer de 
2011, s’ha renovat el Programa i s’ha considerat conveni-
ent que el període de nomenament interí de les persones 
que en formen part resti vinculat a l’adequada integració 
al lloc de treball, d’acord amb els informes d’avaluació 
que elaborin al respecte els caps i els tutors correspo-
nents, i també al fet que el Parlament pugui assolir la 
creació d’una o més places de reforç incorporades a la 
relació de llocs de treball, de manera que es puguin ofe-
rir en convocatòria pública i es faci possible, així, l’accés 
en condicions d’igualtat de les persones amb aquestes 
discapacitats a les places de referència.

Cristian Guiu Camacho ocupa el lloc de treball de reforç 
adscrit al Servei de Reprografia del Departament de Re-
cursos Humans, creat en el marc del Programa, i el seu 
nomenament finalitza el 28 de febrer de 2011.

Aquest lloc de treball té una jornada a temps parcial, 
amb cinc hores diàries de dedicació al matí, concretades 
en un horari de 9 h a 14 h, i té assignades les funcions de 
suport a l’uixer especialitzat del Servei de Reprografia 
en la realització de tasques de reproducció, enquaderna-
ció i similars, en el manteniment de les màquines fotoco-
piadores, i en el control i seguiment de les incidències o 
avaries que es produeixen.

La cap del Departament de Recursos Humans i el cap de 
l’Àrea de Serveis Generals han emès un informe favora-
ble en què exposen que Cristian Guiu Camacho ha de-
mostrat vàlua, disposició i interès durant el període que 
ha estat ocupant el dit lloc de treball.

Vist que s’ha dut a terme el tràmit que estableixen els 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya amb relació a l’òrgan de representació del per-
sonal del Parlament.

Atès el que disposen els articles 36 i 38 dels Estatuts del 
règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Es-
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, la Mesa del Parlament 

Acorda: 

Nomenar Cristian Guiu Camacho funcionari interí del 
Parlament perquè ocupi un lloc de treball de reforç creat 
en el marc del Programa d’integració sociolaboral per a 
persones amb funcionament intel·lectual límit i per a per-
sones amb discapacitats psíquiques, amb efectes a partir 
de l’1 de març de 2011.

Vincular el període de nomenament interí de Cristian Guiu 
Camacho a l’adequada integració al lloc de treball, d’acord 
amb els informes d’avaluació que elaborin al respecte la cap 
del centre gestor i el tutor corresponent, i també al fet que 
el Parlament pugui assolir la creació d’una o més places de 
reforç incorporades a la relació de llocs de treball, de ma-
nera que es puguin oferir en convocatòria pública i es faci 
possible així l’accés en condicions d’igualtat de les persones 
amb aquestes discapacitats a les places de referència.

Tema 25. Tècniques bàsiques de redacció de documents. 
El procés d’elaboració d’un document. Els documents 
administratius. L’informe tècnic, les propostes i les re-
solucions.

Tema 26. El procés de traducció. Teoria, criteris, realit-
zació i revisió de les traduccions. Eines informàtiques.

Tema 27. El procés editorial: tipus d’originals, marcat-
ge i correcció d’originals, maquetació, revisió de proves 
d’impremta, tipus d’impressió i enquadernació. Publica-
cions electròniques. ISSN, ISBN i dipòsit legal.

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.15. QÜESTIONS D’INCONSTITUCIONALITAT

Qüestió d’inconstitucionalitat 7791/2010, plan-
tejada pel Jutjat Contenciós Administratiu nú-
mero 13 de Barcelona respecte a l’article 30 
de la Llei 3/1993, del 5 de març, de l’Estatut 
del consumidor
Tram. 382-00001/09
Reg. 2537 / Provisió del president 
del TC del 15.02.2011

Coneixement

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.02.2011.

Acord de compareixença del Parlament

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.02.2011.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Nomenament d’un funcionari interí

Acord
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.02.2011

Secretaria general

La Mesa del Parlament, en la sessió del 5 d’octubre de 
2004, va acordar crear el Programa d’integració sociola-
boral per a persones amb funcionament intel·lectual límit 
i per a persones amb discapacitats psíquiques, que fou 
renovat per acords de la Mesa del 6 de febrer i 6 de març 
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col·laboració amb les unitats de l’Àrea de Serveis Educa-
tius donant suport a les tasques administratives i, especi-
alment, en la preparació de les carpetes de material edu-
catiu que es lliuren en les visites de primària i els tallers 
educatius, en la confecció de les credencials que es faci-
liten als participants en els tallers de secundària i en el 
programa de simulació parlamentària, i en la confecció 
dels sobres de les trameses de les publicacions de l’Àrea.

El cap de l’Àrea de Serveis Educatius ha emès un in-
forme favorable en què exposa que Mireia Pons Escoda 
ha demostrat vàlua, disposició i interès durant el període 
que ha estat ocupant el dit lloc de treball.

Vist que s’ha dut a terme el tràmit que estableixen els 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya amb relació a l’òrgan de representació del per-
sonal del Parlament.

Atès el que disposen els articles 36 i 38 dels Estatuts del 
règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Es-
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, la Mesa del Parlament 

Acorda: 

Nomenar Mireia Pons Escoda funcionària interina del 
Parlament, perquè ocupi un lloc de treball de reforç creat 
en el marc del Programa d’integració sociolaboral per a 
persones amb funcionament intel·lectual límit i per a per-
sones amb discapacitats psíquiques, amb efectes a partir 
del 19 d’abril de 2011.

Vincular el període de nomenament interí de Mireia Pons 
Escoda a l’adequada integració al lloc de treball, d’acord 
amb els informes d’avaluació que elaborin al respecte el 
cap i el tutor corresponents, i també al fet que el Parla-
ment pugui assolir la creació d’una o més places de reforç 
incorporades a la relació de llocs de treball, de manera 
que es puguin oferir en convocatòria pública i es faci pos-
sible així l’accés en condicions d’igualtat de les persones 
amb aquestes discapacitats a les places de referència.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, 
es pot interposar, de conformitat amb el que estableix la 
Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, modificada per la Llei de l’Estat 4/1999, 
del 13 de gener, un recurs potestatiu de reposició davant 
la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya, o bé un recurs contenciós admi-
nistratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini 
de dos mesos a comptar de l’endemà d’haver estat publicat 
en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, d’acord 
amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2011

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, 
es pot interposar, de conformitat amb el que estableix la 
Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, modificada per la Llei de l’Estat 4/1999, 
del 13 de gener, un recurs potestatiu de reposició davant 
la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya, o bé un recurs contenciós admi-
nistratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini 
de dos mesos a comptar de l’endemà d’haver estat publicat 
en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, d’acord 
amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2011

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

Nomenament d’una funcionària interina

Acord
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.02.2011

Secretaria general

La Mesa del Parlament, en la sessió del 5 d’octubre de 
2004, va acordar crear el Programa d’integració sociola-
boral per a persones amb funcionament intel·lectual límit 
i per a persones amb discapacitats psíquiques, que fou 
renovat per acords de la Mesa del 6 de febrer i 6 de març 
de 2007 i del 17 de febrer de 2009 i que es va concretar 
en la subscripció de convenis de col·laboració amb l’As-
sociació Catalana Nabiu i la Fundació Catalana Síndro-
me de Down.

Per acord de la Mesa del Parlament del 22 de febrer de 
2011, s’ha renovat el Programa i s’ha considerat conveni-
ent que el període de nomenament interí de les persones 
que en formen part resti vinculat a l’adequada integració 
al lloc de treball, d’acord amb els informes d’avaluació 
que elaborin al respecte els caps i els tutors correspo-
nents i també al fet que el Parlament pugui assolir la 
creació d’una o més places de reforç incorporades a la 
relació de llocs de treball, de manera que es puguin ofe-
rir en convocatòria pública i es faci possible, així, l’accés 
en condicions d’igualtat de les persones amb aquestes 
discapacitats a les places de referència.

Mireia Pons Escoda ocupa el lloc de treball de reforç 
adscrit a l’Àrea de Serveis Educatius del Departament de 
Relacions Parlamentàries i Projecció Institucional, creat 
en el marc del Programa, i el seu nomenament finalitza 
el 18 d’abril de 2011.

Aquest lloc de treball té una jornada a temps parcial, 
amb cinc hores diàries de dedicació al matí, concretades 
en un horari de 9 h a 14 h, i té assignades les funcions de 
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Vist que s’ha dut a terme el tràmit que estableixen els 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya amb relació a l’òrgan de representació del per-
sonal del Parlament.

Atès el que disposen els articles 36 i 38 dels Estatuts del 
règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Es-
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, la Mesa del Parlament 

Acorda: 

Nomenar Joaquim Segura Gispert funcionari interí del 
Parlament perquè ocupi un lloc de treball de reforç creat 
en el marc del Programa d’integració sociolaboral per a 
persones amb funcionament intel·lectual límit i per a per-
sones amb discapacitats psíquiques, amb efectes a partir 
de l’1 de març de 2011.

Vincular el període de nomenament interí de Joaquim 
Segura Gispert a l’adequada integració al lloc de treball, 
d’acord amb els informes d’avaluació que elaborin al res-
pecte el cap del centre gestor i el tutor corresponents, i 
també al fet que el Parlament pugui assolir la creació d’una 
o més places de reforç incorporades a la relació de llocs 
de treball, de manera que es puguin oferir en convocatòria 
pública i es faci possible així l’accés en condicions d’igual-
tat de les persones amb aquestes discapacitats a les places 
de referència.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, 
es pot interposar, de conformitat amb el que estableix la 
Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, modificada per la Llei de l’Estat 4/1999, 
del 13 de gener, un recurs potestatiu de reposició davant 
la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya, o bé un recurs contenciós admi-
nistratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini 
de dos mesos a comptar de l’endemà d’haver estat publicat 
en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, d’acord 
amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2011

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

Nomenament d’un funcionari interí

Acord
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.02.2011

Secretaria general

La Mesa del Parlament, en la sessió del 5 d’octubre de 
2004, va acordar crear el Programa d’integració sociola-
boral per a persones amb funcionament intel·lectual límit 
i per a persones amb discapacitats psíquiques, que fou 
renovat per acords de la Mesa del 6 de febrer i 6 de març 
de 2007 i del 17 de febrer de 2009 i que es va concretar 
en la subscripció de convenis de col·laboració amb l’As-
sociació Catalana Nabiu i la Fundació Catalana Síndro-
me de Down.

Per acord de la Mesa del Parlament del 22 de febrer de 
2011, s’ha renovat el Programa i s’ha considerat conveni-
ent que el període de nomenament interí de les persones 
que en formen part resti vinculat a l’adequada integració 
al lloc de treball, d’acord amb els informes d’avaluació 
que elaborin al respecte els caps i els tutors correspo-
nents, i també al fet que el Parlament pugui assolir la 
creació d’una o més places de reforç incorporades a la 
relació de llocs de treball, de manera que es puguin ofe-
rir en convocatòria pública i es faci possible, així, l’accés 
en condicions d’igualtat de les persones amb aquestes 
discapacitats a les places de referència.

Joaquim Segura Gispert ocupa el lloc de treball de reforç 
adscrit a la Unitat d’Inventari del Departament d’Infra-
estructures, Equipaments i Seguretat, creat en el marc 
del Programa, i el seu nomenament finalitza el 28 de fe-
brer de 2011.

Aquest lloc de treball té una jornada a temps parcial, 
amb cinc hores diàries de dedicació al matí, concretades 
en un horari de 9 h a 14 h, i té assignades les funcions 
de suport al cap o la cap de la Unitat d’Inventari, en la 
recepció dels béns mobles, en la introducció al progra-
ma informàtic de les dades de l’albarà o la factura, en 
la producció de les etiquetes d’inventari corresponents 
i la col·locació a cadascun dels béns corresponents, en 
la introducció en el programa de l’emplaçament definitiu 
dels béns a les unitats orgàniques, i en la col·laboració en 
el manteniment i l’actualització de l’inventari tant dels 
béns mobles com en el magatzem de material.

El cap del Departament d’Infraestructures, Equipaments 
i Seguretat ha emès un informe favorable en què exposa 
que Joaquim Segura Gispert ha demostrat vàlua, disposi-
ció i interès durant el període que ha estat ocupant el dit 
lloc de treball.
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