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

1.10. Resolucions

Resolució 174/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la gestió dels habitatges públics de la Generalitat pels 
ajuntaments que ho sol·licitin
Tram. 250-00115/09
Adopció p. 9

Resolució 175/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la suspensió de l’actuació denominada «ronda de Mata-
ró» i sobre l’actualització del Pla director d’infraestructures 
de la regió metropolitana de Barcelona 2001-2010
Tram. 250-00118/09
Adopció p. 9

Resolució 176/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
el projecte d’integració urbana de les vies de Renfe al pas 
per Sant Vicenç de Castellet (Bages)
Tram. 250-00166/09
Adopció p. 9

Resolució 177/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’adequació de l’oferta de serveis ferroviaris entre Vi-
lanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders, a la línia R2 de 
rodalia, i sobre la zona tarifària de l’estació de Cubelles
Tram. 250-00177/09
Adopció p. 10

Resolució 178/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’execució de l’estació depuradora d’aigües residuals a la 
urbanització Mas del Plata, a Cabra del Camp (Alt Camp)
Tram. 250-00184/09
Adopció p. 10

Resolució 179/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la modificació del Decret 103/2009, relatiu a l’encàrrec de 
gestió de la Generalitat a Tabasa, per a establir que el des-
doblament de la carretera B-500 entre el Maresme i el Vallès 
Oriental sigui lliure de peatge
Tram. 250-00205/09
Adopció p. 10

Resolució 180/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’increment de recursos per a corregir el dèficit històric 
d’inversions en infraestructures de l’Estat a Catalunya
Tram. 250-00206/09
Adopció p. 11

Resolució 181/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
el rebuig a l’abocament de residus i sobre la restauració de 
l’argilera al paratge de Can Fatjó dels Aurons, a Cerdanyola 
del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 250-00207/09
Adopció p. 11

Resolució 182/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la regeneració de les platges del Maresme
Tram. 250-00212/09
Adopció p. 11

Resolució 183/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’ampliació de les infraestructures i els serveis ferroviaris 
a les comarques de Tarragona
Tram. 250-00215/09
Adopció p. 12

Resolució 184/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’increment dels ajuts per al pagament de lloguers, per 
a l’emancipació i per a la promoció d’habitatges de lloguer 
social
Tram. 250-00216/09
Adopció p. 12

Resolució 185/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la integració tarifària de Berga a la sisena corona de 
transport metropolità
Tram. 250-00217/09
Adopció p. 13

Resolució 186/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el soterrament de les vies de tren a l’Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelonès)
Tram. 250-00232/09
Adopció p. 13

Resolució 187/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la promoció del transport ferroviari al Montsià i sobre 
l’increment de serveis ferroviaris entre l’estació d’Ulldecona 
i el País Valencià
Tram. 250-00238/09
Adopció p. 13

Resolució 188/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la construcció de la línia orbital ferroviària
Tram. 250-00239/09
Adopció p. 14

Resolució 189/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre les execucions hipotecàries i llurs conseqüències i sobre 
els mecanismes per a atendre impagaments de lloguer en 
casos de situació de risc
Tram. 250-00248/09 i 250-00249/09
Adopció p. 14

Resolució 191/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’increment de la persecució de la venda il·legal a la via 
pública
Tram. 250-00031/09
Adopció p. 15

Resolució 192/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’increment dels efectius dels Mossos d’Esquadra de la 
Regió Policial Ponent
Tram. 250-00050/09
Adopció p. 15

Resolució 193/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la implementació de mesures de reforç de la seguretat 
ciutadana als espais i recorreguts turístics de Barcelona
Tram. 250-00055/09
Adopció p. 15

Resolució 194/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la construcció d’una comissaria dels Mossos d’Esqua-
dra al baix Montseny
Tram. 250-00348/09
Adopció p. 16
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substitució progressiva de les centrals tèrmiques convenci-
onals per les de cicle combinat
Tram. 250-00490/09
Adopció p. 21

Resolució 223/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’elaboració d’un pla d’estalvi i eficiència energètica
Tram. 250-00492/09
Adopció p. 21

Resolució 224/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’establiment d’un conveni entre el Consell de Seguretat 
Nuclear i la Generalitat per a revisar els criteris d’autorització 
d’explotació de les centrals nuclears i sobre el traspàs dels 
fons per residus radioactius que es paguen a Enresa
Tram. 250-00501/09
Adopció p. 21

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 
15/2011, referent a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes (Gar-
raf), corresponent al 2007
Tram. 258-00011/09
Coneixement de l’Informe p. 22

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió 
Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
sobre l’eficiència energètica i per la qual es deroguen les 
Directives 2004/8/CE i 2006/32/CE
Tram. 295-00042/09
Coneixement de la proposta p. 22

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual s’estableixen les disposicions generals de l’ajut 
macrofinancer a països tercers
Tram. 295-00043/09
Coneixement de la proposta p. 22

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell relatiu a la itinerància en les xarxes públiques de comu-
nicacions mòbils a la Unió
Tram. 295-00044/09
Coneixement de la proposta p. 22

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació del Text refós de la 
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost
Tram. 200-00011/09
Text presentat p. 23
Tramitació pel procediment d’urgència p. 45

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el suport a la banca 
ètica
Tram. 250-00404/09
Esmenes presentades p. 45

Resolució 195/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’eliminació del requisit del límit d’edat per a l’accés al 
Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00357/09
Adopció p. 16

Resolució 196/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el compliment del Decret 246/2008, de regulació de la 
situació administrativa especial de segona activitat en el 
Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00379/09
Adopció p. 16

Resolució 197/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’excepció a la prohibició de circular els caps de setmana i 
els festius per als camions de transport de raïm o most du-
rant el període de la verema
Tram. 250-00389/09
Adopció p. 17

Resolució 198/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’increment dels efectius del Cos dels Mossos d’Esqua-
dra a Girona
Tram. 250-00424/09
Adopció p. 17

Resolució 199/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’inici dels treballs per a la creació d’un marc de col-
laboració amb el Ministeri de l’Interior en matèria de segu-
retat nuclear
Tram. 250-00502/09
Adopció p. 17

Resolució 214/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
el manteniment de les inversions del Pacte de salut de Tar-
ragona i sobre l’activació de la comissió mixta de seguiment 
dels projectes conjunts a la ciutat de Tarragona
Tram. 250-00221/09
Adopció p. 18

Resolució 215/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la construcció d’un hospital a l’Hos pitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
Tram. 250-00282/09
Adopció p. 18

Resolució 216/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la dotació i el funcionament del servei de pediatria de l’ABS 
Mataró 6
Tram. 250-00322/09
Adopció p. 18

Resolució 217/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la modificació de la legislació farmacèutica per a prioritzar 
la prescripció de medicaments genèrics i de preu més baix
Tram. 250-00327/09
Adopció p. 19

Resolució 218/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’elaboració d’un pla d’estalvi i eficiència energètica per a 
minimitzar els efectes negatius de les crisis polítiques dels 
països productors d’energia sobre l’economia catalana
Tram. 250-00213/09
Adopció p. 19

Resolució 219/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la revisió pel Consell de Seguretat Nuclear de les condicions 
de l’autorització d’explotació de les centrals nuclears Ascó 
I i Ascó II
Tram. 250-00340/09
Adopció p. 19

Resolució 220/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la publicitat de les dades sobre la contaminació radioactiva
Tram. 250-00372/09
Adopció p. 20

Resolució 221/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
el compliment de la normativa d’estalvi i eficiència energèti-
ca en els edificis
Tram. 250-00489/09
Adopció p. 20

Resolució 222/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’ús de combustibles renovables alternatius i sobre la 
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Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis i del personal del CAP Olesa de Montserrat
Tram. 250-00593/09
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre l’aprovació del projec-
te de desdoblament de la carretera B-500 i la construcció 
del túnel de la Conreria i sobre les intervencions per al millo-
rament de la integració urbana i l’accessibilitat de la carrete-
ra C-31 a Badalona
Tram. 250-00594/09
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre la construcció de l’in-
tercanviador de l’Hospital General de Catalunya entre la línia 
8 de rodalia i la línia 1 de Ferrocarrils de la Generalitat
Tram. 250-00595/09
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre el garantiment dels ho-
raris dels centres d’atenció primària
Tram. 250-00596/09
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre la declaració relativa a 
la utilització del símbol CAT damunt la E de la matrícula i so-
bre l’aplicació d’aquest símbol a les matrícules dels cotxes 
oficials i de l’Administració
Tram. 250-00597/09
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre les mesures de racio-
nalització dels horaris laborals per a la conciliació de la vida 
personal, laboral i familiar i l’impuls d’aquestes mesures
Tram. 250-00598/09
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre l’increment i la millora 
del servei de trens de la línia 2 de rodalia a l’estació de Vila-
decans (Baix Llobregat)
Tram. 250-00599/09
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre l’observança de la nor-
mativa vigent amb relació a la utilització del símbol CAT a les 
matrícules
Tram. 250-00600/09
Presentació p. 57

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

Propostes per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hi-
potecari, de mesures contra el sobreendeutament personal 
i familiar i de protecció enfront de procediments d’execució 
que afecten l’habitatge habitual, i de modificació de la Llei 
1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 270-00001/09, 270-00002/09 i 270-00004/09
Compareixences d’organitzacions i grups socials tingudes p. 58
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 59

4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/09
Renúncia de la condició de diputat p. 60
Accés al ple exercici de la condició de parlamentari p. 60

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Tram. 399-00005/09
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió p. 60

Proposta de resolució sobre la renovació dels con-
tractes programa de l’Institut Català de les Dones amb els 
ens locals per a garantir la continuïtat dels serveis d’atenció 
i informació a les dones
Tram. 250-00437/09
Esmenes presentades p. 46

Proposta de resolució sobre el compliment del con-
veni relatiu al tancament progressiu del dipòsit de residus de 
Les Valls signat entre l’antic Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, l’Agència de Residus de Catalunya i l’Ajuntament 
de Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental)
Tram. 250-00514/09
Esmenes presentades p. 46

Proposta de resolució sobre la inclusió de l’incre-
ment de serveis de la línia 4 en la programació del servei de 
trens de rodalia que entrarà en vigor el 26 de juny de 2011
Tram. 250-00520/09
Esmenes presentades p. 46

Proposta de resolució sobre les mesures per a apli-
car una reducció del 5% en els títols integrats de transport 
públic dels consorcis de transport públic del Camp de Tar-
ragona, el Gironès, la conurbació de Lleida i el Bages i en els 
abonaments multiviatge del servei de trens regional
Tram. 250-00523/09
Esmenes presentades p. 47

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
personal ferroviari a l’estació de tren de Móra la Nova (Ri-
bera d’Ebre)
Tram. 250-00524/09
Esmenes presentades p. 47

Proposta de resolució sobre l’aplicació a tot Cata-
lunya de l’ampliació dels horaris de les activitats recreatives 
de restauració i musicals de l’1 de juny al 15 de setembre 
de 2011
Tram. 250-00525/09
Esmenes presentades p. 47

Proposta de resolució sobre l’operació policial de 
la plaça de Catalunya de Barcelona del 27 de maig de 2011
Tram. 250-00528/09
Esmenes presentades p. 47

Proposta de resolució de suport al poble de Colòm-
bia per la violació dels drets humans i del dret internacional 
humanitari
Tram. 250-00587/09
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre la ratificació del tractat 
de lliure comerç entre la Unió Europea i Perú i Colòmbia i 
sobre la declaració del tractat com a acord mixt
Tram. 250-00588/09
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre l’execució de la sego-
na fase de les obres de l’Escola Parc del Saladar, a Alcarràs 
(Segrià)
Tram. 250-00589/09
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre les gestions amb Ren-
fe per al millorament de la línia de ferrocarril entre Barcelona 
i Figueres
Tram. 250-00590/09
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre el garantiment del sis-
tema de salut públic, universal i de qualitat dels serveis sa-
nitaris a l’Alt Penedès
Tram. 250-00591/09
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei d’atenció continuada a l’àrea bàsica de salut de Cas-
tellar del Vallès (Vallès Occidental) i el restabliment de l’hora-
ri del servei d’ambulàncies d’aquesta població
Tram. 250-00592/09
Presentació p. 51
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Sol·licitud de compareixença de la presidenta de la 
Xarxa de Custòdia del Territori davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat perquè informi sobre les prioritats per a 
l’impuls i el desenvolupament de la custòdia del territori
Tram. 356-00156/09
Sol·licitud p. 66

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Cercle d’Economia amb relació a les propostes per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposi-
cions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari, de mesures 
contra el sobreendeutament personal i familiar i de protec-
ció enfront de procediments d’execució que afecten l’habi-
tatge habitual, i de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudici-
ament civil
Tram. 356-00158/09
Sol·licitud p. 66

Sol·licitud de compareixença del degà del Col·legi 
de Subhastadors Públics Jurats i Taxadors amb relació a 
les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hi-
potecari, de mesures contra el sobreendeutament personal 
i familiar i de protecció enfront de procediments d’execució 
que afecten l’habitatge habitual, i de modificació de la Llei 
1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 356-00159/09
Sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Coro-
nas Guinart, advocat, amb relació a les propostes per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions 
de llei de mesures en l’àmbit hipotecari, de mesures contra 
el sobreendeutament personal i familiar i de protecció en-
front de procediments d’execució que afecten l’habitatge 
habitual, i de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament 
civil
Tram. 356-00160/09
Sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença de José García-Mon-
talvo, catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fa-
bra, amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de me-
sures en l’àmbit hipotecari, de mesures contra el sobreen-
deutament personal i familiar i de protecció enfront de pro-
cediments d’execució que afecten l’habitatge habitual, i de 
modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 356-00161/09
Sol·licitud p. 67

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de mem-
bres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre les mesures urgents per a la soste-
nibilitat del sistema sanitari
Tram. 355-00028/09
Substanciació p. 67

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre el Pla de mesures urgents per a la 
sostenibilitat i la qualitat dels serveis sanitaris
Tram. 355-00034/09
Substanciació p. 67

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre la reordenació dels serveis d’urgèn-
cies nocturns d’atenció primària
Tram. 355-00044/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 68
Substanciació p. 68

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

Compareixença d’una representació de la Plata-
forma d’Afectats per la Hipoteca amb relació a les propos-
tes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les 
proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de 
mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de 
protecció enfront de procediments d’execució que afecten 

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 77/IX, sobre 
la continuïtat dels programes de la Llei 3/2009 i la reserva 
pressupostària per a dotar el Fons per a la regularització i 
millora de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 290-00069/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 60

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 5/IX, sobre les 
mesures d’austeritat i de contenció de la despesa
Tram. 390-00005/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 61

Control del compliment de la Moció 25/IX, sobre la 
situació econòmica i l’estat de les finances públiques
Tram. 390-00025/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 61

Control del compliment de la Moció 29/IX, sobre 
l’aplicació de les polítiques públiques per a fer efectiu el dret 
a l’habitatge
Tram. 390-00029/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 65

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre la reordenació dels 
serveis d’urgèn cies nocturns d’atenció primària
Tram. 354-00047/09
Acord sobre la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre la campanya de pre-
venció de delictes en el transport públic
Tram. 354-00051/09
Sol·licitud i tramitació p. 65

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’Antolín Sànchez 
Presedo davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre 
la proposta de directiva europea d’un marc regulador de les 
hipoteques i sobre les propostes i els informes formulats al 
respecte
Tram. 356-00150/09
Sol·licitud p. 65

Sol·licitud de compareixença del Síndic de Greuges 
davant la Comissió del Síndic de Greuges perquè informi 
sobre les actuacions d’ofici 3148/2011 i 4116/2011, relatives 
als incidents del 27 de maig a la plaça de Catalunya de Bar-
celona i del 15 de juny al Parlament de Catalunya
Tram. 356-00151/09
Sol·licitud p. 65

Sol·licitud de compareixença del president de la 
Federació Catalana de la Raça Bruna dels Pirineus perquè 
informi sobre l’estat de la raça bruna i els projectes de futur
Tram. 356-00152/09
Sol·licitud p. 66

Sol·licitud de compareixença del president del Con-
sell de Govern del Col·legi de Geòlegs de Catalunya perquè 
informi sobre els beneficis de l’energia aerogeotèrmica en el 
món agrícola i ramader
Tram. 356-00153/09
Sol·licitud p. 66

Sol·licitud de compareixença del president de la 
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural perquè informi sobre els reptes i la situació del 
cooperativisme agrari català
Tram. 356-00154/09
Sol·licitud p. 66
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protecció enfront de procediments d’execució que afecten 
l’habitatge habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, d’en-
judiciament civil
Tram. 353-00019/09
Substanciació p. 69

Compareixença d’un representant de la Unió Ge-
neral de Treballadors de Catalunya amb relació a les pro-
postes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de 
mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de 
protecció enfront de procediments d’execució que afecten 
l’habitatge habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, d’en-
judiciament civil
Tram. 353-00020/09
Substanciació p. 69

Compareixença d’un representant de Comissions 
Obreres amb relació a les propostes per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de 
mesures en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el sobre-
endeutament personal i familiar i de protecció enfront de 
procediments d’execució que afecten l’habitatge habitual; i 
de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00021/09
Substanciació p. 70

Compareixença del president de l’Associació Espa-
nyola de Banca o de la persona en qui delegui amb relació 
a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hi-
potecari; de mesures contra el sobreendeutament personal 
i familiar i de protecció enfront de procediments d’execució 
que afecten l’habitatge habitual; i de modificació de la Llei 
1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00022/09
Decaïment p. 70

Compareixença del president de la Federació Cata-
lana de Caixes d’Estalvis o de la persona en qui delegui amb 
relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en 
l’àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament 
personal i familiar i de protecció enfront de procediments 
d’execució que afecten l’habitatge habitual; i de modificació 
de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00023/09
Substanciació p. 70

Compareixença d’un representant de l’Associació 
Hipotecària Espanyola amb relació a les propostes per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposi-
cions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de mesures 
contra el sobreendeutament personal i familiar i de protec-
ció enfront de procediments d’execució que afecten l’habi-
tatge habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudici-
ament civil
Tram. 353-00024/09
Decaïment p. 70

Compareixença d’Ignasi Faura Ventosa, portaveu 
de la Plataforma en Defensa de les Caixes d’Estalvi, amb 
relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en 
l’àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament 
personal i familiar i de protecció enfront de procediments 
d’execució que afecten l’habitatge habitual; i de modificació 
de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00025/09
Decaïment p. 70

Compareixença d’un representant de la Pimec amb 
relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en 
l’àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament 
personal i familiar i de protecció enfront de procediments 
d’execució que afecten l’habitatge habitual; i de modificació 
de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00026/09
Substanciació p. 70

Compareixença d’un representant de Foment del 
Treball Nacional amb relació a les propostes per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei 
de mesures en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el so-
breendeutament personal i familiar i de protecció enfront de 

l’habitatge habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, d’en-
judiciament civil
Tram. 353-00011/09
Substanciació p. 68

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalu-
nya amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de me-
sures en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreen-
deutament personal i familiar i de protecció enfront de pro-
cediments d’execució que afecten l’habitatge habitual; i de 
modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00012/09
Substanciació p. 68

Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació d’Usuaris de Serveis Bancaris amb relació a les pro-
postes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de 
mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de 
protecció enfront de procediments d’execució que afecten 
l’habitatge habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, d’en-
judiciament civil
Tram. 353-00013/09
Substanciació p. 68

Compareixença d’un representant de l’Organitza-
ció de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació a 
les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hi-
potecari; de mesures contra el sobreendeutament personal 
i familiar i de protecció enfront de procediments d’execució 
que afecten l’habitatge habitual; i de modificació de la Llei 
1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00014/09
Substanciació p. 68

Compareixença d’una representació de l’Observa-
tori de Drets Econòmics, Socials i Culturals amb relació a 
les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hi-
potecari; de mesures contra el sobreendeutament personal 
i familiar i de protecció enfront de procediments d’execució 
que afecten l’habitatge habitual; i de modificació de la Llei 
1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00015/09
Substanciació p. 69

Compareixença de Martí Batllori i Bas, jurista, amb 
relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en 
l’àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament 
personal i familiar i de protecció enfront de procediments 
d’execució que afecten l’habitatge habitual; i de modificació 
de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00016/09
Substanciació p. 69

Compareixença d’una representació de la Confe-
deració d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a 
les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hi-
potecari; de mesures contra el sobreendeutament personal 
i familiar i de protecció enfront de procediments d’execució 
que afecten l’habitatge habitual; i de modificació de la Llei 
1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00017/09
Substanciació p. 69

Compareixença d’una representació de la Taula 
d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació 
a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hi-
potecari; de mesures contra el sobreendeutament personal 
i familiar i de protecció enfront de procediments d’execució 
que afecten l’habitatge habitual; i de modificació de la Llei 
1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00018/09
Substanciació p. 69

Compareixença d’una representació de Càritas 
Diocesana de Barcelona amb relació a les propostes per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les pro-
posicions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de me-
sures contra el sobreendeutament personal i familiar i de 
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d’execució que afecten l’habitatge habitual; i de modificació 
de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00035/09
Substanciació p. 72

Compareixença del delegat a Catalunya del Col·legi 
Nacional de Registradors de la Propietat i Mercantils d’Es-
panya o de la persona en qui delegui amb relació a les pro-
postes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de 
mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de 
protecció enfront de procediments d’execució que afecten 
l’habitatge habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, d’en-
judiciament civil
Tram. 353-00036/09
Substanciació p. 72

Compareixença del degà del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya o de la persona en qui delegui amb relació 
a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hi-
potecari; de mesures contra el sobreendeutament personal 
i familiar i de protecció enfront de procediments d’execució 
que afecten l’habitatge habitual; i de modificació de la Llei 
1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00037/09
Substanciació p. 72

Compareixença del degà del Col·legi de Subhasta-
dors Públics Jurats i Taxadors o de la persona en qui delegui 
amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures 
en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeuta-
ment personal i familiar i de protecció enfront de procedi-
ments d’execució que afecten l’habitatge habitual; i de mo-
dificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00038/09
Decaïment p. 72

Compareixença de José María Fernández Seijó, 
magistrat, amb relació a les propostes per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de 
mesures en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el sobre-
endeutament personal i familiar i de protecció enfront de 
procediments d’execució que afecten l’habitatge habitual; i 
de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00039/09
Substanciació p. 73

Compareixença de Guillem Soler Solé, magistrat, 
amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures 
en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeuta-
ment personal i familiar i de protecció enfront de procedi-
ments d’execució que afecten l’habitatge habitual; i de mo-
dificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00040/09
Substanciació p. 73

Compareixença de Raquel Alastruey García, ma-
gistrada, amb relació a les propostes per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de 
mesures en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el sobre-
endeutament personal i familiar i de protecció enfront de 
procediments d’execució que afecten l’habitatge habitual; i 
de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00041/09
Substanciació p. 73

Compareixença de Josep Maria Coronas Guinart, 
advocat, amb relació a les propostes per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de 
mesures en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el sobre-
endeutament personal i familiar i de protecció enfront de 
procediments d’execució que afecten l’habitatge habitual; i 
de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00042/09
Decaïment p. 73

Compareixença del síndic de greuges amb relació 
a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hi-
potecari; de mesures contra el sobreendeutament personal 
i familiar i de protecció enfront de procediments d’execució 

procediments d’execució que afecten l’habitatge habitual; i 
de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00027/09
Substanciació p. 71

Compareixença d’un representant de l’Institut d’Es-
tudis Financers amb relació a les propostes per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei 
de mesures en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el so-
breendeutament personal i familiar i de protecció enfront de 
procediments d’execució que afecten l’habitatge habitual; i 
de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00028/09
Substanciació p. 71

Compareixença d’un representant de l’Ateneu Bar-
celonès amb relació a les propostes per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de 
mesures en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el sobre-
endeutament personal i familiar i de protecció enfront de 
procediments d’execució que afecten l’habitatge habitual; i 
de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00029/09
Decaïment p. 71

Compareixença d’un representant de la Societat 
Catalana d’Economia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, 
amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures 
en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeuta-
ment personal i familiar i de protecció enfront de procedi-
ments d’execució que afecten l’habitatge habitual; i de mo-
dificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00030/09
Substanciació p. 71

Compareixença d’un representant de la Societat 
Econòmica Barcelonesa d’Amics del País amb relació a les 
propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipo-
tecari; de mesures contra el sobreendeutament personal i 
familiar i de protecció enfront de procediments d’execució 
que afecten l’habitatge habitual; i de modificació de la Llei 
1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00031/09
Decaïment p. 71

Compareixença d’un representant del Cercle 
d’Economia amb relació a les propostes per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei 
de mesures en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el so-
breendeutament personal i familiar i de protecció enfront de 
procediments d’execució que afecten l’habitatge habitual; i 
de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00032/09
Decaïment p. 71

Compareixença del degà de l’Il·lustre Col·legi d’Ad-
vocats de Barcelona o de la persona en qui delegui amb 
relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en 
l’àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament 
personal i familiar i de protecció enfront de procediments 
d’execució que afecten l’habitatge habitual; i de modificació 
de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00033/09
Substanciació p. 72

Compareixença del president del Consell dels Il-
lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya o de la persona 
en qui delegui amb relació a les propostes per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei 
de mesures en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el so-
breendeutament personal i familiar i de protecció enfront de 
procediments d’execució que afecten l’habitatge habitual; i 
de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00034/09
Substanciació p. 72

Compareixença del degà de l’II·lustre Col·legi de 
Notaris de Catalunya o de la persona en qui delegui amb 
relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en 
l’àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament 
personal i familiar i de protecció enfront de procediments 
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en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeuta-
ment personal i familiar i de protecció enfront de procedi-
ments d’execució que afecten l’habitatge habitual; i de mo-
dificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00051/09
Substanciació p. 75

Compareixença de Fernando de la Hucha Celador, 
catedràtic de dret financer i tributari de la Universitat Pública 
de Navarra, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de 
Finançament basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00086/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 75

Compareixença de Susana Sartorio Albalat, cate-
dràtica de dret financer de la Universitat de Barcelona, da-
vant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament 
basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00087/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 75

Compareixença de Maite Vilalta Ferrer, professora 
d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona, davant la 
Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en 
el Concert Econòmic
Tram. 357-00088/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 75

Compareixença d’Ángel Luis Alonso de Antonio, 
catedràtic de dret constitucional de la Universitat Complu-
tense de Madrid, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Mo-
del de Finançament basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00089/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 75

Compareixença d’Iu Pijoan i Font, inspector d’hi-
senda de l’Estat, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Mo-
del de Finançament basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00090/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 75

Compareixença d’Elisenda Paluzie i Hernàndez, 
professora titular de teoria econòmica de la Universitat de 
Barcelona, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de 
Finançament basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00091/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 76

Compareixença d’Ignacio Zubiri Oria, catedràtic 
d’hisenda pública de la Universitat del País Basc, davant la 
Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en 
el Concert Econòmic
Tram. 357-00092/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 76

Compareixença d’Eduardo Gracia, soci i director 
del Departament de Dret Tributari d’Ashurst, davant la Co-
missió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el 
Concert Econòmic
Tram. 357-00093/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 76

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels di-
putats

Renúncia de la condició de diputat
Presentació p. 76

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

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

Informe sobre la seguretat a Catalunya correspo-
nent al 2011
Tram. 334-00027/09
Presentació p. 76

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la 
ràdio corresponent al maig del 2011
Tram. 337-00012/09
Presentació p. 77

que afecten l’habitatge habitual; i de modificació de la Llei 
1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00043/09
Substanciació p. 73

Compareixença de Benito Arruñada, catedràtic 
d’organització d’empreses de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures 
en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeuta-
ment personal i familiar i de protecció enfront de procedi-
ments d’execució que afecten l’habitatge habitual; i de mo-
dificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00044/09
Substanciació p. 73

Compareixença de Gonzalo Bernardos, vicerector 
d’economia de la Universitat de Barcelona, amb relació a 
les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hi-
potecari; de mesures contra el sobreendeutament personal 
i familiar i de protecció enfront de procediments d’execució 
que afecten l’habitatge habitual; i de modificació de la Llei 
1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00045/09
Substanciació p. 74

Compareixença d’Eduard Berenguer i Comas, ca-
tedràtic de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures 
en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeuta-
ment personal i familiar i de protecció enfront de procedi-
ments d’execució que afecten l’habitatge habitual; i de mo-
dificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00046/09
Substanciació p. 74

Compareixença d’Antoni Serra Ramoneda, catedrà-
tic emèrit d’economia de l’empresa de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, amb relació a les propostes per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de 
llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el 
sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront 
de procediments d’execució que afecten l’habitatge habi-
tual; i de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00047/09
Substanciació p. 74

Compareixença de Sergio Nasarre-Aznar, doctor 
en dret europeu i màster en economia immobiliària, amb 
relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en 
l’àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament 
personal i familiar i de protecció enfront de procediments 
d’execució que afecten l’habitatge habitual; i de modificació 
de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00048/09
Substanciació p. 74

Compareixença de José García-Montalvo, catedrà-
tic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació 
a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hi-
potecari; de mesures contra el sobreendeutament personal 
i familiar i de protecció enfront de procediments d’execució 
que afecten l’habitatge habitual; i de modificació de la Llei 
1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00049/09
Decaïment p. 74

Compareixença d’Oriol Amat Salas, catedràtic 
d’economia financera i comptabilitat de la Universitat Pom-
peu Fabra, amb relació a les propostes per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de 
mesures en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el sobre-
endeutament personal i familiar i de protecció enfront de 
procediments d’execució que afecten l’habitatge habitual; i 
de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00050/09
Substanciació p. 74

Compareixença de Xavier Freixas i Dargallo, cate-
dràtic d’economia financera de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures 
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Reingrés al servei actiu d’un funcionari de carrera
Acord p. 83

4.95. Altres informacions

Credencial del diputat Salvador Bordes i Balcells
Presentació p. 83

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra 
lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 8912/2010, interposat 
pel president del Govern de l’Estat contra determinats arti-
cles de la Llei 4/2010, del 17 de març, de consultes populars 
per via de referèndum
Tram. 381-00001/09
Interlocutòria del Tribunal Constitucional p. 77
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talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 8870), 
pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 9040) i pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 10356).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Suspendre l’actuació denominada «ronda de Mataró» 
(C-32, PK 231+800 al 235+000, tram: Cabrera de Mar - 
Mataró, clau: NB-05091-1).

b) Actualitzar el Pla director d’infraestructures de la 
regió metropolitana de Barcelona 2001-2010, per tal de 
prioritzar i programar les actuacions de millorament de 
les infraestructures del transport públic de Catalunya, 
incloent-hi el Maresme, amb els criteris d’eficiència que 
requereix la conjuntura actual.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 176/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el projecte d’integració urbana 
de les vies de Renfe al pas per Sant Vicenç 
de Castellet (Bages)
Tram. 250-00166/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 7, 13.07.2011, DSPC-C 119

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 13 de juliol de 2011, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el soterrament de les vies 
de Renfe a Sant Vicenç de Castellet (Bages) (tram. 250-
00166/09), presentada pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 10367).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer, davant 
el Ministeri de Foment i l’Administrador d’Infraestruc-
tures Ferroviàries (Adif), les gestions necessàries per tal 
d’iniciar el projecte d’integració urbana de les vies de 
Renfe al pas per Sant Vicenç de Castellet (Bages).

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 174/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la gestió dels habitatges públics 
de la Generalitat pels ajuntaments que ho 
sol·licitin
Tram. 250-00115/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 7, 13.07.2011, DSPC-C 119

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 13 de juliol de 2011, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la concessió de la gestió 
dels habitatges públics pels ajuntaments que ho sol·licitin 
(tram. 250-00115/09), presentada pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
10355).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar 
facilitant, per la via de conveni, als ajuntaments que ho 
sol·licitin la gestió del parc d’habitatge públic de la Gene-
ralitat situat en llur territori.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 175/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la suspensió de l’actuació deno-
minada «ronda de Mataró» i sobre l’actualit-
zació del Pla director d’infraestructures de la 
regió metropolitana de Barcelona 2001-2010
Tram. 250-00118/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 7, 13.07.2011, DSPC-C 119

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 13 de juliol de 2011, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la mobilitat al Maresme 
(tram. 250-00118/09), presentada pel Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
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Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 10370).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a prioritzar, 
un cop garantits els ingressos del Programa de saneja-
ment d’aigües residuals urbanes, l’execució de l’actua-
ció de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) 
a la urbanització Mas del Plata, a Cabra del Camp (Alt 
Camp).

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 179/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la modificació del Decret 103/2009, re-
latiu a l’encàrrec de gestió de la Generalitat a 
Tabasa, per a establir que el desdoblament 
de la carretera B-500 entre el Maresme i el 
Vallès Oriental sigui lliure de peatge
Tram. 250-00205/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 7, 13.07.2011, DSPC-C 119

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 13 de juliol de 2011, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la modificació del Decret 
103/2009, relatiu a l’encàrrec de gestió de la Genera-
litat a Tabasa, per a establir la gratuïtat de la carrete-
ra B-500 entre el Maresme i el Vallès Oriental (tram. 
250-00205/09), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 11807).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Modificar el Decret 103/2009, del 30 de juny, pel qual 
s’amplia l’encàrrec de gestió de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya a l’empresa pública Tabasa, In-
fraestructures i Serveis de Mobilitat, Societat Anònima, 
en què s’estableix el règim de peatge de pagament per 
als usuaris pel desdoblament de la carretera B-500 entre 
el Maresme i el Vallès Oriental, per tal que aquesta via 
sigui lliure de peatge per a tots els usuaris.

b) Incloure en la comanda de gestió a Tabasa l’encàrrec 
de completar el projecte i l’execució de l’actuació de des-
doblament de la carretera B-500 entre el Maresme i el 
Vallès Oriental, amb les intervencions necessàries per a 

Resolució 177/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’adequació de l’oferta de serveis 
ferroviaris entre Vilanova i la Geltrú i Sant Vi-
cenç de Calders, a la línia R2 de rodalia, i so-
bre la zona tarifària de l’estació de Cubelles
Tram. 250-00177/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 7, 13.07.2011, DSPC-C 119

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 13 de juliol de 2011, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’augment de l’oferta dels 
serveis ferroviaris a la línia R2 entre les estacions de 
Cubelles, Cunit, Segur de Calafell i Calafell (tram. 250-
00177/09), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 8881), pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 9139) i pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 10368).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Estudiar l’oferta de serveis ferroviaris actual entre Vi-
lanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders, a la línia R2 
de rodalia, en el tram que comunica aquestes estacions 
amb les de Cubelles, Cunit, Segur de Calafell i Calafell, i 
adequar-la a la demanda actual en el termini de sis mesos.

b) Estudiar i negociar la integració de l’estació de Cube-
lles dins la zona tarifària de Vilanova i la Geltrú.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 178/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’execució de l’estació depurado-
ra d’aigües residuals a la urbanització Mas 
del Plata, a Cabra del Camp (Alt Camp)
Tram. 250-00184/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 7, 13.07.2011, DSPC-C 119

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 13 de juliol de 2011, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre l’inici de les obres de la depura-
dora d’aigües residuals i de la xarxa de col·lectors de la 
urbanització Mas de Plata, a Cabra del Camp (Alt Camp) 
(tram. 250-00184/09), presentada pel Grup Parlamentari 
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Resolució 181/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el rebuig a l’abocament de residus i so-
bre la restauració de l’argilera al paratge de 
Can Fatjó dels Aurons, a Cerdanyola del Va-
llès (Vallès Occidental)
Tram. 250-00207/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 7, 13.07.2011, DSPC-C 119

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 13 de juliol de 2011, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el rebuig a l’abocament de 
residus al paratge de Can Fatjó dels Aurons, a Cerdanyo-
la del Vallès (Vallès Occidental) (tram. 250-00207/09), 
presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 11423).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Rebutjar l’abocament de tot tipus de residu, especial-
ment dels provinents d’ecoparcs, al paratge de Can Fatjó 
dels Aurons, a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occiden-
tal), atesa la proximitat de centres escolars, centres es-
portius, hospitals, oficines, hotels i habitatges.

b) Acomplir, d’una manera immediata, el projecte de 
restauració de l’argilera de Can Fatjó dels Aurons re-
blint-la de terres.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 182/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la regeneració de les platges del 
Maresme
Tram. 250-00212/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 7, 13.07.2011, DSPC-C 119

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tin guda el 13 de juliol de 2011, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la regeneració de les platges 
del Maresme (tram. 250-00212/09), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 11573) i pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12336).

millorar la integració urbana i l’accessibilitat de la carre-
tera C-31 al pas per Badalona.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 180/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’increment de recursos per a cor-
regir el dèficit històric d’inversions en infra-
estructures de l’Estat a Catalunya
Tram. 250-00206/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 7, 13.07.2011, DSPC-C 119

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tin guda el 13 de juliol de 2011, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’increment de recursos 
per a corregir el dèficit històric d’inversions en infraes-
tructures de l’Estat a Catalunya (tram. 250-00206/09), 
presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer que, en 
els futurs convenis que subscrigui amb l’Administració 
general de l’Estat amb relació a la disposició addicional 
tercera de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, es des-
tinin els recursos, prioritàriament, a la construcció de 
noves infraestructures que serveixin per a corregir el 
dèficit històric d’inversions en infraestructures de l’Estat 
a Catalunya, i que, en el cas que els recursos aportats 
per l’Estat serveixin per a finançar obres en execució o 
programades per la Generalitat, els recursos estalviats 
siguin emprats per la Generalitat per a la construcció de 
noves infraestructures, amb un increment de la inver-
sió de la Generalitat en aquest concepte equivalent a les 
aportacions de l’Estat.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré
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Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Presentar-li, a la darreria d’aquest any, un estudi sobre 
la implantació dels trens de rodalia a Tarragona.

b) Continuar els estudis sobre la mobilitat pel que fa a la 
posada en funcionament del TramCamp.

c) Instar el Govern de l’Estat a estudiar la construcció 
d’un intercanviador entre la via convencional i la via 
d’altes prestacions a l’altura de l’Arboç, que permeti la 
circulació de combois mixtos sobre vies convencionals 
i vies d’alta velocitat, per tal de fer arribar a Tarragona i 
Reus els trens de velocitat alta com ara els Altaria, per a 
facilitar, a curt termini, les connexions d’aquestes dues 
ciutats amb trajectes de trens regionals i de llarg recorre-
gut a Catalunya i fora de Catalunya.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió

Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 184/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’increment dels ajuts per al pa-
gament de lloguers, per a l’emancipació i per 
a la promoció d’habitatges de lloguer social
Tram. 250-00216/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 7, 13.07.2011, DSPC-C 119

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 13 de juliol de 2011, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el manteniment i l’ampliació 
dels ajuts per al pagament de lloguers i quotes hipotecàri-
es de famílies en situació precària (tram. 250-00216/09), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12338).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar al 
Ministeri de Foment l’increment dels ajuts per al paga-
ment de lloguers, per a l’emancipació i per a la promoció 
d’habitatges de lloguer social que són traspassats a la 
Generalitat en el marc dels plans d’habitatge.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió

Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar els treballs que duu a terme el Grup de Tre-
ball creat entre la Direcció General de Sostenibilitat 
de la Costa i del Mar del Ministeri de Medi Ambient, i 
Medi Rural i Marí, i el Departament de Territori i Sos-
tenibilitat, per tal de buscar una solució definitiva per a 
la regeneració de les platges del Maresme, amb l’objectiu 
que sigui presentada en el termini de sis mesos.

b) Adoptar les mesures necessàries per a facilitar el pro-
cés de regeneració natural de les platges del Maresme, 
amb les actuacions pertinents pel que fa a la protecció 
del curs natural de la Tordera i la seva aportació de se-
diments i l’exclusió de la construcció de nous ports es-
portius en aquest àmbit territorial, d’acord amb el Pla de 
ports de Catalunya 2007-2015.

c) Establir les característiques i la priorització dels tre-
balls que han de dur a terme els ports de Catalunya per a 
complir l’obligació, inherent a la concessió, de traslladar 
la sorra que intercepten, ja que aquesta intercepció altera 
la dinàmica litoral.

d) Continuar impulsant la tramitació i l’aprovació de la 
planificació de l’espai fluvial de la conca de la Tordera i 
del pla d’ordenació d’extraccions de la conca de la Torde-
ra, que permetran recuperar i preservar el règim natural 
de transport de sediment d’aquest riu i les seves aportaci-
ons al sistema costaner.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 183/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’ampliació de les infraestructu-
res i els serveis ferroviaris a les comarques 
de Tarragona
Tram. 250-00215/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 7, 13.07.2011, DSPC-C 119

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 13 de juliol de 2011, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’ampliació de la xarxa in-
tegrada del servei de trens de rodalia i el millorament 
de les infraestructures i els serveis ferroviaris del Camp 
de Tarragona (tram. 250-00215/09), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 12337).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent
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Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Demanar al Ministeri de Foment que reconsideri la 
decisió de paralitzar el soterrament de les vies de fer-
rocarril que travessen l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès).

b) Demanar al Ministeri de Foment que cerqui totes les 
fórmules de finançament possibles per tal que s’executi 
el projecte de soterrament de les vies de tren al pas per la 
ciutat de l’Hospitalet de Llobregat.

c) Demanar al Ministeri de Foment, davant el retard en 
l’execució prevista de les obres de soterrament de les 
vies de tren, que estudiï la realització de les obres de mi-
llorament, tant a l’estació de Bellvitge com en l’accés als 
ponts que travessen la línia de ferrocarril de Vilanova 
i la Geltrú (Garraf), al pas per l’Hospitalet de Llobre-
gat, i que serveixen de comunicació entre els barris de 
Bellvitge i el Gornal, i que en el marc del dit estudi tin-
gui en compte que la prioritat dels veïns seria la instal-
lació d’ascensors en els ponts que travessen la línia de 
ferrocarril.

d) Mantenir la col·laboració amb l’Ajuntament de l’Hos-
pitalet de Llobregat en la voluntat de consens entre totes 
les forces polítiques i el conjunt de la ciutadania aglu-
tinada al voltant de la plataforma «L’Hospitalet sense 
vies».

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 187/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la promoció del transport ferro-
viari al Montsià i sobre l’increment de ser-
veis ferroviaris entre l’estació d’Ulldecona i 
el País Valencià
Tram. 250-00238/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 7, 13.07.2011, DSPC-C 119

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 13 de juliol de 2011, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la promoció de l’ús del trans-
port ferroviari al Montsià i sobre l’increment de serveis 
ferroviaris a l’estació d’Ulldecona (tram. 250-00238/09), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 12341).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

Resolució 185/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la integració tarifària de Berga a 
la sisena corona de transport metropolità
Tram. 250-00217/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 7, 13.07.2011, DSPC-C 119

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 13 de juliol de 2011, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la integració tarifària de Berga 
a la sisena corona de transport metropolità (tram. 250-
00217/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 12339).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer les gestions pertinents per a fer efectiva, tan aviat 
com sigui possible, la integració tarifària de la ciutat de 
Berga a la sisena corona de transport metropolità, en es-
treta col·laboració amb l’Ajuntament d’aquesta ciutat.

b) Desplegar un paquet de bonificacions per als usuaris 
del transport públic al Berguedà fins al moment que es 
faci efectiva la integració tarifària de Berga.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 186/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el soterrament de les vies de tren 
a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 250-00232/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 7, 13.07.2011, DSPC-C 119

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 13 de juliol de 2011, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el soterrament de les vies de 
tren a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) (tram. 250-
00232/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 12340).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent
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Resolució 189/IX del Parlament de Cata-
lunya, sobre les execucions hipotecàries i 
llurs conseqüències i sobre els mecanismes 
per a atendre impagaments de lloguer en 
casos de situació de risc
Tram. 250-00248/09 i 250-00249/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 7, 13.07.2011, DSPC-C 119

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 13 de juliol de 2011, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre les execucions hipotecàries 
i llurs conseqüències (tram. 250-00248/09), presentada 
pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12320), i el de la Proposta de resolució sobre el su-
port a les famílies que no poden afrontar les càrregues 
hipotecàries (tram. 250-00249/09), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 12343).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer les gestions pertinents amb les autoritats compe-
tents en la matèria per tal de poder disposar, en el ter-
mini de tres mesos, d’una segregació de les dades reals 
corresponents a processos d’execució hipotecària i a pro-
cessos de desnonament, i establir els mecanismes d’ob-
servació i seguiment d’aquests casos per a possibilitar la 
intervenció de l’Administració de la Generalitat amb la 
finalitat d’evitar la pèrdua de l’habitatge habitual a les 
persones i famílies afectades.

b) Revisar i ampliar, si escau, els recursos per a la me-
diació entre persones i famílies afectades i les entitats 
financeres per a la solució d’impagaments de préstecs i 
crèdits hipotecaris, per a possibilitar-los, en cas de pèr-
dua de la propietat i que aquesta sigui la residència habi-
tual o primera residència, la permanència en l’habitatge 
en règim de lloguer o per mitjà d’altres fórmules.

c) Establir els mecanismes de coordinació amb el fons 
especial creat entre l’Estat i les comunitats autònomes, 
aprovat pel Congrés dels Diputats el 14 de desembre de 
2010, per a atendre l’impagament de les rendes de llo-
guer de l’habitatge habitual per a persones que puguin, 
per aquesta causa, patir situacions de risc o exclusió so-
cial, amb la previsió de devolució de les quantitats an-
ticipades un cop els beneficiaris superin la situació de 
necessitat que va motivar la percepció dels ajuts.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré

a) Promoure el transport públic, especialment el ferrovi-
ari, a la comarca del Montsià.

b) Prendre les mesures necessàries per a reduir el temps 
de viatge entre l’estació de tren d’Ulldecona i les de Tar-
ragona i Barcelona.

c) Gestionar amb el Ministeri de Foment l’increment de 
serveis ferroviaris entre l’estació d’Ulldecona i el País 
Valencià.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 188/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la construcció de la línia orbital 
ferroviària
Tram. 250-00239/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 7, 13.07.2011, DSPC-C 119

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 13 de juliol de 2011, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la construcció de la línia orbital 
ferroviària (tram. 250-00239/09), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 12342).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar impulsant, d’acord amb el Govern de l’Estat 
i d’una manera prioritària, els treballs corresponents a la 
construcció de la línia orbital ferroviària.

b) Demanar al Govern de l’Estat que elabori l’informe i 
agiliti els treballs per a la definició i la programació de la 
línia orbital ferroviària inclosos en el Pla de rodalies de 
Barcelona 2008-2015.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré
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Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a incrementar 
els efectius dels Mossos d’Esquadra de la Regió Polici-
al Ponent per a augmentar el nombre d’agents que pres-
ten llurs serveis a Lleida (Segrià), en compliment dels 
compromisos adquirits pel Govern amb l’Ajuntament de 
Lleida.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Sicart i Enguix Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 193/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la implementació de mesures de 
reforç de la seguretat ciutadana als espais i 
recorreguts turístics de Barcelona
Tram. 250-00055/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 10, 14.07.2011, DSPC-C 124

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 14 de juliol 
de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució so-
bre l’increment d’agents del Cos de Mossos d’Esquadra i 
de la Guàrdia Urbana de Barcelona, la instal·lació d’ofi-
cines mòbils del Cos de Mossos d’Esquadra i la vigilàn-
cia dels mitjans públics de transport a les zones de gran 
afluència turística (tram. 250-00055/09), presentada pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a implemen-
tar mesures de reforç de la seguretat ciutadana als espais 
i recorreguts turístics de gran afluència de Barcelona, 
que incloguin: 

a) L’increment de les patrulles d’agents dels Mossos d’Es-
quadra en coordinació amb la Guàrdia Urbana de Barce-
lona a les zones de gran afluència turística de la ciutat.

b) La instal·lació d’oficines mòbils de denúncies dels Mos-
sos d’Esquadra als voltants dels llocs de gran afluència 
turística.

c) L’increment de la vigilància als mitjans de transport 
públic com el metro i l’autobús i especialment als vol-
tants de les parades del Bus Turístic i a les estacions de 
tren i a l’aeroport.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Sicart i Enguix Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 191/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’increment de la persecució de 
la venda il·legal a la via pública
Tram. 250-00031/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 10, 14.07.2011, DSPC-C 124

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 14 de juli-
ol de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre l’increment de la persecució de la venda il·legal al 
carrer (tram. 250-00031/09), presentada pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 6671) i pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 7560).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Incrementar, mitjançant el Cos de Mossos d’Esquadra 
i conjuntament amb les policies locals, la persecució de 
la venda il·legal a la via pública, coneguda com top man-
ta, i de la venda il·legal de còpies, imitacions i falsificaci-
ons de productes.

b) Acompanyar la mesura amb campanyes de sensibi-
lització, conjuntament amb els ajuntaments, per a cons-
cienciar els compradors que no contribueixin a aquesta 
venda il·legal.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Sicart i Enguix Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 192/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’increment dels efectius dels Mossos 
d’Esquadra de la Regió Policial Ponent
Tram. 250-00050/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 10, 14.07.2011, DSPC-C 124

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 14 de juliol 
de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució so-
bre l’increment d’efectius dels Mossos d’Esquadra a l’àrea 
bàsica policial Segrià - Garrigues - Pla d’Urgell (tram. 
250-00050/09), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 7573).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent
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en el Cos de Mossos d’Esquadra en les properes convo-
catòries, després d’haver escoltat l’opinió al respecte de 
les organitzacions sindicals representatives dels mem-
bres del Cos de Mossos d’Esquadra.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Sicart i Enguix Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 196/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el compliment del Decret 246/2008, de 
regulació de la situació administrativa espe-
cial de segona activitat en el Cos de Mossos 
d’Esquadra
Tram. 250-00379/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 10, 14.07.2011, DSPC-C 124

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 14 de juli-
ol de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre l’assumpció pel Departament d’Interior de l’Acord 
amb les organitzacions sindicals del Cos de Mossos 
d’Esquadra relatiu a la regulació de la segona activitat 
i la integració laboral del personal amb invalidesa per-
manent (tram. 250-00379/09), presentada pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
14548), pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 14556) i pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 14656).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament insta el Govern a assumir íntegrament els 
continguts del Decret 246/2008, del 16 de desembre, de 
regulació de la situació administrativa especial de sego-
na activitat en el Cos de Mossos d’Esquadra, i a complir 
els punts pendents d’aplicar.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Sicart i Enguix Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 194/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la construcció d’una comissaria 
dels Mossos d’Esquadra al baix Montseny
Tram. 250-00348/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 10, 14.07.2011, DSPC-C 124

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 14 de ju-
liol de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolu-
ció sobre la construcció d’una comissaria dels Mossos 
d’Esquadra al baix Montseny (tram. 250-00348/09), pre-
sentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 13530).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Presentar un calendari per a la construcció de la nova 
comissaria dels Mossos d’Esquadra a la zona del baix 
Montseny.

b) Definir l’emplaçament de la nova comissaria en el ter-
mini de sis mesos.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Sicart i Enguix Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 195/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’eliminació del requisit del límit d’edat 
per a l’accés al Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00357/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 10, 14.07.2011, DSPC-C 124

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 14 de juli-
ol de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre l’eliminació del requisit del límit d’edat per a l’ac-
cés al Cos de Mossos d’Esquadra (tram. 250-00357/09), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 14547).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament insta el Govern a eliminar el requisit de no 
excedir l’edat de trenta-cinc anys per a optar a una plaça 
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Resolució 198/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’increment dels efectius del Cos 
dels Mossos d’Esquadra a Girona
Tram. 250-00424/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 10, 14.07.2011, DSPC-C 124

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 14 de juli-
ol de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre l’increment dels efectius del Cos dels Mossos d’Es-
quadra a Girona (tram. 250-00424/09), presentada pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 14689).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a incrementar 
el nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra a la ciutat 
de Girona.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Sicart i Enguix Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 199/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’inici dels treballs per a la creació 
d’un marc de col·laboració amb el Ministeri 
de l’Interior en matèria de seguretat nuclear
Tram. 250-00502/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 10, 14.07.2011, DSPC-C 124

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 14 de juli-
ol de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre la subscripció d’un conveni marc de col·laboració 
entre el Departament d’Interior i el Ministeri de l’Interi-
or en matèria de seguretat nuclear (tram. 250-00502/09), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i l’esmena 
tramitada amb la conformitat de tots els grups parlamen-
taris, d’acord amb l’article 146.2 del Reglament.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar els 
treballs per a la creació d’un nou marc de col·laboració, 
cooperació i execució en matèria de seguretat nuclear 
amb el Ministeri de l’Interior que culmini amb la signa-

Resolució 197/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’excepció a la prohibició de cir-
cular els caps de setmana i els festius per 
als camions de transport de raïm o most du-
rant el període de la verema
Tram. 250-00389/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 10, 14.07.2011, DSPC-C 124

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 14 de ju-
liol de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolu-
ció sobre l’excepció a la prohibició de circular els caps 
de setmana i els festius per als camions de transport de 
raïm o most durant el període de la verema (tram. 250-
00389/09), presentada pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, i l’esmena tramitada amb la con-
formitat de tots els grups parlamentaris, d’acord amb 
l’article 146.2 del Reglament.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Establir com a exempció a la prohibició de la circula-
ció de vehicles pesants de transport de mercaderies per 
les carreteres de Catalunya durant els caps de setmana i 
els dies festius la circulació de camions que transportin 
raïm o most durant el període que dura la verema, entre 
la fi del mes d’agost i el començament del mes d’octubre.

b) Fer que l’exempció ja sigui efectiva en la campanya 
d’enguany i, d’acord amb el que estableix l’apartat 2.2 de 
la Resolució INT/904/2011, de l’11 d’abril, relativa a les 
mesures de regulació de la circulació i del transport de 
mercaderies per les carreteres de Catalunya per al 2011, 
es concedeixi com a autorització especial per a tota la 
campanya.

c) Garantir la celeritat en l’atorgament de l’autorització 
especial de circulació.

d) Garantir el coneixement de l’exempció i el procedi-
ment per a fer-la efectiva a tots els operadors mitjançant 
llurs organitzacions professionals.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Sicart i Enguix Celestino Corbacho i Chaves
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Resolució 215/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la construcció d’un hospital a 
l’Hos pitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 250-00282/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 6, 14.07.2011, DSPC-C 125

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 14 de juliol 
de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre la construcció d’un hospital a l’Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelonès) (tram. 250-00282/09), presentada 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 12335).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fixar un ca-
lendari de construcció del nou hospital de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès) i a incloure en els pressupostos 
de la Generalitat per al 2012 una primera reserva per a 
portar a terme el projecte.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2011

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Xavier Crespo i Llobet

Resolució 216/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la dotació i el funcionament del 
servei de pediatria de l’ABS Mataró 6
Tram. 250-00322/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 6, 14.07.2011, DSPC-C 125

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 14 de ju-
liol de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre la dotació i el funcionament del servei de pediatria 
de l’ABS Mataró 6 (tram. 250-00322/09), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, i l’esmena presentada pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 13538).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Dotar d’un pediatre o pediatra més l’àrea bàsica de sa-
lut (ABS) Mataró 6, en el termini màxim de tres mesos.

tura d’un conveni amb l’Estat, d’acord amb els articles 
132.2 i 132.4 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Sicart i Enguix Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 214/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el manteniment de les inversions 
del Pacte de salut de Tarragona i sobre l’acti-
vació de la comissió mixta de seguiment dels 
projectes conjunts a la ciutat de Tarragona
Tram. 250-00221/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 6, 14.07.2011, DSPC-C 125

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 14 de juliol 
de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre el manteniment de les inversions del Pacte de salut 
de Tarragona i sobre l’activació del Govern Territorial 
de Salut i la comissió mixta de seguiment dels projectes 
conjunts a Tarragona (tram. 250-00221/09), presentada 
pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12327) i pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya (reg. 12361).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Mantenir, ajustant els terminis, el pla d’inversions 
compromès en el Pacte de salut de Tarragona, que inclou, 
entre altres projectes, el centre d’alta resolució (CAR) de 
Campclar i el desdoblament del CAP Jaume I, prioritzant 
les actuacions més urgents i necessàries incloses en el 
Pla director de l’Hospital Joan XXIII.

b) Incloure en la programació d’inversions la construcció 
d’un nou hospital a la ciutat de Tarragona, per a millorar 
l’atenció sanitària als ciutadans.

c) Activar la comissió mixta de seguiment dels projectes 
conjunts a la ciutat de Tarragona, formada per represen-
tants de l’Ajuntament i del Departament de Salut.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2011

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Xavier Crespo i Llobet
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Resolució 218/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’elaboració d’un pla d’estalvi i eficièn-
cia energètica per a minimitzar els efectes ne-
gatius de les crisis polítiques dels països pro-
ductors d’energia sobre l’economia catalana
Tram. 250-00213/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 9, 19.07.2011, DSPC-C 129

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda 
el 19 de juliol de 2011, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre l’elaboració d’un pla d’estalvi i efi ciència 
energètics per a minimitzar els efectes negatius de les cri-
sis polítiques dels països productors d’energia sobre l’eco-
nomia catalana (tram. 250-00213/09), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 12297).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Analitzar les conseqüències que les crisis polítiques 
dels països productors de gas i petroli poden tenir sobre 
el subministrament i el preu d’aquestes fonts d’energia, 
de les quals Catalunya és extremament dependent.

b) Elaborar i aprovar, abans que s’acabi l’any 2011, un 
pla d’estalvi i eficiència energètica a curt i a llarg termini 
que, seguint les recomanacions de la Unió Europea, re-
dueixi i faci més eficient a Catalunya el consum energè-
tic públic, privat, domèstic i industrial.

c) Adoptar una actitud més decidida de suport a l’Institut 
de Recerca en Energia de Catalunya (IREC).

d) Accelerar la posada en marxa de les instal·lacions de 
generació d’energia pendents a Catalunya.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2011

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig Rafael Luna i Vivas

Resolució 219/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la revisió pel Consell de Seguretat Nu-
clear de les condicions de l’autorització d’ex-
plotació de les centrals nuclears Ascó I i Ascó II
Tram. 250-00340/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 9, 19.07.2011, DSPC-C 129

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda 
el 19 de juliol de 2011, ha debatut el text de la Proposta de 

b) Garantir que el servei de pediatria de l’ABS Mataró 6 
funcioni cada tarda.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2011

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Xavier Crespo i Llobet

Resolució 217/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la modificació de la legislació far-
macèutica per a prioritzar la prescripció de 
medicaments genèrics i de preu més baix
Tram. 250-00327/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 6, 14.07.2011, DSPC-C 125

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 14 de juliol 
de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre la modificació de la legislació farmacèutica per a 
prioritzar la prescripció de medicaments genèrics (tram. 
250-00327/09), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i l’esmena presentada pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 13542).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure 
davant el Govern de l’Estat: 

a) La modificació de la legislació farmacèutica amb l’ob-
jectiu que el catàleg farmacèutic inclogui i fomenti els 
medicaments genèrics i els de preu més baix.

b) La participació de les comunitats autònomes en les 
decisions relatives a la definició del contingut de la pres-
tació farmacèutica, llur finançament i la fixació de preus, 
per mitjà del Consell Interterritorial del Sistema Nacio-
nal de Salut.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a priorit-
zar la prescripció de medicaments genèrics en el sistema 
públic de salut i informar la Comissió de Salut del segui-
ment i el grau de compliment d’aquesta proposta.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2011

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Xavier Crespo i Llobet
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Resolució 221/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el compliment de la normativa 
d’estalvi i eficiència energètica en els edificis
Tram. 250-00489/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 9, 19.07.2011, DSPC-C 129

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tingu-
da el 19 de juliol de 2011, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre el compliment de la normati-
va d’estalvi i eficiència energètica en els edificis (tram. 
250-00489/09), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 15618) i pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 15639).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure en 
el Pla de l’energia de Catalunya 2012-2020, actualment 
en fase d’elaboració, les estratègies i línies d’actuació 
següents: 

a) Assegurar el compliment estricte de la normativa d’es-
talvi i eficiència energètica per a nous edificis, tant en la 
fase del projecte com en la d’execució i acabament de 
l’obra.

b) Desenvolupar i posar en marxa, en un termini no su-
perior a sis mesos, un pla únic específic per a incentivar 
l’estalvi i l’eficiència energètica per a edificis constru-
ïts, destinat a reduir el consum en climatització, equips 
elèctrics i electrònics i aigua calenta sanitària, limitant 
a aquests àmbits els incentius econòmics amb mesures 
concretes per a cadascun i integrant-hi els plans exis-
tents, com ara els plans «Renova’t» de finestres i de cal-
deres.

c) Dotar pressupostàriament i d’una manera suficient el 
pla d’incentiu de l’estalvi i l’eficiència energètica per a 
edificis construïts.

d) Informar i conscienciar la societat, les empreses, les 
institucions i els ciutadans de la necessitat, el fonament 
i la prioritat de les diverses mesures d’estalvi i eficiència 
energètics en edificis comercials i residencials.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2011

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig Rafael Luna i Vivas

resolució sobre la revisió pel Consell de Seguretat Nucle-
ar de les condicions de l’autorització d’explotació de les 
centrals nuclears Ascó I i Ascó II (tram. 250-00340/09), 
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 13357) i pel Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 13505).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a sol·licitar 
al Consell de Seguretat Nuclear que les condicions de 
la propera renovació de l’autorització d’explotació de les 
centrals nuclears Ascó I i Ascó II incorporin les mesu-
res derivades de les lliçons apreses dels recents accidents 
nuclears a les centrals nuclears japoneses.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2011

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig Rafael Luna i Vivas

Resolució 220/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la publicitat de les dades sobre la 
contaminació radioactiva
Tram. 250-00372/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 9, 19.07.2011, DSPC-C 129

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda 
el 19 de juliol de 2011, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre la publicitat de les dades sobre la 
contaminació radioactiva (tram. 250-00372/09), presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14660) i pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya (reg. 14691).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer públi-
ques en línia, a temps real, les dades de la incidència 
radioactiva a Catalunya, sempre d’acord amb el Consell 
de Seguretat Nuclear.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2011

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig Rafael Luna i Vivas
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Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 15620) i pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 15641).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure en 
el Pla de l’energia de Catalunya 2012-2020, actualment 
en fase d’elaboració, les estratègies i línies d’actuació se-
güents: 

a) Desenvolupar i posar en marxa, en un termini no su-
perior a sis mesos, un pla d’estalvi i eficiència energètica 
per a Catalunya, que defineixi l’estratègia i la política 
d’estalvi i eficiència energètica per als propers deu anys, 
amb visió de conjunt i plans i mesures concrets i indi-
vidualitzats per als tres sectors prioritaris: edificació, 
transport i indústria, i impulsar les mesures més realistes 
i de més impacte en cadascun dels tres sectors priorita-
ris, en funció de les característiques del consum energè-
tic de cada sector.

b) Informar i conscienciar la societat (empreses, institu-
cions i ciutadans) de la necessitat, el fonament i el con-
tingut del Pla d’estalvi i eficiència energètica.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2011

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig Rafael Luna i Vivas

Resolució 224/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’establiment d’un conveni entre 
el Consell de Seguretat Nuclear i la Gene-
ralitat per a revisar els criteris d’autorització 
d’explotació de les centrals nuclears i sobre 
el traspàs dels fons per residus radioactius 
que es paguen a Enresa
Tram. 250-00501/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 9, 19.07.2011, DSPC-C 129

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda 
el 19 de juliol de 2011, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre l’establiment d’un conveni entre el 
Consell de Seguretat Nuclear i la Generalitat per a revi-
sar els criteris d’autorització d’explotació de les centrals 
nuclears i sobre el traspàs dels fons per residus radioac-
tius que es paguen a Enresa (tram. 250-00501/09), pre-
sentada pel Grup Parlamentari Socialista.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

Resolució 222/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’ús de combustibles renovables 
alternatius i sobre la substitució progressiva 
de les centrals tèrmiques convencionals per 
les de cicle combinat
Tram. 250-00490/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 9, 19.07.2011, DSPC-C 129

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda 
el 19 de juliol de 2011, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre l’ús de combustibles renovables alter-
natius i sobre la substitució progressiva de les centrals 
tèrmiques convencionals per les de cicle combinat (tram. 
250-00490/09), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 15619) i pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 15640).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure en 
el Pla de l’Energia de Catalunya 2012-2020, actualment 
en fase d’elaboració, les estratègies i línies d’actuació se-
güents: 

a) Continuar fomentant la cogeneració en els sectors 
industrial i residencial, amb plans específics per a cada 
sector, potenciant, quan sigui aconsellable i possible, l’ús 
de combustibles renovables alternatius, com ara el biogàs 
i la biomassa, i també la utilització de cicles de Rankine 
de baixa temperatura amb fluids orgànics.

b) Continuar impulsant la substitució progressiva de les 
centrals tèrmiques convencionals més contaminants per 
centrals de cicle combinat.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2011

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig Rafael Luna i Vivas

Resolució 223/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’elaboració d’un pla d’estalvi i 
eficiència energètica
Tram. 250-00492/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 9, 19.07.2011, DSPC-C 129

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda 
el 19 de juliol de 2011, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre l’elaboració d’un pla d’estalvi i efici-
ència energètica (tram. 250-00492/09), presentada pel 
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1.40. ACORDS AMB RELACIÓ A LES 
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Parla-
ment Europeu i del Consell sobre l’eficiència 
energètica i per la qual es deroguen les Di-
rectives 2004/8/CE i 2006/32/CE
Tram. 295-00042/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Empresa i Ocupació, d’acord amb l’arti-
cle 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual s’es-
tableixen les disposicions generals de l’ajut 
macrofinancer a països tercers
Tram. 295-00043/09

Coneixement de la proposta

La Comissió de Cooperació i Solidaritat, d’acord amb 
l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell relatiu a la iti-
nerància en les xarxes públiques de comu-
nicacions mòbils a la Unió
Tram. 295-00044/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Empresa i Ocupació, d’acord amb l’arti-
cle 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

a) Establir amb el Consell de Seguretat Nuclear un con-
veni de col·laboració que permeti a la Generalitat partici-
par activament en la revisió i el contingut dels criteris de 
concessió de les autoritzacions d’explotació de les cen-
trals nuclears que operen en el territori català.

b) Sol·licitar al Govern de l’Estat el traspàs de la part 
corresponent dels fons que els generadors de residus ra-
dioactius paguen a Enresa per tal que des de Catalunya 
es pugui fer una política pròpia de residus radioactius 
actuals, els que es van acumulant dia a dia i, en el seu 
moment, de desmantellament de les centrals nuclears.

c) Reclamar al Govern de l’Estat que es transfereixi a la 
Generalitat de Catalunya la part proporcional –per nom-
bre d’habitants o per generació d’energia– dels fons que 
alimenten l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de 
l’Energia (IDAE) per tal de destinar-la al foment de la 
generació d’energies renovables i a l’estalvi i l’eficiència 
energètica.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2011

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig Rafael Luna i Vivas

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 15/2011, referent a l’Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes (Garraf), corresponent al 2007
Tram. 258-00011/09

Coneixement de l’Informe

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



29 de juliol de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 125

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 23

nisme de 2010, continuen avui essent plenament vàlids 
i de necessari manteniment. La modificació que ara es 
planteja, doncs, no suposa un canvi conceptual sinó, bà-
sicament, instrumental i tècnic que cal considerar dins 
del context de mesures legislatives impulsades darrera-
ment en d’altres àmbits de l’activitat de l’administració 
catalana d’acord amb els objectius definits en el Pla de 
Govern 2011-2014 que pretenen l’agilitat i reestructu-
ració administrativa, la simplificació de la regulació 
administrativa i la promoció de l’activitat econòmica. 
En aquest context, es detecten certs aspectes de la Llei 
d’urbanisme vigent que són susceptibles de millora. Per 
altra banda, l’experiència acumulada en l’aplicació de la 
norma palesa la conveniència d’ajustar alguns aspectes 
puntuals que a la pràctica no resulten prou adequats per 
a ordenar determinades realitats, o prou eficients per al 
compliment de les finalitats preteses, o que generen dub-
tes que es considera convenient aclarir.

Amb aquests objectius i, a l’empara de la competència 
exclusiva que la Generalitat de Catalunya té atribuïda en 
matèria d’urbanisme per l’article 149.5 de l’Estatut d’Au-
tonomia de Catalunya, es planteja aquesta modificació 
de la Llei d’urbanisme que introdueix en el Text refós de 
la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, els canvis que es requereixen per instru-
mentar les reformes preteses i per mantenir la coherèn-
cia interna de la llei.

II

Aquesta Llei s’estructura en 93 articles, dues disposici-
ons addicionals, tres disposicions transitòries, una dispo-
sició derogatòria i dues disposicions finals.

En matèria de planejament urbanístic, la reforma preveu 
concentrar en la legislació urbanística tota la regulació 
del procediment d’avaluació ambiental dels plans urba-
nístics, actualment dividida entre aquesta legislació i 
la legislació ambiental, amb les conseqüents dificultats 
d’enteniment global que això representa. Aquesta Llei 
manté en rang reglamentari la concreta regulació de la 
integració del procés d’avaluació ambiental en el pro-
cediment urbanístic i, mentre no es produeixi l’adap-
tació del Reglament de la Llei d’urbanisme que detalli 
el procés complet, preserva a nivell legal l’obligació de 
sol·licitar un informe urbanístic i territorial en la fase 
d’avanç del pla. Mentrestant, preveu també l’exigència 
d’emetre un nou informe urbanístic i territorial en la fase 
de valoració de la memòria ambiental per part de l’òrgan 
ambiental. Aquest nou informe ha de versar sobre els 
aspectes del pla relatius a qüestions de legalitat i d’opor-
tunitat d’interès supramunicipal, amb la finalitat que pu-
guin ser considerats en el subsegüent acord d’aprovació, 
contribuint d’aquesta manera a agilitar la posterior fase 
d’aprovació definitiva del pla.

Per altra banda, amb la modificació s’estableixen meca-
nismes més àgils per a la transformació urbanística del 
sòl per a facilitar l’execució de sectors que es vulguin 
desenvolupar de manera immediata, permetent que el 
pla d’ordenació urbanística municipal pugui establir-ne 
l’ordenació detallada sense necessitat de tramitar un 
pla parcial. En aquesta línia, es preveu també la possi-
ble delimitació de sectors d’interès supramunicipal per 
implantar activitats d’especial rellevància social o eco-

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de modificació del Text refós 
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost
Tram. 200-00011/09

Text presentat
Reg. 16253 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.07.2011

A la Mesa del Parlament

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 titular del departament de la Presidèn-
cia, s’aprova l’Avantprojecte de llei de modificació del 
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i s’acorda la seva presen-
tació al Parlament, tot sol·licitant que es tramiti pel pro-
cediment d’urgència .»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el dinou de juliol de dos mil onze.

Barcelona, 19 juliol de 2011.

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

Projecte de llei de modificació del Text refós 
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost

Preàmbul

I

La Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, va supo-
sar en el seu moment un pas important en la voluntat 
de donar resposta a les noves necessitats econòmiques 
i socials del país, apostant clarament a favor d’un des-
envolupament urbanístic sostenible, sobre la base de la 
utilització racional del territori, per a compatibilitzar el 
creixement i el dinamisme econòmics necessaris amb 
la cohesió social, el respecte al medi ambient i la quali-
tat de vida de les generacions presents i futures. La llei 
va tenir present també d’efectuar una simplificació dels 
procediments urbanístics amb l’objectiu d’imprimir-los 
celeritat i eficàcia.

Els principis que van inspirar l’esmenta Llei i que, es-
sencialment, s’han mantingut en les posteriors reformes 
legislatives fins a l’actual Text refós de la Llei d’urba-
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matèria, als plans d’ordenació urbanística municipal que 
només distingeixen entre sòl urbà i sòl no urbanitzable i 
els dels municipis de menys de 5.000 habitants, no ca-
pitals de comarca, que no superin determinada dinàmi-
ca edificatòria, sense perjudici de l’obligació d’aquests 
plans de reservar sòl suficient per la compliment dels ob-
jectius definits a la memòria social. Per últim, també cal 
fer esment, a la possibilitat que la reforma reintrodueix 
d’eximir totalment o parcialment de reserves a determi-
nats sectors urbanitzables si la memòria social ho justi-
fica per raó de la incompatibilitat de la tipologia edifica-
tòria amb la construcció d’habitatges protegits, Aquesta 
possibilitat excepcional requereix perquè sigui admesa 
que el pla prevegi la correlativa compensació de la dis-
minució en altres àmbits d’actuació, de manera que en el 
conjunt del municipi es compleixi íntegrament la reserva 
mínima exigida, a més, no pot provocar que hi hagi una 
concentració excessiva d’habitatge amb protecció oficial 
i no pot generar segregació espacial.

Aquesta Llei, en atenció també a les peculiaritats dels 
municipis d’escassa complexitat urbanística, regits per 
un pla d’ordenació urbanística municipal que només dis-
tingeix entre sòl urbà i sòl no urbanitzable, admet que 
aquest pugui establir la reserva per al sistema general 
d’espais lliures públics que resulti adequada a les neces-
sitats del municipi, sense subjecció a un mínim legal-
ment establert.

Respecte les modificacions dels plans d’ordenació urba-
nística municipal, aquesta Llei aclareix el tractament que 
han de tenir les propostes que poden presentar els parti-
culars per a la modificació d’aquests plans d’iniciativa 
pública i elimina el percentatge variable entre el 15% i 
el 20% per a la cessió de sòl amb aprofitament establert 
per a les modificacions que comportin un increment de 
l’aprofitament. Les dificultats que a la pràctica es plan-
tegen per a determinar, a partir de dades objectives, el 
concret percentatge que correspon aplicar en cada cas i 
per a establir el llistó a partir del qual opera el percen-
tatge màxim, han determinat que aquesta Llei opti per 
establir un percentatge fix del 15% que, en definitiva, és 
el que a la pràctica s’ha vingut aplicant

En matèria de sòl no urbanitzable, amb la finalitat d’afa-
vorir la conservació i recuperació del patrimoni rural, 
d’incentivar la reactivació econòmica i el desenvolupa-
ment del món rural, aquesta Llei amplia els usos admis-
sibles en les masies i cases rurals susceptibles de recons-
trucció i rehabilitació i permet la catalogació, per raons 
arquitectòniques o històriques d’altres edificacions sin-
gulars existents en sòl no urbanitzable susceptibles de 
ser rehabilitades amb vista a ser destinades als mateixos 
usos permesos en les masies i cases rurals, excepte el 
d’habitatge. Així mateix, es simplifica el procediment 
per a l’autorització d’obres en les masies i altres edifi-
cacions rurals catalogades i de les noves construccions 
lligades a les activitats rústiques. En aquest darrer cas, 
la intervenció de l’Administració de la Generalitat s’ins-
trumenta en el procediment d’atorgament de llicència 
municipal, amb control dels aspectes de legalitat i dels 
aspectes paisatgístics, atesos els interessos supralocals 
que concorren en la protecció del sòl no urbanitzable. 
Per últim, es flexibilitza el règim aplicable a les instal-
lacions industrials preexistents en aquesta classe de sòl 

nòmica mitjançant plans directors promoguts per la Ge-
neralitat, que han de guardar l’adequada coherència amb 
les determinacions del planejament territorial.

També, en matèria de planejament urbanístic, s’introdu-
eixen mesures per escurçar els terminis dels tràmits per 
a l’aprovació dels instruments de planejament urbanístic 
i es dóna un nou impuls a la publicitat dels plans aprovats 
per l’Administració de la Generalitat mitjançant l’obliga-
da incorporació en la publicació en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya dels acords d’aprovació defini-
tiva, d’un enllaç al Registre de planejament urbanístic de 
Catalunya que permeti la consulta telemàtica immediata 
del contingut dels documents que conformen el pla.

A nivell de planejament urbanístic derivat, les reformes 
s’adrecen a replantejar algunes exigències de la regulació 
vigent que, a la pràctica, i més en la conjuntura actual, es 
mostren com a excessivament rígides, i que provoquen 
que plans de detall que han culminat tota la seva trami-
tació i que han assolit l’aprovació definitiva, puguin que-
dar sense efecte si no es pot arribar a aprovar el projecte 
d’urbanització o a constituir la garantia per a l’execució 
de les obres d’urbanització dintre dels terminis legal-
ment establerts En aquest sentit, l’obligada previsió en 
fase de planejament d’aspectes relatius a l’execució ma-
terial de les obres, en lloc d’afavorir l’execució dels plans 
parcials sense solució de continuïtat, en moltes ocasions 
el que ha comportat és un entrebanc considerable per a 
la pròpia formulació del pla. Per això, aquesta Llei supri-
meix l’obligació d’aprovar els projectes d’urbanització 
com a condició d’eficàcia dels plans parcials i permet op-
tar, bé per seguir l’esquema clàssic de fases diferides de 
planejament i d’execució, bé per efectuar una tramitació 
simultània dels instruments, bé per incorporar directa-
ment en el pla derivat les característiques i el traçat de 
les obres d’urbanització. Pel que fa, a la constitució de la 
garantia de l’execució de les obres d’urbanització, aques-
ta Llei es decanta per no predeterminar a nivell legal 
un termini concret per a dur-la a terme, i per configurar 
aquesta constitució únicament com una condició per a 
l’eficàcia del pla, sense perjudici que reglamentàriament 
es puguin adoptar les mesures oportunes per evitar que 
el pla aprovat definitivament es mantingui indefinida-
ment pendent del compliment de l’esmentada condició.

Pel que fa a les reserves mínimes per a habitatge de pro-
tecció pública que han de contenir els plans d’ordenació 
urbanística municipal, aquesta Llei suprimeix formal-
ment l’exigència que la reforma de 2007 va introduir 
pels municipis de més de 10.000 habitants i capitals de 
comarca de preveure una reserva addicional del 10% per 
a la nova tipologia d’habitatge amb protecció oficial con-
certat de Catalunya, ja que aquesta exigència, fora de les 
àrees residencials estratègiques, no ha arribat a entrar en 
vigor per les successives pròrrogues que han establert 
els decrets en matèria d’habitatge a conseqüència de la 
situació dels preus de mercat. A més, l’experiència as-
solida en l’aplicació de les reserves mínimes, mostra la 
disfunció de la regulació actual en establir el mateix ni-
vell d’exigència mínima per a tots els plans d’ordenació 
urbanística municipal sense tenir en compte que l’escas-
sa complexitat urbanística de determinats municipis pot 
generar necessitats inferiors. Per això, aquesta Llei, exi-
meix del compliment d’obligacions mínimes en aquesta 
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urbà no consolidat i de sòl urbanitzable delimitat d’acord 
amb la legislació de sòl estatal.

Aquesta regulació es completa amb les disposicions que 
clouen la Llei. La disposició addicional primera, en con-
gruència amb la voluntat de concentrar en la legislació 
urbanística la regulació del procés d’avaluació ambiental 
dels plans urbanístics, és l’encarregada d’introduir els 
canvis necessaris en la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’ava-
luació ambiental de plans i programes. La disposició ad-
dicional segona suprimeix la Comissió de Coordinació 
de la Política Territorial creada per la Llei 23/1983, de 21 
de novembre, de política territorial i les seves funcions 
passen a ser exercides per la Comissió de Política Ter-
ritorial i d’Urbanisme de Catalunya, denominació que, 
a partir de la reforma, adopta la Comissió d’Urbanisme 
de Catalunya.

Pel que fa al règim transitori, cal destacar l’establiment 
d’una pròrroga extraordinària perquè les persones titu-
lars de llicències d’obres atorgades amb anterioritat a 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei, que hagin quedat pa-
ralitzades per causa de l’actual conjuntura de crisi eco-
nòmica en el sector de la construcció, puguin continuar 
les obres sense necessitat de sol·licitar una nova llicència 
adaptada a les exigències derivades de la nova normativa 
tècnica en matèria d’edificació i d’habitatge, si aques-
ta adaptació resulta inviable econòmicament. Aquesta 
pròrroga serà admissible sempre que en el moment de 
sol·licitar-la les obres siguin conformes amb la legislació 
i el planejament urbanístic vigents.

La disposició derogatòria incideix de manera específica 
sobre aquells articles de normes legals o reglamentàries 
que s’oposen a les noves determinacions legals o el con-
tingut dels quals ha quedat incorporat en la llei d’urba-
nisme mitjançant les reformes operades.

La disposició final primera atorga un termini de divuit 
mesos a comptar de l’entrada en vigor de la Llei per efec-
tuar l’adaptació del Reglament de la Llei d’urbanisme. 
En darrer terme, la disposició final segona, amb la fina-
litat d’assolir el més aviat possible els objectius pretesos 
amb la reforma, determina l’entrada en vigor d’aquesta 
Llei l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, excepte pel que fa a l’obliga-
ció de proporcionar l’enllaç al Registre de planejament 
urbanístic de Catalunya en la publicació dels acords 
d’aprovació definitiva dels instruments de planejament 
urbanístic que, per raons operatives, entrarà en vigor al 
cap de tres mesos de la publicació d’aquesta Llei.

Article 1

Es modifica la lletra b de l’apartat 2 de l’article 16 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret le-
gislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que passa a tenir la redacció 
següent:

«b) La Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de 
Catalunya.»

Article 2

Es modifica l’article 17 del Text refós de la Llei d’urba-
nisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
que passa a tenir la redacció següent:

permetent l’ampliació, sota determinades condicions, 
d’aquelles que van ser legalment implantades i que pu-
guin justificar l’interès social de l’activitat en termes 
econòmics i de llocs de treball. D’aquesta manera, es 
pretén compatibilitzar l’objectiu de no posar en risc la 
continuïtat d’aquelles activitats d’interès reconegut amb 
l’objectiu de preservar el sòl no urbanitzable evitant el 
canvi de règim de sòl, la consolidació de peces de sòl 
urbà en localitzacions inadequades i la inducció de punts 
de creixement dispersos que puguin comprometre el sis-
tema d’espais oberts definit pel planejament territorial.

La modificació incideix també en l’àmbit de la gestió 
urbanística mitjançant l’ampliació d’un a tres anys del 
termini de vigència de les entitats urbanístiques col-
laboradores provisionals per possibilitar el complet com-
pliment de les finalitats que tenen encomanades. D’altra 
banda, aquesta Llei especifica el contingut que han de 
tenir les certificacions dels acords d’aprovació definitiva 
dels projectes de reparcel·lació als efectes de la seva ins-
cripció en el Registre de la Propietat i aclareix que per a 
la inscripció s’ha d’acreditar el pagament o la consigna-
ció, únicament, d’aquelles indemnitzacions que s’hagin 
de satisfer per l’extinció de drets de propietat sobre les 
finques aportades a persones que, per l’escassa quantia 
dels seus drets, no resulten adjudicatàries de finques.

Les modificacions relatives als patrimonis públics de 
sòl i d’habitatge aclareixen la regulació aplicable des-
prés que la legislació en matèria d’habitatge hagi regulat 
les adjudicacions directes d’aquests patrimonis per a la 
construcció d’habitatges protegits. Amb la modificació 
s’especifica que les adjudicacions directes són admissi-
bles en els supòsits que la Llei d’urbanisme preveu i en 
tots aquells altres supòsits que la legislació en matèria 
d’habitatge estableix. A nivell de legislació urbanística 
s’admet la transmissió directa de béns dels patrimonis 
públics de sòl i d’habitatge entre administracions pú-
bliques i entitats urbanístiques especials que gestionen 
aquest tipus de patrimonis i es permeten les permutes 
per adquirir sistemes o altres béns que es vulguin incor-
porar a l’esmentat patrimoni.

En matèria d’intervenció de l’edificació, s’ha de destacar 
la reducció de les càrregues administratives que suposa 
la substitució de la llicència de primera ocupació per un 
règim de comunicació prèvia.

Pel que fa a la protecció de la legalitat urbanística, la re-
forma pretén la millora i la simplificació de la regulació 
vigent. A tal efecte, remet al desenvolupament reglamen-
tari diversos aspectes, elimina la preceptiva intervenció 
de l’Administració de la Generalitat en la resolució de 
determinats procediments sancionadors tramitats pels 
ajuntaments, delimita amb major nitidesa els tipus in-
fractors, adapta les quanties de les multes i estableix un 
sistema més senzill per calcular les sancions a aplicar en 
els supòsits de restauració voluntària de la realitat física 
o jurídica alterada.

Finalment, la Llei incideix en altres aspectes puntuals 
entre els quals s’ha de destacar la regulació dels supòsits 
en què s’admet la compatibilitat dels sistemes urbanístics 
i de les qualificacions d’aprofitament privat i la major es-
pecificació que es fa dels deures dels propietaris de sòl 
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l’activitat econòmica, i els terrenys que els plans direc-
tors urbanístics delimitin com a àrees residencials estra-
tègiques o com a sectors d’interès supramunicipal dins 
d’aquesta classe de sòl.»

Article 6

Es modifica l’apartat 4 de l’article 33 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, que passa a tenir la redacció següent:

«4. Per a la transformació urbanística d’un sector de sòl 
urbanitzable delimitat, cal la formulació, la tramitació i 
l’aprovació definitiva d’un pla parcial urbanístic, llevat 
d’aquells supòsits que, d’acord amb aquesta Llei, l’orde-
nació urbanística detallada s’estableixi pel planejament 
urbanístic general. Si es tracta de sòl urbanitzable no 
delimitat, el pla parcial urbanístic ha d’ésser de delimi-
tació, s’ha d’haver aprovat definitivament i ha d’acreditar 
que l’actuació sigui coherent amb els paràmetres deter-
minats, d’acord amb els apartats 1.d, 1.e i 8 de l’article 
58, pel pla d’ordenació urbanística municipal correspo-
nent.»

Article 7

Es modifica l’article 35 del Text refós de la Llei d’urba-
nisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
que passa a tenir la redacció següent:

«Article 35. Compatibilitat entre sistemes urbanístics 
públics i qualificacions d’aprofitament privat

»1. Els terrenys que el planejament urbanístic reserva 
a sistemes urbanístics, que l’administració actuant ha 
obtingut o ha d’obtenir mitjançant cessió obligatòria o 
expropiació urbanístiques, s’han de destinar íntegrament 
a l’ús públic previst, sense perjudici del règim de compa-
tibilitat d’usos regulat als apartats següents.

»2. El planejament urbanístic pot preveure que el subsòl 
dels sistemes urbanístics de titularitat pública es destini 
a usos diferents dels atribuïts al sòl, sempre que siguin 
compatibles amb la funcionalitat del sistema. Aques-
ta compatibilitat d’usos diferents només pot comportar 
una qualificació d’aprofitament privat en subsòl quan el 
planejament urbanístic ordena nous sistemes urbanístics, 
no previstos al planejament urbanístic anterior, que no 
són exigibles en compliment dels estàndards mínims es-
tablerts per la legislació urbanística o pel planejament 
urbanístic general. A més, en el cas del sistema viari, 
l’aprofitament privat del subsòl només es pot admetre si 
l’esmentat sistema no forma part de la xarxa que estruc-
tura el teixit o la trama urbana.

»3. El planejament urbanístic pot qualificar com a sis-
tema de titularitat pública part de les edificacions exis-
tents, de les edificacions de nova construcció o del vol 
o del subsòl dels immobles, per raó de la necessitat 
d’implantació d’equipaments comunitaris, així com per 
facilitar l’accessibilitat dels vianants als sistemes viari i 
d’espais lliures. L’obtenció d’aquests sistemes es pot dur 
a terme per expropiació quan l’immoble afectat no formi 
part d’un polígon d’actuació urbanística que prevegi la 
cessió gratuïta del sistema.

»4. Quan, d’acord amb els apartats 2 i 3, el planejament 
urbanístic prevegi la compatibilitat de l’aprofitament pri-

«Article 17. Comissió de Política Territorial i d’Urbanis-
me de Catalunya

»1. La Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de 
Catalunya és l’òrgan superior de caràcter consultiu, en 
matèria de política territorial i d’urbanisme.

»2. La composició de la Comissió de Política Territorial 
i d’Urbanisme de Catalunya s’estableix per reglament, el 
qual ha de garantir que hi siguin representats els depar-
taments i els ens locals amb competències urbanístiques 
i que hi tinguin participació persones d’un reconegut 
prestigi professional o acadèmic en matèria d’urbanis-
me, d’habitatge i de medi ambient. Els alcaldes o les al-
caldesses dels ajuntaments afectats han de convocar-se, 
amb veu però sense vot, a les sessions en les quals es 
considerin el primer establiment i les revisions del pla 
d’ordenació urbanística municipal i del programa d’actu-
ació urbanística municipal, sens perjudici d’altres supò-
sits que puguin ésser regulats per reglament.

»3. La Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de 
Catalunya informa preceptivament, amb caràcter previ, 
en els supòsits determinats per la normativa vigent, en 
matèria de política territorial i d’urbanisme. Si el con-
seller o consellera competent en matèria d’urbanisme 
dissenteix de l’informe preceptiu de la Comissió, la reso-
lució de l’assumpte correspon al Govern.

»4. El conseller o consellera competent en matèria d’ur-
banisme pot sotmetre a consulta a la Comissió de Políti-
ca Territorial i d’Urbanisme de Catalunya els assumptes 
en matèria d’urbanisme que cregui convenients.»

Article 3

Es modifica l’apartat 2 de l’article 18 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, que passa a tenir la redacció següent:

«2. La composició de les comissions territorials d’urba-
nisme es determina per reglament, el qual ha de garantir 
que hi sigui representada l’Administració de la Genera-
litat i els ens locals amb competències urbanístiques.»

Article 4

Es modifica l’apartat 3 de l’article 31 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, que passa a tenir la redacció següent:

«3. Per a la transformació urbanística d’un sector de sòl 
urbà no consolidat subjecte a un pla de millora urbana, 
cal la formulació, la tramitació i l’aprovació definitiva 
d’un pla de millora urbana, excepte en el cas de les àrees 
residencials estratègiques i dels sectors d’interès supra-
municipal, l’ordenació detallada dels quals s’estableix 
pel corresponent pla director urbanístic.»

Article 5

Es modifica l’apartat 1 de l’article 33 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, que passa a tenir la redacció següent:

«1. Constitueixen el sòl urbanitzable els terrenys que, 
d’acord amb el que estableix l’article 3, el pla d’ordenació 
urbanística municipal corresponent consideri necessaris 
i adequats per garantir el creixement de la població i de 
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de l’aprofitament urbanístic que comporti l’actuació de 
dotació respecte a l’aprofitament urbanístic preexistent i 
efectivament materialitzat.

»Segon. En la resta de supòsits, el 15% de l’aprofitament 
urbanístic de l’àmbit d’actuació.

»c) En el cas que mitjançant una modificació del planeja-
ment urbanístic general s’incrementi el sostre edificable, 
la densitat de l’ús residencial o la intensitat de l’ús indus-
trial, o es transformin els usos de determinades parcel-
les del sector o del polígon d’actuació urbanística, i això 
comporti un increment de l’aprofitament urbanístic, les 
persones propietàries, a part de la cessió ordinària que 
corresponia a l’àmbit d’actuació, han de cedir el sòl cor-
responent al 15% de l’increment de l’aprofitament urba-
nístic.

»d) En el cas que mitjançant una modificació del plane-
jament urbanístic general es faci una reordenació gene-
ral d’un sector o d’un polígon d’actuació urbanística que 
comporti la transformació global dels usos establerts pel 
planejament amb increment de l’aprofitament urbanístic, 
les persones propietàries han de cedir el sòl corresponent 
al 15% de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’actuació.

»2. L’administració actuant ha de fixar l’emplaçament 
del sòl de cessió amb aprofitament urbanístic en el pro-
cés de reparcel·lació. Per tal d’assegurar la participació 
de la iniciativa privada en la construcció d’habitatges de 
protecció pública es pot distribuir la cessió de sòl amb 
aprofitament proporcionalment entre les diferents quali-
ficacions de zona de l’àmbit d’actuació.

»3. La cessió de sòl a què es refereix l’apartat 1 pot és-
ser substituïda pel seu equivalent en altres terrenys fora 
del sector o del polígon si es pretén millorar la política 
d’habitatge, o si l’ordenació urbanística dóna lloc a una 
parcel·la única i indivisible, o si concorren altres raons 
d’impossibilitat material d’individualitzar en una parcel-
la urbanística l’aprofitament a cedir. En aquests dos dar-
rers supòsits, la cessió pot ésser substituïda també per 
l’equivalent del seu valor econòmic. En tots els casos, 
l’equivalent s’ha de destinar a conservar o ampliar el pa-
trimoni públic de sòl.»

Article 11

Es modifica l’article 44 del Text refós de la Llei d’urba-
nisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
que passa a tenir la redacció següent:

«Article 44. Deures dels propietaris o propietàries de sòl 
urbà no consolidat i de sòl urbanitzable delimitat

»1. Els propietaris o propietàries de sòl urbà no conso-
lidat i els propietaris o propietàries de sòl urbanitzable 
delimitat tenen els deures comuns següents:

»a) Repartir equitativament els beneficis i les càrregues 
derivats del planejament urbanístic.

»b) Cedir a l’administració competent, de manera obli-
gatòria i gratuïta, tot el sòl reservat pel planejament 
urbanístic per als sistemes urbanístics locals inclòs en 
l’àmbit d’actuació urbanística en què siguin compresos 
els terrenys, amb les especificitats següents:

vat i el destí a sistemes de titularitat pública del sòl, del 
vol o del subsòl d’un terreny:

»a) Es pot constituir el règim de propietat horitzontal 
adient d’entre els previstos en la legislació civil catalana, 
amb les limitacions i servituds que procedeixin per a la 
protecció del domini públic.

»b) Els aprofitaments privats admesos en subsòl, altres 
que els d’aparcament, computen a l’efecte de les reser-
ves mínimes per als sistemes urbanístics d’espais lliures 
i equipaments i a l’efecte de l’aprofitament urbanístic, 
sense perjudici de la seva consideració a efectes de l’edi-
ficabilitat.»

Article 8

Es modifica la lletra b de l’apartat 1 de l’article 40 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret le-
gislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que passa a tenir la redacció 
següent:

«b) En els supòsits de modificació del planejament urba-
nístic general que estableix l’article 43.1, en els quals el 
percentatge és del 85%.»

Article 9

Es modifica la lletra b de l’apartat 2 de l’article 40 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret le-
gislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que passa a tenir la redacció 
següent:

«b) En els supòsits de modificació del planejament urba-
nístic general que estableix l’article 45.1.a, en els quals el 
percentatge és del 85%.»

Article 10

Es modifica l’article 43 del Text refós de la Llei d’urba-
nisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
que passa a tenir la redacció següent:

«Article 43. Deure de cessió de sòl amb aprofitament en 
sòl urbà no consolidat

»1. Els propietaris o propietàries de sòl urbà no consoli-
dat han de cedir a l’administració actuant, gratuïtament, 
el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic 
dels sectors subjectes a un pla de millora urbana o dels 
polígons d’actuació urbanística que tinguin per objecte 
alguna de les finalitats a què fa referència l’article 70.2.a, 
excepte en els supòsits següents:

»a) En el cas de les àrees residencials estratègiques, les 
persones propietàries han de cedir el sòl corresponent al 
percentatge que el pla director estableixi, que pot ésser 
de fins a un 15% de l’aprofitament urbanístic del sector.

»b) En el cas que mitjançant una modificació del plane-
jament urbanístic general s’estableixi un nou sector o un 
nou polígon d’actuació urbanística que tingui per objecte 
alguna de les finalitats a què fa referència l’article 70.2.a, 
i que incrementi l’aprofitament urbanístic les persones 
propietàries han de cedir el sòl corresponent als percen-
tatges d’aprofitament urbanístic següents:

»Primer. Si el polígon d’actuació urbanística té per ob-
jecte una actuació aïllada de dotació a què fa referència 
la disposició addicional segona, el 15% de l’increment 



29 de juliol de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 125

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 28

»Primer. En el cas de les àrees residencials estratègi-
ques, les persones propietàries han de cedir el sòl neces-
sari per edificar el sostre corresponent al percentatge que 
el pla director urbanístic estableixi, que pot ésser de fins 
a un 15% de l’aprofitament urbanístic del sector.

»Segon. En el cas que mitjançant una modificació del 
planejament urbanístic general s’estableixi un nou sec-
tor de sòl urbanitzable o una reordenació general d’un 
sector ja existent que comporti la transformació global 
dels usos establerts pel planejament amb increment de 
l’aprofitament urbanístic, les persones propietàries han 
de cedir el sòl corresponent al 15% de l’aprofitament ur-
banístic del sector.

»Tercer. En el cas que mitjançant una modificació del 
planejament urbanístic general s’incrementi el sostre 
edificable, la densitat de l’ús residencial o la intensitat de 
l’ús industrial, o es transformin els usos de determina-
des parcel·les del sector amb increment de l’aprofitament 
urbanístic, les persones propietàries, a part de la cessió 
ordinària que corresponia al sector, han de cedir el sòl 
corresponent al 15% de l’increment de l’aprofitament ur-
banístic.»

Article 13

Es deixa sense contingut la lletra b de l’apartat 1 de l’ar-
ticle 45 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

Article 14

Es modifica l’apartat 3 de l’article 47 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, que passa a tenir la redacció següent:

«3. És permès, en sòl no urbanitzable, amb els requisits 
fixats pels articles 50 i 51, de reconstruir i rehabilitar les 
masies i les cases rurals que calgui preservar i recuperar 
per raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, 
paisatgístiques o socials. Les masies i les cases rurals 
han d’haver estat incloses pel planejament urbanístic 
en el catàleg a què es refereix l’article 50.2, amb vista a 
destinar-les a habitatge familiar, a un establiment hoteler 
amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament, a un 
establiment de turisme rural, a activitats d’educació en el 
lleure, a activitats artesanals, a activitats de restauració, 
a equipaments o a serveis comunitaris. Tanmateix, per 
poder destinar les masies o les cases rurals a establiment 
hoteler ha d’estar previst expressament en el dit catàleg, 
el qual pot establir un límit del nombre de places.

»En les mateixes condicions del paràgraf anterior, és 
permès de rehabilitar altres edificacions singulars si-
tuades en sòl no urbanitzable que calgui preservar per 
raons arquitectòniques o històriques. Això no obstant, 
aquestes edificacions no es poden rehabilitar amb vis-
ta a destinar-les a l’ús d’habitatge familiar permanent ni 
temporal.»

Article 15

Es modifica l’apartat 3 de l’article 48 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, que passa a tenir la redacció següent:

»Primer. En sòl urbà, l’àmbit d’actuació és el del polígon 
d’actuació urbanística o el sector del pla de millora urba-
na, que poden ésser físicament discontinus.

»Segon. En sòl urbanitzable delimitat, l’àmbit d’actuació 
és el sector del pla parcial urbanístic corresponent, que 
també pot ésser físicament discontinu.

»c) Cedir a l’administració competent, de manera obliga-
tòria i gratuïta, el sòl necessari per a l’execució dels sis-
temes urbanístics generals que el planejament urbanístic 
general inclogui en l’àmbit d’actuació urbanística en què 
siguin compresos els terrenys o que hi estiguin adscrits 
per a la seva obtenció.

»d) Costejar i, si s’escau, executar i cedir a l’administra-
ció competent, amb el sòl corresponent, totes les obres 
d’urbanització previstes en l’actuació, així com les in-
fraestructures de connexió amb les xarxes generals de 
serveis i les d’ampliació i reforçament de les existents 
fora de l’actuació que aquesta demandi per la seva di-
mensió i característiques específiques, sense perjudici 
del dret a reintegrar-se de les despeses d’instal·lació de 
les xarxes de serveis amb càrrec a les empreses presta-
dores d’aquests serveis, en els termes que estableix la le-
gislació aplicable.

»Entre aquestes infraestructures, estan incloses les 
de transport públic que siguin necessàries com a con-
seqüència de la mobilitat generada per l’actuació cor-
responent. La participació en els costos d’implantació 
d’aquestes infraestructures es determina d’acord amb la 
legislació sobre mobilitat.

»e) Edificar els solars en els terminis establerts pel pla-
nejament urbanístic.

»f) Executar en els terminis establerts pel planejament 
urbanístic la construcció de l’habitatge protegit que 
eventualment els correspongui.

»g) Conservar les obres d’urbanització, agrupats legal-
ment com a junta de conservació, en els supòsits en què 
s’hagi assumit voluntàriament aquesta obligació o bé ho 
imposin justificadament el pla d’ordenació urbanística 
municipal o el programa d’actuació urbanística munici-
pal, vinculant-la objectivament a la manca de consolida-
ció del sòl o a la insuficiència de la urbanització.

»2. Els propietaris o propietàries de sòl urbà no consoli-
dat no inclòs en àmbits d’actuació urbanística estan obli-
gats a cedir gratuïtament a l’administració competent, de 
manera prèvia a l’edificació, únicament els terrenys des-
tinats a carrers o qualsevol altre tipus de via del sistema 
de comunicació o a llurs ampliacions que siguin neces-
saris perquè aquest sòl adquireixi la condició de solar.»

Article 12

Es modifica la lletra a de l’apartat 1 de l’article 45 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret le-
gislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que passa a tenir la redacció 
següent:

«a) Cedir a l’administració actuant, gratuïtament, dins 
el sector de sòl urbanitzable en què siguin compresos els 
terrenys, el sòl necessari per edificar el sostre correspo-
nent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector, ex-
cepte en els supòsits següents:
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forme del departament competent en matèria de rama-
deria relatiu al compliment dels requisits de distàncies 
establerts a la normativa sobre ordenació ramadera. En 
el cas que la construcció superi els llindars a què fa refe-
rència el paràgraf anterior, aquest informe s’ha d’aportar 
conjuntament amb el projecte a l’efecte de l’emissió de 
l’informe de la comissió territorial d’urbanisme compe-
tent. La llicència corresponent només es pot atorgar si 
l’informe del departament competent en matèria de ra-
maderia és també favorable.»

Article 17

Es modifica l’article 50 del Text refós de la Llei d’urba-
nisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
que passa a tenir la redacció següent:

«Article 50. Reconstrucció o rehabilitació de determina-
des construccions en sòl no urbanitzable

»1. En el procediment d’atorgament de llicències, la co-
missió territorial d’urbanisme competent ha d’informar 
sobre els projectes relatius a la reconstrucció i rehabili-
tació de masies i cases rurals i a la rehabilitació d’altres 
edificacions singulars en sòl no urbanitzable que preveu 
l’article 47.3, excepte si aquests projectes només com-
porten obres de conservació, d’adequació, de millora o 
de manteniment d’un ús existent admès per l’ordenament 
urbanístic. La comissió territorial ha d’emetre aquest in-
forme en el termini màxim de dos mesos des que disposa 
de l’expedient. La llicència corresponent només es pot 
atorgar si el dit informe és favorable i, si escau, ha de 
fixar les mesures correctores i les condicions de caràcter 
urbanístic a què fa referència l’article 48.2.

»2. El planejament urbanístic general o especial ha d’i-
den tificar en un catàleg específic les masies, les cases 
rurals o altres edificacions singulars situades en sòl no ur-
banitzable susceptibles de reconstrucció o de rehabilita-
ció i justificar les raons que en determinen la preservació 
o, si s’escau, la recuperació d’acord amb el que estableix 
l’article 47.3. Els criteris paisatgístics que determinen la 
inclusió de les masies i les cases rurals en el catàleg s’han 
d’adequar a les determinacions que, si escau, estableix el 
planejament urbanístic o sectorial per a la protecció i el 
millorament del paisatge.

»3. La reconstrucció i la rehabilitació del patrimoni ar-
quitectònic rural han de respectar el volum edificat pre-
existent i la composició volumètrica original prèviament 
determinats. Si no s’alteren les característiques originals 
de l’edificació, se’n pot admetre la divisió horitzontal, 
amb les limitacions que estableixi el planejament urba-
nístic i d’acord amb la normativa reguladora de les con-
dicions objectives d’habitabilitat.»

Article 18

Es modifica l’apartat 3 de l’article 53 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, que passa a tenir la redacció següent:

«3. Només poden ésser admesos com a usos provisionals, 
als efectes del que estableix l’apartat 1, l’emmagatzemat-
ge o el dipòsit simples i purs de mercaderies o de béns 
mobles, la instal·lació de tanques publicitàries, la pres-
tació de serveis particulars a la ciutadania, les activitats 

«3. L’aprovació definitiva dels projectes d’actuacions es-
pecífiques d’interès públic no incloses en un pla especial 
urbanístic és requisit per a poder tramitar les llicències o 
autoritzacions municipals relatives a l’actuació, que tan-
mateix poden ésser tramitades simultàniament, condici-
onades sempre a l’aprovació del projecte.

»Això no obstant, reglamentàriament es podran establir 
els supòsits en què, atesa l’escassa entitat de les obres 
o de la superfície de sòl afectada per l’actuació, no és 
exigible l’aprovació del projecte. En aquests supòsits, 
serà requisit per atorgar les llicències o autoritzacions 
municipals corresponents l’informe previ favorable de la 
comissió territorial d’urbanisme competent.»

Article 16

Es modifica l’article 49 del Text refós de la Llei d’urba-
nisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
que passa a tenir la redacció següent:

«Article 49. Procediment per a l’aprovació de determi-
nats projectes de noves activitats i construccions en sòl 
no urbanitzable

»1. Les determinacions contingudes en l’article 48 s’apli-
quen també a les actuacions següents en sòl no urbanit-
zable:

»a) Als projectes d’activitats i de construccions directa-
ment vinculades a l’explotació de recursos naturals.

»b) Als projectes de noves construccions a què es refe-
reix l’article 47.6.b, destinades a habitatge familiar o a 
l’allotjament de persones treballadores temporeres i als 
projectes a què es refereix l’apartat 2 en tots els casos 
en què incorporin aquests usos. En qualsevol cas, els es-
mentats usos han d’estar directament i justificadament 
associats a l’explotació rústica de què es tracti, i les cons-
truccions han de constituir un conjunt integrat, adequat 
al medi rural.

»c) A l’obertura o la recuperació de vies d’accés, camins 
i dreceres, en el cas que la recuperació no estigui inte-
grada en un projecte d’actuació admesa en aquesta classe 
de sòl, tramitat d’acord amb la legislació sectorial.

»d) A les estacions de subministrament de carburants i 
de prestació d’altres serveis de la xarxa viària.

»e) A qualsevol altra actuació que afecti restes arque-
ològiques d’interès declarat, aqüífers classificats, zones 
vulnerables o zones sensibles declarades de conformi-
tat amb la legislació vigent, jaciments paleontològics o 
punts geològics d’interès.

»2. Els projectes de noves construccions pròpies d’una 
activitat agrícola, ramadera o, en general, rústica, si su-
peren els llindars que estableixen el planejament terri-
torial i urbanístic, s’han de sotmetre a l’informe de la 
comissió territorial d’urbanisme competent que regu-
la l’article 50.1, amb els mateixos efectes vinculants. 
Aquest informe s’ha de referir als aspectes de legalitat 
dels projectes i a l’estudi d’impacte i integració paisat-
gística de la nova construcció que la persona promotora 
del projecte ha de presentar.

»En el cas de projectes que suposin l’establiment o am-
pliació d’activitats ramaderes, s’han de sotmetre a l’in-
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»b) Estableixen l’ordenació detallada del sòl amb el ni-
vell i documentació propis d’un pla urbanístic derivat i 
demés determinacions pròpies d’aquest instrument.

»c) Poden incorporar la concreció del traçat i les caracte-
rístiques de les obres d’urbanització amb el nivell i docu-
mentació propis d’un projecte d’urbanització.

»c) Legitimen l’inici de l’execució urbanística de l’actu-
ació, sense necessitat d’adaptació prèvia del planejament 
urbanístic general municipal, la qual s’ha de dur a terme 
en els terminis que el Pla director urbanístic estableixi.

»d) Estableixen l’administració actuant.»

Article 23

Es modifica l’apartat 3 de l’article 57 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, que passa a tenir la redacció següent:

«3. Els plans d’ordenació urbanística municipal han de 
reservar per a la construcció d’habitatges de protecció 
pública sòl suficient per al compliment dels objectius 
definits a la memòria social i, com a mínim, el sòl cor-
responent al 30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús 
residencial de nova implantació, tant en sòl urbà com en 
sòl urbanitzable, del qual un 20%, com a mínim, s’ha 
de destinar a habitatges amb protecció oficial de règim 
general i/o de règim especial o els que determini com 
a equivalents la normativa en matèria d’habitatge, ja si-
guin destinats a la venda, al lloguer o a altres formes de 
cessió d’ús. Estan exempts d’aquesta obligació mínima 
els plans d’ordenació urbanística municipal següents:

»a) D’aquells municipis que, per la seva escassa comple-
xitat urbanística, només distingeixin entre sòl urbà i sòl 
no urbanitzable.

»b) Dels municipis de menys de 5.000 habitants, que no 
siguin capitals de comarca i que compleixin els requisits 
següents:

»Primer. Que en els dos anys anteriors a l’aprovació ini-
cial del pla la dinàmica d’atorgament de llicències hagi 
estat inferior a 5 habitatges per cada mil habitants i any.

»Segon. Que el pla no permeti més de 200 habitatges de 
nova implantació per al conjunt dels àmbits d’actuació 
urbanística en sòl urbà no consolidat i en sòl urbanitza-
ble a què fa referència l’apartat 4.»

Article 24

Es modifica l’apartat 4 de l’article 57 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, que passa a tenir la redacció següent:

«4. Als efectes del càlcul de les reserves mínimes obli-
gatòries que estableix l’apartat 3, es considera sostre resi-
dencial de nova implantació el sostre destinat a habitatge, 
tant de manera exclusiva com si s’admet indistintament 
amb altres usos, que prevegi el pla d’ordenació urbanísti-
ca municipal per als sectors de sòl urbanitzable i per als 
polígons d’actuació urbanística en sòl urbà no consolidat 
i els sectors subjectes a plans de millora urbana que tin-
guin per objecte alguna de les finalitats a què es refereix 
l’article 70.2.a. En tot cas, no es considera sostre residen-
cial de nova implantació i no computa en el càlcul el sos-

del sector primari, les activitats comercials relacionades 
amb el sector esmentat i les activitats de lleure, espor-
tives, recreatives i culturals. No s’admeten com a usos 
provisionals els usos residencials ni els usos industrials.»

Article 19

Es modifica l’apartat 6 de l’article 53 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, que passa a tenir la redacció següent:

«6. Els terrenys destinats a sistemes urbanístics ge-
nerals o locals ja adquirits per l’Administració pública 
poden ésser ocupats temporalment per raó de l’execució 
d’obres o serveis públics. També poden ser utilitzats de 
manera temporal i esporàdica, per instal·lar-hi mercats 
ambulants o per desenvolupar-hi activitats de lleure, es-
portives, recreatives, culturals i similars. L’autorització 
d’aquests usos no comporta l’incompliment de l’obliga-
ció de destinar els terrenys a les finalitats determinades 
pel planejament urbanístic.»

Article 20

S’addiciona una nova lletra g a l’apartat 1 de l’article 56 
del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, amb la redacció següent:

«g) La delimitació i l’ordenació de sectors d’interès su-
pramunicipal per a procedir a l’execució directa d’actu-
acions d’especial rellevància social o econòmica o de 
característiques singulars.»

Article 21

Es modifica la lletra a de l’apartat 5 de l’article 56 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret le-
gislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que passa a tenir la redacció 
següent:

«a) Comporten la classificació urbanística dels terrenys 
com a sòl urbanitzable delimitat, en el cas que no tin-
guessin aquesta classificació d’acord amb el planejament 
general municipal vigent; poden modificar les condici-
ons del sector de sòl urbanitzable o de sòl urbà no con-
solidat establertes per al seu desenvolupament pel plane-
jament general municipal vigent, si s’escau; i estableixen 
l’ordenació detallada del sòl amb el nivell i documen-
tació propis d’un pla urbanístic derivat així com poden 
incorporar la concreció del traçat i les característiques 
de les obres d’urbanització amb el nivell i documentació 
propis d’un projecte d’urbanització.»

Article 22

S’addiciona un nou apartat 6 a l’article 56 del Text re-
fós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, amb la redacció següent:

«6. Els plans directors urbanístics de delimitació i orde-
nació de sectors d’interès supramunicipal a què fa refe-
rència l’apartat 1.g:

»a) Classifiquen i qualifiquen el sòl i comporten la deter-
minació d’un sector de sòl urbanitzable delimitat o de sòl 
urbà no consolidat. A tal efecte, poden modificar la clas-
sificació urbanística del sòl o les condicions de desen-
volupament previstes pel planejament urbanístic vigent.
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«7. En sòl urbanitzable delimitat, els plans d’ordenació 
urbanística municipal concreten la delimitació dels sec-
tors, que poden ésser físicament discontinus i, per cadas-
cun d’aquests, els índexs d’edificabilitat bruta; la densitat 
màxima, que no pot superar en cap cas els cent habitat-
ges per hectàrea; els usos principals i compatibles, i els 
estàndards que determinen les reserves mínimes per al 
sistema local d’espais lliures i equipaments. Per aquells 
sectors que es preveuen desenvolupar d’una manera im-
mediata, poden concretar-ne directament l’ordenació ur-
banística detallada, sense necessitat de tramitar un pla 
parcial, si així ho determinen expressament.»

Article 29

Es modifica la lletra c de l’apartat 9 de l’article 58 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret le-
gislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que passa a tenir la redacció 
següent:

«c) Estableixen els llindars a què es refereix l’article 
49.2.»

Article 30

Es modifica la lletra a de l’apartat 1 de l’article 67 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret le-
gislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que passa a tenir la redacció 
següent:

«1. Sens perjudici dels que es puguin aprovar en virtut de 
la legislació sectorial, es poden redactar plans especials 
urbanístics en els supòsits següents:

»a) Si són necessaris, en desenvolupament de les deter-
minacions contingudes en els plans territorials parcials 
i sectorials i en el planejament urbanístic general, per a 
l’ordenació de recintes i conjunts artístics, per a la re-
cuperació i el millorament del paisatge urbà, per a la 
protecció addicional de les vies de comunicació, per al 
millorament d’àmbits rurals, per a la identificació i la 
regulació de les masies, les cases rurals i altres edifica-
cions singulars situades en sòl no urbanitzable a què es 
refereix l’article 50.2, per a la implantació de les obres 
i els usos en sòl no urbanitzable que estableix l’article 
47.4, per a la protecció i el millorament dels espais agrí-
coles i forestals, dels espais fluvials i, en general, del 
medi natural i del paisatge, o per a qualsevol altra fina-
litat anàloga.»

Article 31

Es deixa sense contingut l’apartat 4 de l’article 83 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret le-
gislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

Article 32

Es deixa sense contingut l’apartat 6 de l’article 85 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret le-
gislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

Article 33

Es modifica l’apartat 8 de l’article 85 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, que passa a tenir la redacció següent:

tre corresponent a les construccions amb ús residencial 
existents en els esmentats sectors o polígons.»

Article 25

Es modifica l’apartat 6 de l’article 57 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, que passa a tenir la redacció següent:

«6. Les reserves per a la construcció d’habitatges de pro-
tecció pública s’han d’emplaçar evitant la concentració 
excessiva d’habitatges d’aquest tipus, d’acord amb el que 
estableix l’article 3.2, per tal d’afavorir la cohesió social 
i evitar la segregació territorial dels ciutadans per raó de 
llur nivell de renda. Amb caràcter general, la reserva per 
habitatge amb protecció oficial ha d’ésser uniforme per 
a tots els àmbits d’actuació urbanística en sòl urbà no 
consolidat i en sòl urbanitzable a què fa referència l’apar-
tat 4. No obstant això, si la memòria social ho justifica, 
per raó de la incompatibilitat de la tipologia edificatòria 
amb la construcció d’habitatges protegits, el pla d’orde-
nació urbanística municipal pot eximir totalment o par-
cialment de reserves a determinats sectors urbanitzables, 
amb la correlativa compensació d’aquesta disminució en 
altres àmbits d’actuació, de manera que, en el conjunt del 
municipi, es doni compliment íntegre a la reserva míni-
ma exigida, que no hi hagi una concentració excessiva 
d’habitatge amb protecció oficial i que no es generi se-
gregació espacial.»

Article 26

Es modifica la lletra f de l’apartat 1 de l’article 58 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret le-
gislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que passa a tenir la redacció 
següent:

«f) Defineixen el sistema general d’espais lliures públics, 
que ha de respondre, com a mínim, a la proporció de 
20 m² per cada 100 m² de sostre admès pel planejament 
urbanístic per a ús residencial no inclòs en cap sector de 
planejament urbanístic. Aquest estàndard mínim no és 
d’aplicació en aquells plans d’ordenació urbanística muni-
cipal de municipis d’escassa complexitat urbanística, que 
només distingeixin entre sòl urbà i sòl no urbanitzable, 
amb el benentès que aquests plans han d’efectuar una re-
serva que sigui adequada a les necessitats del municipi.»

Article 27

Es modifica l’apartat 4 de l’article 58 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, que passa a tenir la redacció següent:

«4. En sòl urbà consolidat, els plans d’ordenació urbanís-
tica municipal precisen les rasants i les característiques 
i el traçat de les obres d’urbanització. En els àmbits de 
sòl urbà no consolidat per als quals els plans delimitin 
polígons d’actuació, les obres d’urbanització i les rasants 
s’han de definir i concretar mitjançant un projecte d’ur-
banització.»

Article 28

Es modifica l’apartat 7 de l’article 58 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, que passa a tenir la redacció següent:
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ment de projectes d’obres posteriors i s’hagi de sotmetre 
al procediment de declaració d’impacte ambiental, l’es-
tudi d’impacte ambiental ha de ser incorporat al pla i ha 
d’ésser sotmès a informació pública conjuntament amb 
aquest. La declaració d’impacte ambiental s’ha d’efectu-
ar, segons correspongui, abans de l’aprovació provisio-
nal o abans de l’aprovació definitiva de l’expedient.»

Article 35

Es deixen sense contingut els apartats 7 i 8 de l’article 89 
del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

Article 36

Es modifica l’apartat 1 de l’article 90 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, que passa a tenir la redacció següent:

«1. Els òrgans urbanístics corresponents del departament 
de la Generalitat competent en matèria d’urbanisme es 
poden subrogar d’ofici amb requeriment previ, per raons 
d’interès públic, en la competència municipal o supra-
municipal per a la formulació o la tramitació de les figu-
res del planejament urbanístic, si es produeix un incom-
pliment dels terminis establerts. En cas d’incompliment 
dels terminis de tramitació establerts per l’article 89 res-
pecte als plans urbanístics derivats, la subrogació es pot 
produir a instància de les persones interessades.»

Article 37

Es modifica l’apartat 2 de l’article 90 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, que passa a tenir la redacció següent:

«2. Quan hagi transcorregut el termini establert per adop-
tar la resolució relativa a l’aprovació inicial o provisional 
del planejament derivat, aquest s’entendrà aprovat inicial-
ment o provisionalment, segons que correspongui, per si-
lenci administratiu positiu, sempre que la documentació 
sigui completa a l’inici del còmput del termini. En aquest 
cas, les persones que el promoguin poden instar la subroga-
ció de l’òrgan corresponent del d4epartament de la Gene-
ralitat competent en matèria d’urbanisme per a l’aprovació 
definitiva del pla urbanístic derivat, al qual òrgan corres-
pon continuar la tramitació de l’expedient fins a l’aprovació 
definitiva. La subrogació es pot produir també en qualsevol 
moment del tràmit si hi ha inactivitat municipal.»

Article 38

Es modifica l’apartat 5 de l’article 91 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, que passa a tenir la redacció següent:

«5. En el supòsit que en la tramitació d’una figura del 
planejament urbanístic es produeixi un acord que reque-
reixi la presentació d’un text refós, la resolució subse-
güent de l’òrgan competent s’ha de dictar dins el termini 
de dos mesos des de la seva presentació. En el cas que 
en lloc d’un text refós s’hagi de presentar nova docu-
mentació necessària per analitzar el contingut del Pla, 
la resolució s’ha de dictar dins del mateix termini que la 
Llei fixa per a l’aprovació definitiva de l’instrument de 
planejament de què es tracti. Si, un cop transcorreguts 

«8. Si un pla d’ordenació urbanística municipal o un pla 
urbanístic derivat no és tramitat per l’ajuntament afectat, 
se li ha de concedir audiència per un termini d’un mes, 
simultàniament, també, al tràmit d’informació pública.»

Article 34

S’addiciona un article 86 bis al Text refós de la Llei 
d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, amb la redacció següent:

«Article 86 bis. Procediment d’avaluació ambiental dels 
instruments de planejament urbanístic

»1. L’avaluació ambiental dels instruments de planeja-
ment urbanístic, que hi estiguin sotmesos d’acord amb 
la legislació en matèria d’avaluació ambiental de plans i 
programes, s’integra en el procediment d’elaboració dels 
plans urbanístics de conformitat amb aquesta Llei i el 
reglament que la desplega. Aquesta integració, d’acord 
amb la legislació en matèria d’avaluació ambiental de 
plans i programes, comporta necessàriament les actua-
cions següents:

»a) L’elaboració, per part de l’òrgan o persona que pro-
mogui el pla, d’un informe de sostenibilitat ambiental 
preliminar i el seu lliurament a l’òrgan ambiental perquè 
emeti el document de referència després d’efectuar les 
consultes necessàries. L’òrgan promotor del pla pot dur 
a terme aquestes consultes si forma part de l’Administra-
ció de la Generalitat i ho comunica prèviament a l’òrgan 
ambiental.

»b) L’elaboració, per part de l’òrgan o persona que pro-
mogui el pla, d’un informe de sostenibilitat ambiental 
d’acord amb el document de referència.

»c) El tràmit de consultes a les administracions públi-
ques afectades i al públic interessat, conjuntament amb 
el tràmit d’informació pública del pla aprovat inicial-
ment, per un termini mínim de 45 dies.

»d) L’elaboració, per part de l’òrgan o persona que pro-
mogui el pla, de la memòria ambiental, amb l’acord de 
l’òrgan ambiental.

»e) La presa en consideració en l’aprovació definitiva del 
pla de l’informe de sostenibilitat ambiental, de la memò-
ria ambiental i de l’acord de l’òrgan ambiental, mitjan-
çant una declaració específica en què, en cas de discre-
pàncies amb els resultats de l’avaluació ambiental, cal 
justificar-ne els motius i les mesures adoptades.

»f) La publicitat del pla aprovat definitivament, que ha 
de complir les exigències derivades de l’article 28 de 
la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de 
plans i programes.

»2. El procediment de decisió prèvia d’avaluació am-
biental, d’aquells plans urbanístics que hi estiguin sot-
mesos d’acord amb l’article 8 de la Llei 6/2009, del 28 
d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, es 
regeix pel que estableixen els articles 15 i 16 de l’esmen-
tada Llei, llevat que el promotor consideri que el pla s’ha 
de sotmetre a avaluació ambiental. En aquest cas, se se-
gueix directament el procediment d’avaluació ambiental.

»3. En el cas que el pla urbanístic estableixi actuacions 
executables directament sense requerir el desenvolupa-
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Article 43

Es modifica l’apartat 3 de l’article 99 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, que passa a tenir la redacció següent:

«3. Si les modificacions d’instruments de planejament ge-
neral a què fa referència l’apartat 1 es refereixen a sectors 
o a polígons d’actuació urbanística subjectes a la cessió de 
sòl amb aprofitament han d’establir el percentatge de ces-
sió del 15% d’acord amb els articles 43.1 i 45.1.a. L’import 
obtingut de l’alienació del sòl de cessió amb aprofitament, 
en la part que correspon a l’excés del percentatge respecte 
el 10%, pot ésser destinat, totalment o parcialment, a pa-
gar el cost d’obtenció i execució de sistemes urbanístics 
no imputables a cap àmbit d’actuació urbanística.»

Article 44

S’addiciona un nou apartat 3 a l’article 101 del Text re-
fós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, amb la redacció següent:

«3. Les persones privades poden presentar propostes de 
modificació dels plans d’ordenació urbanística munici-
pal, però, no se’n pot iniciar la tramitació si l’ajuntament 
no assumeix expressament la iniciativa pública per a for-
mular-les.»

Article 45

Es modifica l’article 103 del Text refós de la Llei d’urba-
nisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
que passa a tenir la redacció següent:

«Article 103. Publicitat del planejament urbanístic

»1. Els instruments de planejament urbanístic són públics. 
Tothom pot consultar-los en tot moment, informar-se de 
llur contingut i obtenir-ne còpies a l’ajuntament correspo-
nent o al Registre de planejament urbanístic de Catalunya.

»2. El Registre de planejament urbanístic de Catalunya 
garanteix la publicitat dels instruments de planejament 
urbanístic en vigor mitjançant la consulta pública presen-
cial i telemàtica dels instruments que hi són dipositats.

»3. Per tal de facilitar l’accés immediat al contingut 
dels instruments de planejament urbanístic, la publica-
ció en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
dels acords d’aprovació definitiva dels plans urbanístics 
adoptats per l’Administració de la Generalitat ha d’in-
cloure l’enllaç al Registre de planejament urbanístic de 
Catalunya que permeti la consulta telemàtica del contin-
gut dels documents que conformen el pla.

»4. Tothom té dret a ésser informat per escrit per l’ajun-
tament corresponent, en el termini d’un mes a comptar 
de la sol·licitud, del règim urbanístic aplicable a una finca 
o a un sector de sòl, mitjançant l’emissió de certificats de 
règim urbanístic. Les persones titulars del dret d’iniciati-
va en les actuacions d’urbanització exerceixen el dret de 
consulta mitjançant la sol·licitud dels corresponents cer-
tificats de règim urbanístic o, en el cas del sòl urbanitza-
ble no delimitat, mitjançant el procediment de consulta 
previst en l’article 75.

»5. La publicitat relativa a una urbanització d’iniciativa 
privada ha d’explicitar la data d’aprovació definitiva del 

els esmentats terminis, no s’ha notificat cap acte exprés, 
s’entén que hi ha hagut silenci administratiu positiu i que 
s’ha produït l’aprovació definitiva del text refós o la com-
pleció definitiva de l’expedient, amb la documentació 
aportada.»

Article 39

S’addiciona un nou apartat 4 a l’article 92 del Text re-
fós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, amb la redacció següent:

«4. L’òrgan competent de l’Administració de la Gene-
ralitat per a l’aprovació definitiva d’una figura del pla-
nejament urbanístic pot facultar el director o directora 
general competent en matèria d’urbanisme per a donar 
conformitat al text refós o a la documentació que com-
pleixi les prescripcions assenyalades en els acords 
d’aprovació definitiva i per a ordenar la publicació del 
Pla a efectes de la seva executivitat.»

Article 40

Es modifica l’apartat 5 de l’article 95 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, que passa a tenir la redacció següent:

«5. En tot cas, constitueix revisió del planejament general 
l’adopció de nous criteris respecte a l’estructura general i 
orgànica o el model d’ordenació o de classificació del sòl 
preestablerts, i també l’alteració del planejament general 
vigent que consisteix en la modificació de la classificació 
del sòl no urbanitzable i que comporta, per si mateixa 
o conjuntament amb les modificacions aprovades en els 
tres anys anteriors, un increment superior al 20% de la 
suma de la superfície del sòl classificat pel planejament 
general com a sòl urbà i del classificat com a sòl urba-
nitzable que ja disposi de les obres d’urbanització exe-
cutades. L’adaptació del planejament general municipal 
a les determinacions dels plans directors urbanístics no 
requereix en cap cas la revisió del planejament general 
municipal.»

Article 41

S’addiciona una lletra d a l’article 96 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, amb la redacció següent:

«d) Els tràmits previs a l’aprovació inicial dels plans di-
rectors urbanístics, que regulen els articles 76.1 i 83.1, 
no són exigibles a les modificacions dels plans directors 
urbanístics de delimitació i ordenació de les àrees resi-
dencials estratègiques i dels sectors d’interès supramuni-
cipal que es refereixin únicament a determinacions prò-
pies del planejament derivat expressament identificades 
pel pla director. En aquests casos, el tràmit d’informació 
de les modificacions dels plans als ens locals compresos 
en l’àmbit territorial respectiu s’ha d’efectuar simultàni-
ament al tràmit d’informació pública de la proposta de 
modificació aprovada inicialment.»

Article 42

Es deixa sense contingut la lletra b de l’apartat 2 de l’ar-
ticle 99 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
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»b) Els terrenys classificats com a sòl urbanitzable deli-
mitat, si es dediquen a l’explotació agrícola, ramadera, 
forestal o cinegètica o, en general, a activitats pròpies de 
llur naturalesa rústica i compatibles amb la classificació 
i l’afectació esmentades fins a l’execució de les determi-
nacions del planejament urbanístic.

»c) Els terrenys sobre els quals s’ha obtingut l’autorització 
per a l’ús o l’obra provisionals, d’acord amb l’article 53.

»d) Els terrenys en què hi hagi construccions o instal-
lacions en ús o susceptibles de ser utilitzades, sigui per a 
ús propi o per a obtenir-ne un rendiment econòmic.

»e) Els terrenys reservats per a sistemes generals que han 
de ser executats mitjançant el corresponent projecte sec-
torial.

»5. Si, abans de transcórrer els terminis establerts per 
l’apartat 1, s’ha aprovat inicialment una modificació o 
una revisió del planejament urbanístic que comporta la 
inclusió dels sistemes en polígons d’actuació o en sectors 
de planejament, als efectes de llur gestió, els dits termi-
nis resten interromputs i subjectes a l’aprovació defini-
tiva. El còmput dels terminis es reprèn si transcorre un 
any sense haver-se produït la publicació de l’aprovació 
definitiva.»

Article 49

Es modifica la lletra e de l’apartat 2 de l’article 119 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret le-
gislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que passa a tenir la redacció 
següent:

«e) Un cop aprovat definitivament o acreditat l’acte pre-
sumpte, segons el que estableix la legislació de procedi-
ment administratiu comú, l’administració n’ha d’ordenar 
la publicació i la notificació reglamentàries i, si escau, la 
formalització corresponent.»

Article 50

Es modifica l’apartat 3 de l’article 123 del Text refós de 
la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, que passa a tenir la redacció següent:

«3. Les entitats urbanístiques col·laboradores es poden 
constituir de manera provisional, per la durada que es-
tableixi el document públic de constitució, la qual pot 
arribar a ésser de tres anys, amb la finalitat de formular 
la documentació i instar les tramitacions necessàries per 
facilitar-ne i agilitar-ne la constitució definitiva.»

Article 51

S’addiciona un nou apartat 3 a l’article 128 del Text re-
fós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, amb la redacció següent:

«3. Les certificacions de l’acord d’aprovació a què fan 
referència els apartats 1 i 2 han d’incloure l’especificació 
que totes les persones titulars interessades els hi ha estat 
notificada l’aprovació definitiva. En el supòsit que proce-
deixi satisfer indemnitzacions per l’extinció de drets de 
propietat sobre les finques aportades a persones que, per 
l’escassa quantia dels seus drets, no resulten adjudicatà-
ries de finques, la certificació ha d’anar acompanyada de 
l’acreditació del seu pagament o de la seva consignació.»

pla corresponent i l’òrgan administratiu que l’ha acor-
dat, i no pot contenir cap indicació contradictòria amb el 
contingut del dit pla.»

Article 46

Es modifica l’apartat 3 de l’article 106 del Text refós de 
la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, que passa a tenir la redacció següent:

«3. La constitució de la garantia a què es refereix l’article 
107.3 és condició d’eficàcia de l’executivitat dels plans 
urbanístics derivats i dels projectes d’urbanització d’ini-
ciativa privada».

Article 47

Es deixa sense contingut l’apartat 4 de l’article 106 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret le-
gislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

Article 48

Es modifica l’article 114 del Text refós de la Llei d’urba-
nisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
que passa a tenir la redacció següent:

«Article 114. Iniciació d’un expedient expropiatori per 
ministeri de la llei

»1. Un cop transcorreguts dos anys des que s’hagi exhau-
rit el termini establert pel programa d’actuació urbanís-
tica o l’agenda de les actuacions a desenvolupar, o cinc 
anys des que hagi entrat en vigor el pla d’ordenació ur-
banística municipal quan aquest no estableix el termini 
per a l’execució de l’actuació urbanística corresponent, si 
no s’ha iniciat el procediment d’expropiació dels terrenys 
reservats per a sistemes urbanístics que, en virtut de les 
determinacions del pla d’ordenació urbanística munici-
pal, hagin d’ésser necessàriament de titularitat pública i 
que no estiguin inclosos, a l’efecte de llur gestió, en un 
polígon d’actuació urbanística o en un sector de plane-
jament urbanístic, les persones titulars dels béns poden 
advertir l’administració competent de llur propòsit d’ini-
ciar l’expedient d’apreuament. Si transcorren dos anys 
des de la formulació de l’advertiment i l’administració no 
hi ha donat resposta, les persones titulars dels béns po-
den presentar el full d’apreuament. Amb la presentació 
d’aquest full s’inicia l’expedient d’expropiació per minis-
teri de la llei i, si transcorren tres mesos i l’administració 
no l’accepta, es poden dirigir al Jurat d’Expropiació de 
Catalunya, la resolució del qual per fixar l’apreuament 
exhaureix la via administrativa.

»2. A l’efecte del que estableix l’apartat 1, s’entén que la 
valoració es refereix al moment de la iniciació de l’expe-
dient d’expropiació per ministeri de la llei, a partir del 
qual es meriten també els interessos de demora.

»3. Les determinacions d’aquest article s’apliquen també 
en el cas de terrenys inclosos en polígons d’actuació ur-
banística o en sectors de planejament urbanístic en què 
el sistema d’actuació sigui el d’expropiació.

»4. El que estableixen els apartats 1, 2 i 3 no s’aplica a:

»a) Els terrenys classificats com a sòl no urbanitzable o 
com a sòl urbanitzable no delimitat.
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»3. A l’administració actuant dels sectors d’interès su-
pramunicipal li corresponen els drets i facultats de l’ar-
ticle 23 i els que per les àrees residencials estratègiques 
preveu l’article 157.4.»

Article 55

Es modifica l’apartat 2 de l’article 163 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, que passa a tenir la redacció següent:

«2. El sòl corresponent al percentatge d’aprofitament ur-
banístic de cessió obligatòria i gratuïta, tant en sòl urbà 
com en sòl urbanitzable, s’incorpora al patrimoni mu-
nicipal de sòl i d’habitatge. Si els terrenys són d’ús re-
sidencial, el producte obtingut de l’alienació del sòl que 
no té la qualificació d’habitatge protegit passa a formar 
part del dipòsit municipal constituït a aquest efecte i s’ha 
de destinar obligatòriament a la finalitat especificada per 
l’article 160.5.b, mitjançant un règim de protecció públi-
ca, amb les excepcions següents:

»a) Els municipis que, a l’empara de les exempcions 
de l’article 57.3 i dels objectius definits en la memòria 
social, no hagin establert reserves per a habitatges de 
protecció pública, poden destinar el producte obtingut a 
qualsevol finalitat del patrimoni municipal de sòl i d’ha-
bitatge.

»b) En el cas de les àrees residencials estratègiques i de 
les modificacions dels instruments de planejament urba-
nístic general que comportin l’establiment d’un percen-
tatge de cessió de sòl amb aprofitament superior al 10% 
es pot destinar el producte obtingut a les finalitats que 
preveuen els articles 56.5.c i 99.3, respectivament, en els 
termes que aquests estableixen.»

Article 56

Es modifica la rúbrica de la Secció tercera del Capítol 
III del Títol cinquè del Text refós de la Llei d’urbanis-
me aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que 
passa a tenir la redacció següent:

«Secció tercera. Transmissió de béns del patrimoni pú-
blic de sòl i d’habitatge i constitució del dret de super-
fície»

Article 57

Es modifica l’article 165 del Text refós de la Llei d’urba-
nisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
que passa a tenir la redacció següent:

«Article 165. Normativa aplicable a la transmissió de 
béns dels patrimonis públics de sòl i d’habitatge

»La transmissió de béns dels patrimonis públics de sòl 
i d’habitatge per a la consecució de les seves finalitats 
s’ha d’ajustar, amb caràcter general, als requisits que 
estableix la legislació aplicable sobre patrimoni de les 
administracions públiques i, amb caràcter especial, als 
requisits que específicament estableix aquesta Llei.»

Article 58

Es modifica l’article 166 del Text refós de la Llei d’urba-
nisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
que passa a tenir la redacció següent:

Article 52

Es modifica la lletra a de l’apartat 2 de l’article 157 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret le-
gislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que passa a tenir la redacció 
següent:

«a) Cada àrea residencial estratègica ha de constituir, bé 
un sector de sòl urbanitzable delimitat, la classificació 
del qual s’estableix mitjançant el Pla director urbanístic 
que efectua la seva delimitació, en el cas que no tingui 
aquesta classificació d’acord amb el planejament general 
municipal vigent, bé un sector de planejament derivat en 
sòl urbà no consolidat establert pel planejament general 
municipal vigent. La transformació urbanística del sec-
tor es duu a terme directament a partir de l’aprovació de-
finitiva del Pla director urbanístic, tramitat d’acord amb 
allò que disposen els articles 76.1 i 83, el qual estableix 
l’ordenació detallada del sector amb el grau de precisió 
propi d’un pla urbanístic derivat i pot concretar el traçat 
i les característiques de les obres d’urbanització amb el 
contingut propi dels projectes d’urbanització.»

Article 53

Es modifica l’apartat 4 de l’article 157 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, que passa a tenir la redacció següent:

«4. Corresponen a l’administració actuant de les àrees 
residencials estratègiques els drets i les facultats que pre-
veu l’article 23, inclosa l’aprovació dels projectes d’ur-
banització i dels projectes d’urbanització complemen-
taris sense que, en aquest últim cas, sigui preceptiu el 
tràmit d’informació pública, llevat que calgui modificar 
el projecte per a l’execució de les obres d’urbanització 
bàsiques en el cas que estigui incorporat en el planeja-
ment. En aquest darrer cas el projecte d’urbanització 
complementari es tramita per l’administració actuant se-
guint el procediment que preveu l’article 119.2. En el cas 
que les àrees residencials estratègiques es desenvolupin 
pel sistema de reparcel·lació en alguna de les modalitats 
de compensació, correspon a l’administració actuant la 
declaració d’incompliment de l’obligació d’urbanitzar a 
què fa referència l’article 186, la qual obliga a acordar 
el canvi de sistema d’actuació o el canvi de modalitat 
d’aquest sistema.»

Article 54

S’addiciona un nou article 157 bis al Text refós de la Llei 
d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, amb la redacció següent:

«Article 157 bis. Sectors d’interès supramunicipal

»1. Els sectors d’interès supramunicipal són actuacions 
d’especial rellevància social o econòmica o de carac-
terístiques singulars, que promou l’Administració de la 
Generalitat mitjançant l’elaboració de plans directors ur-
banístics, l’aprovació definitiva dels quals permet dur a 
terme directament la transformació urbanística del sòl.

»2. La delimitació dels sectors d’interès supramunicipal 
ha d’ésser coherent amb les determinacions del plane-
jament territorial que siguin aplicables i ha de poder 
garantir una bona accessibilitat a la xarxa de comuni-
cacions.
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de béns que es vulguin incorporar al patrimoni públic de 
sòl i d’habitatge, per a obtenir-los mitjançant permuta.

»b) A favor de qualsevol subjecte, si després d’haver 
efectuat una licitació pública, aquesta queda deserta o 
bé fallida per l’incompliment de les obligacions de les 
persones adjudicatàries, sempre que no hagi transcorre-
gut més d’un any des de la licitació i que les persones 
adquirents assumeixin les mateixes obligacions.»

Article 61

Es modifica l’article 169 del Text refós de la Llei d’urba-
nisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
que passa a tenir la redacció següent:

«Article 169. Alienació onerosa de terrenys de l’Institut 
Català del Sòl

»L’alienació onerosa de terrenys que siguin propietat de 
l’Institut Català del Sòl, es pot adjudicar directament 
en els supòsits que preveu l’article 168 i la legislació 
en matèria d’habitatge i, en la resta de supòsits, es pot 
fer directament amb l’anunci previ de l’alienació en dos 
dels diaris de més difusió de la comarca i en el tauler 
d’anuncis de l’ajuntament en què s’ubiquin per promoure 
la concurrència d’ofertes.»

Article 62

Es modifica l’article 170 del Text refós de la Llei d’urba-
nisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
que passa a tenir la redacció següent:

«Article 170. Condicions resolutòries a què s’han de sub-
jectar les transmissions de béns dels patrimonis públics 
de sòl i d’habitatge

»1. El document públic en què consti la transmissió de 
béns dels patrimonis públics de sòl i d’habitatge ha d’es-
tablir la destinació final dels béns transmesos, el termini 
màxim per fer-la efectiva i les altres limitacions i condi-
cions que l’administració o entitat transmetent consideri 
convenients.

»2. Els terrenys dels patrimonis públics de sòl i d’habi-
tatge que siguin transmesos, han d’ésser edificats en els 
terminis fixats en l’acte de transmissió i no són suscep-
tibles d’ésser alienats a terceres persones per actes inter 
vivos si no s’han complert les obligacions d’edificació 
fixades. El compliment d’aquestes obligacions s’ha de 
garantir mitjançant la seva configuració com a condici-
ons resolutòries expresses en l’escriptura pública d’ali-
enació. Aquestes escriptures també han d’establir com 
a condició resolutòria expressa el fet que, en el termi-
ni de cinc anys i abans d’edificar els terrenys, s’aprovi 
una modificació del planejament urbanístic general que 
comporti un increment del valor dels terrenys. Aquesta 
modificació només pot tenir lloc per les circumstàncies 
sobrevingudes que objectivament legitimin la modifica-
ció, d’acord amb el que disposa l’article 97.2.a.

»3. La prohibició de disposar i les condicions, a què fan 
referència els apartats 1 i 2, s’han de fer constar en la ins-
cripció de l’alienació que es practiqui en el Registre de 
la Propietat d’acord amb la legislació registral aplicable i 
amb els efectes que aquesta estableix.»

«Article 166. Normes generals per a la transmissió de 
béns dels patrimonis públics de sòl i d’habitatge

»1. La transmissió de béns dels patrimonis públics de sòl 
i d’habitatge, com a regla general, s’efectua amb caràcter 
onerós, per preu igual o superior al que resulta de llur 
valoració, excepte en els supòsits que regula l’article 167 
i la legislació aplicable en matèria d’habitatge, que pot 
ser per cessió gratuïta o alienació onerosa per preu infe-
rior al de llur valoració.

»2. Les administracions públiques o les entitats urbanís-
tiques especials que gestionen el corresponent patrimoni 
públic de sòl i d’habitatge poden cedir gratuïtament o 
alienar amb caràcter onerós els béns que hi són integrats 
mitjançant concurs públic, excepte en els supòsits re-
gulats en aquesta Secció i en la legislació aplicable en 
matèria d’habitatge, que pot ser per adjudicació directa.»

Article 59

Es modifica l’article 167 del Text refós de la Llei d’urba-
nisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
que passa a tenir la redacció següent:

«Article 167. Cessió gratuïta i alienació onerosa per preu 
inferior

»1. Les administracions públiques o les entitats urbanís-
tiques especials que gestionen el corresponent patrimoni 
públic de sòl i d’habitatge poden cedir gratuïtament els 
béns que hi són integrats, o alienar-los per preu inferior 
al de llur valoració, a favor d’altres d’administracions o 
entitats públiques, o d’entitats privades sense ànim de 
lucre, per a atendre necessitats d’habitatge de caràcter 
social o d’equipament comunitari, per a generar activitat 
econòmica en àrees deprimides o per a formar reserves 
per protegir i tutelar el sòl no urbanitzable.

»2. L’òrgan competent per a acordar la cessió gratuïta 
d’aquest béns, o alienar-los per preu inferior al de llur 
valoració, ha de concretar en la resolució corresponent 
la destinació que la justifica, a la que queda vinculat el 
bé cedit o alienat, i el termini per a fer-la efectiva. Si la 
persona adquirent incompleix aquest termini o, posteri-
orment, no destina el bé a la finalitat o l’ús vinculats, o 
no es compleixen les càrregues o condicions imposades, 
queda resolta la cessió o l’alienació i reverteix el bé a 
l’administració o entitat transmetent.»

Article 60

Es modifica l’article 168 del Text refós de la Llei d’urba-
nisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
que passa a tenir la redacció següent:

«Article 168. Adjudicació directa

»1. La cessió gratuïta i l’alienació onerosa de béns dels 
patrimonis públics de sòl i d’habitatge es pot adjudicar 
directament a favor d’altra administració pública o d’una 
entitat urbanística especial que gestioni el patrimoni pú-
blic de sòl i d’habitatge corresponent.

»2. L’alienació onerosa de béns dels patrimonis públics 
de sòl i d’habitatge es pot adjudicar també directament:

»a) Als propietaris o propietàries de terrenys afectats pel 
planejament urbanístic a sistemes urbanístics públics o 
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Article 68

Es modifica l’apartat 3 de l’article 200 del Text refós de 
la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, que passa a tenir la redacció següent:

«3. El municipi exerceix la potestat de protecció de la le-
galitat urbanística respecte de les presumptes infraccions 
comeses en el seu territori. El Departament de la Gene-
ralitat competent en matèria d’urbanisme també exerceix 
la potestat de protecció de la legalitat urbanística res-
pecte a presumptes infraccions greus i molt greus en els 
termes i les condicions que s’estableixin per reglament»

Article 69

Es deixa sense contingut l’apartat 2 de l’article 202 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret le-
gislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

Article 70

Es modifica l’article 205 del Text refós de la Llei d’urba-
nisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
que passa a tenir la redacció següent:

«Article 205. Ordres de suspensió d’obres i requeriments 
de legalització

»1. L’administració competent ha d’incoar el procedi-
ment de protecció de la legalitat urbanística en relació 
amb els actes d’edificació o d’ús del sòl i del subsòl que 
s’efectuen sense el títol administratiu que habilita per a 
dur-los a terme o sense la comunicació prèvia requerida, 
o sense ajustar-se al seu contingut.

»2. Si els actes a què es refereix l’apartat 1 estan en curs 
d’execució, l’òrgan competent n’ha d’ordenar la suspen-
sió provisional juntament amb l’acord d’incoació del 
procediment. L’ordre de suspensió s’ha de comunicar a 
les persones afectades per al seu compliment immediat 
i perquè en un termini de quinze dies puguin al·legar i 
presentar els documents i justificacions que estimin per-
tinents. L’òrgan competent ha de ratificar o revocar l’or-
dre de suspensió en el termini de quinze dies posteriors 
a la finalització del tràmit d’audiència, en cas contrari, 
l’ordre resta automàticament sense efecte, sense perjudi-
ci que es pugui dictar posteriorment una nova ordre de 
suspensió provisional.

»3. Si els actes a què es refereix l’apartat 1 ja s’han exe-
cutat o se n’ha ratificat l’ordre de suspensió, l’òrgan com-
petent ha de requerir la persona interessada perquè en 
el termini de dos mesos comptats des de la notificació, 
sol·liciti el títol administratiu que habiliti per a dur-los a 
terme, o efectuï la comunicació requerida o, si s’escau, 
ajusti les obres o les actuacions al seu contingut, tret que 
aquests actes siguin manifestament il·legalitzables.»

Article 71

Es modifica l’article 206 del Text refós de la Llei d’urba-
nisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
que passa a tenir la redacció següent:

«Article 206. Restauració de la realitat física alterada

»1. Un cop transcorregut el termini de dos mesos esta-
blert per l’article 205 sense que s’hagi sol·licitat el títol 

Article 63

Es modifica l’apartat 4 de l’article 171 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, que passa a tenir la redacció següent:

«4. En el cas que els terrenys a què es refereix l’apar-
tat 1 integrin el patrimoni públic de sòl i d’habitatge, la 
constitució onerosa o gratuïta del dret de superfície s’ha 
d’ajustar al que estableixen els articles 165 a 170.»

Article 64

Es modifica la lletra e de l’apartat 2 de l’article 187 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret le-
gislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que passa a tenir la redacció 
següent:

«e) El canvi d’ús dels edificis i de les instal·lacions.»

Article 65

Es modifica l’apartat 3 de l’article 187 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, que passa a tenir la redacció següent:

«3. Les llicències s’atorguen sense perjudici de la resta 
d’autoritzacions que siguin preceptives d’acord amb la 
legislació de règim local o sectorial.»

Article 66

Es modifica l’apartat 4 de l’article 187 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, que passa a tenir la redacció següent:

«4. No estan subjectes a la llicència urbanística:

»a) Les obres d’urbanització previstes en els plans i els 
projectes degudament aprovats.

»b) Les parcel·lacions o la divisió de finques incloses en 
un projecte de reparcel·lació.

»c) Les obres que s’han de dur a terme en compliment 
d’una ordre d’execució o de restauració en aquells supò-
sits que la legislació de règim local o la legislació urba-
nística eximeixen de llicència prèvia.

»d) Les obres i les actuacions que les ordenances muni-
cipals, en els termes establerts per la legislació de règim 
local i en funció de l’entitat de les obres o les actuacions 
a realitzar, o la legislació urbanística subjecten al règim 
de comunicació prèvia a l’ajuntament.»

Article 67

S’addiciona un nou apartat 5 a l’article 187 del Text re-
fós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, amb la redacció següent:

«5. Està subjecte al règim de comunicació prèvia a l’a-
jun tament, d’acord amb el procediment que preveu la le-
gislació de règim local, la primera utilització i ocupació 
dels edificis i construccions. La comunicació ha d’anar 
acompanyada de la certificació de la persona facultativa 
directora acreditativa de la data de l’acabament de les 
obres i del fet que les obres s’han realitzat d’acord amb el 
projecte aprovat o les modificacions posteriors i les con-
dicions imposades, i que l’edificació està en condicions 
de ser utilitzada.»
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comporta la suspensió de la tramitació de les cèdules 
d’habitabilitat i impedeix la primera ocupació dels edifi-
cis i construccions.

»2. L’atorgament de cèdules d’habitabilitat per raó de la 
primera ocupació dels habitatges i el subministrament de 
serveis per a l’equipament dels edificis s’han d’ajustar al 
que estableix la legislació en matèria d’habitatge.»

Article 74

Es modifica l’article 210 del Text refós de la Llei d’urba-
nisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
que passa a tenir la redacció següent:

«Article 210. Actes nuls

»Les llicències, les ordres d’execució i els altres actes ad-
ministratius que s’adoptin en relació amb els terrenys que 
el planejament urbanístic destina al sistema urbanístic 
d’espais lliures públics o al sistema viari, o classifica o ha 
de classificar com a sòl no urbanitzable en virtut del que 
disposa l’article 32.a, que infringeixen les determinaci-
ons d’aquesta Llei, dels plans urbanístics o de les orde-
nances urbanístiques municipals, són nuls de ple dret.»

Article 75

Es deixa sense contingut l’apartat 3 de l’article 212 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret le-
gislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

Article 76

Es modifica l’article 213 del Text refós de la Llei d’urba-
nisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
que passa a tenir la redacció següent:

«Article 213. Infraccions urbanístiques molt greus

»Són infraccions urbanístiques molt greus:

»a) Els actes de parcel·lació urbanística, d’urbanització, 
d’ús del sòl i el subsòl i d’edificació contraris a l’ordena-
ment jurídic urbanístic que es duguin a terme en terrenys 
que el planejament urbanístic classifica o ha de classificar 
com a sòl no urbanitzable en virtut del que disposa l’article 
32.a, o en terrenys situats en qualsevol classe de sòl que el 
planejament urbanístic reserva per a sistemes urbanístics 
generals o bé per a sistemes urbanístics locals d’espais lliu-
res, viari o d’equipaments comunitaris esportius públics.

»b) La tala o l’abatiment d’arbres que comporti la desa-
parició d’espais boscosos o d’arbredes protegits pel pla-
nejament urbanístic.

»c) La vulneració, en més d’un 30%, en sòl urbà o en 
urbanitzable delimitat, dels paràmetres imperatius esta-
blerts pel planejament urbanístic relatius a densitat d’ha-
bitatges, nombre d’establiments, sostre, alçària, volum, 
situació de les edificacions i ocupació permesa de la su-
perfície de les finques o les parcel·les.

»d) La divisió o la segregació de terrenys en sòl no urba-
nitzable objecte d’algun règim de protecció especial, en 
contra de les determinacions d’aquesta Llei.

»e) La vulneració del règim d’usos i obres dels béns que 
el planejament urbanístic inclou en els catàlegs de béns 
protegits»

administratiu habilitant corresponent, o sense que s’hagi 
efectuat la comunicació requerida, o sense que s’hagin 
ajustat les obres o les actuacions al seu contingut, l’òrgan 
competent, mitjançant la resolució del procediment de 
restauració, ha d’acordar l’enderrocament de les obres, a 
càrrec de la persona interessada, i ha d’impedir definiti-
vament els usos a què podien donar lloc. Ha de procedir 
de la mateixa manera si les obres o actuacions són mani-
festament il·legals o si el títol administratiu habilitant es 
denega perquè l’atorgament d’aquest seria contrari a les 
prescripcions de l’ordenament urbanístic.

»2. Si, en el supòsit a què es refereix l’apartat 1, la per-
sona interessada no executa les mesures de restauració 
acordades en el termini d’un mes, l’òrgan competent en 
pot ordenar l’execució forçosa.

»3. En els supòsits d’execució subsidiària de les mesures 
de restauració acordades, l’ordre de restauració que es 
dicti habilita per executar les obres de les quals es trac-
ti, sense que en cap cas sigui exigible sol·licitar llicència 
urbanística. Amb aquesta finalitat, l’autoritat que executi 
subsidiàriament l’ordre dictada elaborarà i aprovarà el 
projecte tècnic que permeti l’execució material de les 
obres a càrrec de la persona obligada.»

Article 72

Es modifica l’article 207 del Text refós de la Llei d’urba-
nisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
que passa a tenir la redacció següent:

«Article 207. Prescripció de l’acció de restauració i de 
l’ordre de restauració

»1. L’acció de restauració de la realitat física alterada 
i de l’ordre jurídic vulnerat prescriu al cap de sis anys 
d’haver-se comès la infracció urbanística o, si s’escau, 
d’haver-se acabat les obres o cessat l’activitat il·lícites. Si 
aquestes obres o activitats estan emparades en un títol 
administratiu il·licit, l’acció de restauració prescriu al cap 
de sis anys d’haver-se produït la declaració de nul·litat o 
anul·labilitat corresponent, sigui en via administrativa o 
per sentència ferma judicial.

»2. Les ordres de restauració i les obligacions derivades 
de la declaració d’indemnització per danys i perjudicis 
prescriuen al cap de sis anys.

»3. No obstant el que disposen els apartats 1 i 2, l’acció 
de restauració i l’ordre dictada en el seu exercici no pres-
criuen mai en relació amb les infraccions urbanístiques 
que es cometin en terrenys que el planejament urbanístic 
destina al sistema urbanístic d’espais lliures públics o al 
sistema viari, o classifica o ha de classificar com a sòl 
no urbanitzable en virtut del que disposa l’article 32.a.»

Article 73

Es modifica l’article 209 del Text refós de la Llei d’urba-
nisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
que passa a tenir la redacció següent:

«Article 209. Efectes de la incoació d’expedients de re-
visió de llicències en les cèdules d’habitabilitat i en la 
primera ocupació dels edificis i construccions

»1. La suspensió d’efectes de llicències atorgades i la in-
coació d’expedients de revisió administrativa d’aquestes 
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»d) L’incompliment del deure de conservació dels ter-
renys, les urbanitzacions, les edificacions, els rètols i les 
instal·lacions en general en condicions de salubritat i de-
còrum públic.

»e) Els actes a què fan referència els articles 213 i 214 
que siguin legalitzables i s’ajustin al que estableix l’ar-
ticle 216.

»f) Els actes de propaganda d’urbanitzacions, per mitjà 
d’anuncis, cartells, tanques publicitàries, fullets o cartes, 
per mitjans informàtics o per qualsevol altre sistema de 
divulgació o difusió que no expressin les dades referents 
a l’aprovació de l’instrument de planejament correspo-
nent o que incloguin indicacions susceptibles d’induir a 
error els consumidors.

»g) La tala o l’abatiment d’arbres sense la llicència urba-
nística corresponent, si l’exigeixen el planejament urba-
nístic o les ordenances municipals.

»h) Els actes de parcel·lació, urbanització, edificació o 
ús del sòl conformes amb la legislació i el planejament 
urbanístics que es portin a terme sense disposar del títol 
administratiu habilitant corresponent o sense efectuar la 
comunicació prèvia en substitució de la llicència urba-
nística requerida o sense ajustar-se al seu contingut.»

Article 79

Es deixen sense contingut els apartats 4 i 5 de l’article 
216 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel De-
cret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

Article 80

Es modifica l’article 217 del Text refós de la Llei d’urba-
nisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
que passa a tenir la redacció següent:

«Article 217. Restauració voluntària de la realitat física 
o jurídica alterada

»A les persones responsables de la comissió d’una infrac-
ció urbanística que, abans que sigui ferma en via admi-
nistrativa la resolució per la qual finalitzi el procediment 
de protecció de la legalitat urbanística corresponent, 
procedeixen a la restauració voluntària de la realitat físi-
ca o jurídica a l’estat anterior a l’alteració, mitjançant les 
operacions materials i jurídiques pertinents, se’ls aplica-
rà una reducció del 90% a la quantia de la sanció que els 
correspongui. En el cas, que la restauració sigui només 
parcial, es modularà la reducció en proporció al grau de 
restauració assolit.»

Article 81

Es modifica l’article 219 del Text refós de la Llei d’urba-
nisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
que passa a tenir la redacció següent:

«Article 219. Quantia de les sancions

»1. Les infraccions urbanístiques tipificades per aquesta 
Llei se sancionen amb les multes següents:

»a) Les infraccions urbanístiques lleus, amb una multa 
de fins a 3.000 euros.

Article 77

Es modifica l’article 214 del Text refós de la Llei d’urba-
nisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
que passa a tenir la redacció següent:

«Article 214. Infraccions urbanístiques greus

»Són infraccions urbanístiques greus:

»a) Els actes tipificats per l’article 213.a que es duguin a 
terme en sòl no urbanitzable diferent al que el planeja-
ment urbanístic classifica o ha de classificar com a sòl no 
urbanitzable en virtut del que disposa l’article 32 a, o en 
sòl urbanitzable no delimitat, o en terrenys que el plane-
jament urbanístic reserva per a sistemes urbanístics lo-
cals altres que els d’espais lliures, viari o d’equipaments 
comunitaris esportius públics.

»b) L’incompliment, en sòl urbà i en sòl urbanitzable 
delimitat, de les determinacions urbanístiques sobre ur-
banització, usos del sòl i del subsòl i parcel·lació urba-
nística.

»c) La vulneració, en més d’un 10% i fins a un 30%, en 
sòl urbà o urbanitzable delimitat, dels paràmetres impe-
ratius a què fa referència l’article 213.c.

»d) L’incompliment del deure de conservació de ter-
renys, urbanitzacions, edificacions, rètols i instal·lacions 
en general, en condicions de seguretat.

»e) La tala o l’abatiment d’arbres integrants d’espais bos-
cosos o d’arbredes protegits pel planejament urbanístic que 
no comporti la desaparició d’aquests espais o arbredes.

»f) La divisió o la segregació de terrenys en sòl no urba-
nitzable que no sigui objecte de cap règim de protecció 
especial, o bé en sòl urbanitzable no delimitat, en contra 
de les determinacions d’aquesta Llei.

»g) Els supòsits tipificats per l’article 218.1.»

Article 78

Es modifica l’article 215 del Text refós de la Llei d’urba-
nisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
que passa a tenir la redacció següent:

«Article 215. Infraccions urbanístiques lleus

»Són infraccions urbanístiques lleus:

»a) L’incompliment, en sòl urbà i en sòl urbanitzable de-
limitat, de les determinacions urbanístiques sobre règim 
d’indivisibilitat de finques i sobre edificació.

»b) La vulneració de l’ordenament jurídic urbanístic en 
sòl no urbanitzable no subjecte a protecció especial i en 
sòl urbanitzable sense planejament parcial definitiva-
ment aprovat, en els supòsits següents:

»Primer. En matèria d’ús del sòl i del subsòl, si l’actuació 
no comporta fer edificacions ni instal·lacions fixes.

»Segon. En matèria d’edificació, si l’actuació consisteix en 
la construcció d’elements auxiliars o complementaris d’un 
ús o una edificació preexistents legalment implantats.

»c) La vulneració, fins a un 10%, en sòl urbà o urba-
nitzable delimitat, dels paràmetres imperatius a què fa 
referència l’article 213.c.
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Article 84

Es modifica l’article 227 del Text refós de la Llei d’urba-
nisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
que passa a tenir la redacció següent:

«Article 227. Prescripció d’infraccions i de sancions ur-
banístiques

»1. Les infraccions urbanístiques molt greus prescriuen 
al cap de sis anys, les greus prescriuen al cap de quatre 
anys i les lleus prescriuen al cap de dos anys.

»2. El termini de prescripció fixat per l’apartat 1 comen-
ça a comptar el dia en què s’ha comès la infracció, llevat 
dels casos en què es persisteixi d’una manera continua-
da en la conducta constitutiva d’infracció o en els casos 
en què el fet únic constitutiu d’infracció es prolongui en 
el temps. En aquests casos el termini de prescripció es 
computa a partir de l’acabament o el cessament de l’ac-
tivitat il·lícita.

»3. Les sancions imposades per la comissió d’infracci-
ons urbanístiques prescriuen al cap de tres anys si són 
molt greus, al cap de dos anys si són greus i al cap d’un 
any si són lleus.

»4. No obstant el que disposen els apartats anteriors, les 
infraccions urbanístiques que es cometin en terrenys que 
el planejament urbanístic destina al sistema urbanístic 
d’espais lliures públics o al sistema viari, o classifica o 
ha de classificar com a sòl no urbanitzable en virtut del 
que disposa l’article 32.a no prescriuen mai, ni tampoc 
no prescriuen mai les sancions imposades per les infrac-
cions urbanístiques comeses en els terrenys així qualifi-
cats o classificats.

»5. En els supòsits regulats per l’article 216.1, els termi-
nis de prescripció de la infracció i les regles de compe-
tència aplicables són els corresponents a la gravetat de la 
infracció originària.»

Article 85

Es modifica l’apartat 4 de la disposició addicional sego-
na del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel De-
cret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que passa a tenir la 
redacció següent:

«4. En les actuacions de dotació a què fa referència l’a-
partat 3, les persones propietàries han de cedir el 15% 
de l’increment de l’aprofitament urbanístic que comporti 
l’actuació de dotació respecte a l’aprofitament urbanístic 
preexistent i efectivament materialitzat. El compliment 
dels deures de les persones propietàries es fa efectiu mit-
jançant el sistema i la modalitat d’actuació que s’establei-
xi per a l’execució del polígon d’actuació urbanística que 
a aquest efecte s’ha de delimitar, el qual es pot referir a 
una única finca. En el cas que el planejament determi-
ni que, pel fet de concórrer les circumstàncies indicades 
per l’article 43.3 i per l’article 100.4.c, respectivament, 
el compliment del deure de cessió del percentatge cor-
responent de l’increment de l’aprofitament urbanístic que 
comporti l’actuació de dotació i també el compliment del 
deure de cessió de les reserves de sòl per a zones verdes i 
equipaments que estableix l’article 100.4 es poden subs-
tituir pel seu equivalent dinerari, ha de calcular el valor 
total de les càrregues imputables a l’actuació i les per-

»b) Les infraccions urbanístiques greus, amb una multa 
de fins a 150.000 euros.

»c) Les infraccions urbanístiques molt greus, amb una 
multa de fins a 1.500.000 euros.

»2. En qualsevol cas, les multes assenyalades a l’apartat 
1 s’han d’incrementar fins a la quantia del benefici obtin-
gut per les persones infractores, si aquest és superior.»

Article 82

Es modifica l’article 222 del Text refós de la Llei d’urba-
nisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
que passa a tenir la redacció següent:

«Article 222. Òrgans competents

»1. En el supòsit que la potestat de protecció de la lega-
litat urbanística sigui exercida per l’administració muni-
cipal, els òrgans competents per a resoldre els procedi-
ments sancionadors són els següents:

»a) L’alcalde o alcaldessa, en el cas d’infraccions lleus 
i greus.

»b) El ple de l’ajuntament, en el cas d’infraccions molt 
greus.

»2. En el supòsit que la potestat de protecció de la legali-
tat urbanística sigui exercida pels òrgans del departament 
de la Generalitat competent en matèria d’urbanisme, és 
competent per a resoldre el procediment sancionador:

»a) El director o directora general competent en matèria 
d’urbanisme, en el cas que la multa proposada sigui infe-
rior a 600.000 euros.

»b) El conseller o consellera del departament de la Gene-
ralitat competent en matèria d’urbanisme, en el cas que la 
multa proposada sigui igual o superior a 600.000 euros.

»3. Els òrgans competents per a resoldre els procediments 
sancionadors també ho són per ordenar en el mateix pro-
cediment les mesures de restauració de la realitat física 
alterada i de l’ordre jurídic vulnerat. Si les mesures de 
restauració s’adopten en procediments separats dels san-
cionadors, els òrgans competents per a ordenar-les són 
l’alcalde o alcaldessa, quan l’administració municipal 
exerceix la potestat de protecció de la legalitat urbanís-
tica, i el director o directora general competent en matè-
ria d’urbanisme, quan l’Administració de la Generalitat 
exerceix aquesta potestat.»

Article 83

Es modifica l’article 223 del Text refós de la Llei d’urba-
nisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
que passa a tenir la redacció següent:

«Article 223. Vinculació de les multes imposades als pa-
trimonis públics del sòl i d’habitatge

»Les administracions han de destinar al patrimoni públic 
del sòl i d’habitatge corresponent els ingressos obtinguts 
per les multes que imposin en l’exercici de la potestat 
sancionadora que estableix aquesta Llei.»
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«Catorzena. Sol·licituds d’autorització d’usos i d’obres en 
sòl no urbanitzable i en sòl urbanitzable no delimitat i 
d’usos i obres provisionals

»Els expedients de sol·licitud d’autorització d’usos i d’o-
bres en sòl no urbanitzable i en sòl urbanitzable no deli-
mitat i d’usos i d’obres provisionals es tramiten i s’apro-
ven d’acord amb la normativa urbanística aplicable en el 
moment en què van tenir entrada en l’ajuntament, però, 
no es podrà denegar llur aprovació d’acord amb aquesta 
normativa si els usos i les obres dels quals es tracta són 
conformes amb la normativa urbanística vigent en el mo-
ment de resoldre els procediments instats.»

Article 91

Es modifica la disposició transitòria quinzena del Text 
refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legis-
latiu 1/2010, de 3 d’agost, que passa atenir la redacció 
següent:

«Quinzena. Autorització de la rehabilitació o la recons-
trucció de masies, cases rurals o altres edificacions sin-
gulars situades en sòl no urbanitzable en absència de 
catàleg, i ampliació d’edificacions i activitats en sòl no 
urbanitzable

»1. Als efectes del que estableixen els articles 47.3 i 50.2, 
mentre el planejament general o un pla especial d’inici-
ativa pública no contingui la catalogació de les masies, 
les cases rurals i altres edificacions singulars situades en 
sòl no urbanitzable del terme municipal, per a regular 
llur reconstrucció o rehabilitació, aquestes actuacions 
poden ésser autoritzades per mitjà del procediment que 
estableix l’article 48. La documentació, en aquest cas, ha 
d’incloure una justificació específica de les raons que as-
senyala l’article 47.3 que determinen la preservació o la 
recuperació de l’edificació.

»2. Les edificacions i les activitats existents en sòl no 
urbanitzable, degudament autoritzades d’acord amb la 
legislació anterior a la Llei 2/2002, que no s’ajustin al 
règim d’ús del sòl no urbanitzable que estableix aquesta 
Llei, es poden ampliar sempre que el planejament urba-
nístic vigent, aprovat definitivament abans de l’entrada 
en vigor de la Llei 2/2002, ho prevegi expressament. 
L’ampliació s’autoritza d’acord amb el procediment esta-
blert per l’article 50.

»3. Les edificacions o instal·lacions industrials existents 
en sòl no urbanitzable, degudament autoritzades d’acord 
amb la legislació urbanística anterior a la Llei 2/2002, 
mentre no cessin l’activitat per la qual van ser autoritza-
des, poden ser objecte d’aquelles obres de conservació, 
d’adequació i de millora que siguin necessàries per al 
correcte desenvolupament de l’activitat. També poden 
ser objecte d’obres d’ampliació quan siguin necessàries 
per a la continuïtat de l’activitat o per a la seva adequa-
ció a la normativa aplicable en matèria de prevenció i 
control ambiental de les activitats, sempre que es justifi-
qui suficientment l’interès social de l’activitat en termes 
econòmics i en llocs de treball. Les obres d’ampliació 
s’autoritzen prèvia tramitació d’un pla especial urbanís-
tic. L’autorització requereix l’acceptació de les persones 
propietàries de procedir, quan es cessi l’ús, a desmuntar 
o enderrocar, sense dret a percebre cap indemnització, 
totes les instal·lacions o edificacions existents, excepte 

sones propietàries poden complir el deure de pagament 
substitutori de les cessions, sense necessitat d’aplicar cap 
sistema ni modalitat d’actuació, en el moment d’atorga-
ment de la llicència d’obra nova o de rehabilitació que 
habiliti la major edificabilitat o densitat o l’establiment 
del nou ús atribuït per l’ordenació i com a condició prè-
via a la concessió de la llicència.»

Article 86

Es deroguen les disposicions addicionals cinquena i si-
sena del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

Article 87

Es modifica la disposició addicional vuitena del Text re-
fós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, que passa a tenir la redacció se-
güent:

«Vuitena. Municipis sense pla d’ordenació urbanística 
municipal

»Els municipis que es regeixen per unes normes de pla-
nejament urbanístic dictades pel departament de la Ge-
neralitat competent en matèria d’urbanisme per a suplir 
transitòriament l’absència de planejament urbanístic ge-
neral municipal, disposen d’un termini de 3 anys des de 
l’entrada en vigor d’aquestes normes per a l’elaboració 
i tramitació d’un pla d’ordenació urbanística municipal. 
En el cas que dintre d’aquest termini algun municipi no 
hagi aprovat provisionalment el pla d’ordenació urbanís-
tica municipal, el Departament de la Generalitat compe-
tent en matèria d’urbanisme completarà la tramitació per 
a atorgar vigència indefinida a les esmentades normes.»

Article 88

Es modifica la lletra a de l’apartat 3 de la disposició tran-
sitòria tercera del Text refós de la Llei d’urbanisme apro-
vat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que passa a 
tenir la redacció següent:

«a) En els municipis de més de deu mil habitants i les 
capitals de comarca, als sectors subjectes a un pla de 
millora urbana en sòl urbà no consolidat que prevegin 
usos residencials de nova implantació i als sectors de sòl 
urbanitzable amb ús residencial, llevat que tinguin un 
planejament derivat aprovat inicialment abans de l’entra-
da en vigor de la Llei 10/2004. L’òrgan autonòmic com-
petent pot autoritzar excepcionalment la disminució de 
les esmentades reserves en els sectors per als quals s’es-
tableix una densitat inferior a vint-i-cinc habitatges per 
hectàrea i una tipologia edificatòria incompatible amb la 
construcció d’habitatges protegits.»

Article 89

Es deixa sense contingut l’apartat 5 de la disposició tran-
sitòria tercera del Text refós de la Llei d’urbanisme apro-
vat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

Article 90

Es modifica la disposició transitòria catorzena, que passa 
a tenir la redacció següent:
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informe compleix les funcions que preveu l’article 87.1 i 
té els seus mateixos efectes.»

Article 93

Es modifica la disposició final cinquena del Text refós de 
la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, que passa a tenir la redacció següent:

«Cinquena. Autorització per regular la incorporació de 
les noves tecnologies i per a dictar altres disposicions re-
glamentàries per a facilitar l’aprovació i divulgació dels 
instruments urbanístics

»1. S’autoritza el Govern per regular per decret les ma-
tèries següents:

»a) La incorporació de les noves tecnologies electròni-
ques, telemàtiques, informàtiques i altres en la tramita-
ció dels instruments urbanístics.

»b) La incorporació obligatòria de les noves tecnologi-
es de la comunicació i del transport, i de totes les al-
tres tecnologies vinculades a la qualitat de vida i a la 
sostenibilitat ambiental urbanes, al conjunt de les obres 
d’urbanització que s’estableixin i s’executin al servei dels 
assentaments humans.

»2. Per ordre del conseller o consellera competent en ma-
tèria d’urbanisme es poden dictar disposicions reglamen-
tàries en relació amb:

»a) L’homologació de la documentació integrant dels 
instruments de planejament i d’execució urbanístics.

»b) Els requeriments tècnics a què s’ha de subjectar la 
presentació al departament de la Generalitat competent 
en matèria d’urbanisme de la documentació dels instru-
ments urbanístics per a mantenir el sistema d’informa-
ció urbanística integrada de Catalunya i per a facilitar la 
seva divulgació telemàtica.

»c) Els criteris a seguir pels instruments urbanístics per 
a concretar les seves determinacions i per a precisar i 
unificar l’aplicació de conceptes normatius.

»d) Els criteris a adoptar per a la tramitació i l’aprova-
ció d’instruments urbanístics i per a l’autorització d’usos i 
d’obres en sòl no urbanitzable i d’usos i obres provisionals.

»e) Els criteris interpretatius per a l’aplicació de la legis-
lació urbanística.»

Disposicions addicionals

Primera. Modificació de la Llei 6/2009, 
del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans 
i programes

Es modifica l’apartat 4 de l’article 14 de la Llei 6/2009, 
del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i progra-
mes, que passa a tenir la redacció següent:

«4. L’avaluació ambiental del planejament urbanístic es 
regula per la legislació urbanística en els aspectes rela-
tius al procediment i al contingut de l’informe de soste-
nibilitat ambiental.»

que, prèvia tramitació d’un pla especial urbanístic, es 
destinin a usos conformes amb el règim jurídic del sòl no 
urbanitzable. L’eficàcia de l’autorització resta subjecta a 
les mateixes condicions que per als usos i obres provisio-
nals preveuen els apartats 2 i 3 de l’article 54.»

Article 92

Es modifica la disposició transitòria divuitena del Text 
refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, que passa a tenir la redacció se-
güent:

«Divuitena. Disposicions aplicables mentre no s’adapti 
el Reglament de la Llei d’urbanisme

»Mentre no s’adapti el Reglament de la Llei d’urbanis me, 
aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, a aquesta 
Llei:

»1. S’apliquen les disposicions reglamentàries vigents en 
tot allò que no s’hi oposi, no la contradigui ni hi resultin 
incompatibles.

»2. La integració del procés d’avaluació ambiental en els 
procediments d’elaboració i aprovació dels plans urba-
nístics, es continua regint per l’article 115 de l’esmentat 
Reglament, tenint en compte, amb efectes exclusivament 
supletoris, el compliment dels aspectes següents:

»a) L’avanç dels plans urbanístics subjectes a avaluació 
ambiental s’ha de trametre al departament o departa-
ments de la Generalitat competents en matèria d’urba-
nisme i de medi ambient.

»b) L’òrgan ambiental ha de dur a terme les consultes 
sobre l’abast de l’informe de sostenibilitat ambiental i la 
notificació al promotor o promotora del document de re-
ferència, en el termini de dos mesos.

»c) La direcció general competent en matèria d’urbanis-
me, en el cas de plans tramitats pels ens locals, ha de 
lliurar a l’òrgan ambiental, en el termini d’un mes des 
de la recepció de l’avanç de pla, un informe urbanístic 
i territorial que inclogui la valoració de l’adequació de 
l’avanç del pla a la legislació urbanística vigent, a les di-
rectrius del planejament territorial i als criteris de des-
envolupament urbanístic sostenible. Aquest informe s’ha 
d’incorporar com a annex al document de referència.

»d) Abans de l’aprovació provisional o definitiva, segons 
correspongui, s’ha de lliurar al departament o departa-
ments de la Generalitat competents en matèria d’urbanis-
me i de medi ambient la proposta de memòria ambiental 
conjuntament amb una còpia de la proposta de pla que 
es preveu sotmetre a aprovació provisional o definitiva.

»e) En el termini de tres mesos des de la recepció de 
la proposta de memòria ambiental, el departament o de-
partaments de la Generalitat competents en matèria de 
medi ambient i d’urbanisme han de trametre la resolució 
de l’òrgan ambiental sobre la Memòria ambiental i, en 
el cas de plans tramitats pels ens locals, un informe ur-
banístic i territorial sobre els aspectes del pla relatius a 
qüestions de legalitat i a qüestions d’oportunitat d’interès 
supramunicipal per tal que puguin ser considerats en el 
subsegüent acord d’aprovació. En el cas de plans espe-
cials urbanístics, de plans de millora urbana i de plans 
parcials urbanístics a què es refereix l’article 81.1, aquest 
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Segona. Règim transitori en matèria 
de reserves de sòl per a habitatges 
de protecció pública

1. Els plans d’ordenació urbanística municipal vigents 
que, d’acord amb l’article 57.3 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme en la redacció donada per aquesta llei, es-
tarien exempts de l’obligació de fer reserves mínimes 
per a habitatges amb protecció oficial, poden, mitjan-
çant la corresponent modificació de planejament, aco-
llir-se a l’esmentada exempció i replantejar, si ho con-
sideren necessari, la definició dels objectius del pla en 
aquesta matèria per a aquells àmbits d’actuació que no 
tinguin aprovat definitivament el corresponent projecte 
de reparcel·lació.

2. Les exempcions que en matèria de reserves mínimes 
per a habitatge amb protecció oficial preveu l’article 57.3 
del Text refós de la Llei d’urbanisme en la redacció do-
nada per aquesta llei, s’aplica també als plans d’ordena-
ció urbanística municipal en tràmit, si s’escau.

3. Els sòls qualificats d’habitatge amb protecció oficial 
que els plans directors de delimitació i ordenació de les 
àrees residencials estratègiques vigents, preveuen desti-
nar a la nova tipologia a què fa referència la disposició 
addicional cinquena del Text refós de la Llei d’urbanis-
me, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, de-
rogada per aquesta llei, es poden destinar a qualsevol de 
les tipologies d’habitatge amb protecció pública.

Tercera. Altres règims transitoris aplicables

1. Les modificacions dels instruments de planejament ur-
banístic general aprovades inicialment abans de l’entra-
da en vigor d’aquesta llei, que comportin un increment 
del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o 
de la intensitat de l’ús industrial, o la transformació dels 
usos anteriorment establerts, es continuen regint per la 
normativa anterior pel que fa a l’establiment del percen-
tatge de cessió de sòl amb aprofitament que preveu l’ar-
ticle 99 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

2. Les determinacions sobre expedients expropiatoris 
que estableix l’article 114 del Text refós de la Llei d’urba-
nisme, en la redacció donada per aquesta Llei, s’apliquen 
als expedients que a la seva entrada en vigor encara no 
s’hagin iniciat per ministeri de la llei.

Disposició derogatòria

Es deroguen totes les disposicions legals i reglamentàri-
es que s’oposin al que estableix aquesta llei, i específica-
ment les següents:

a) Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’apro-
va el Text refós de la Llei d’urbanisme, la disposició final 
2ª relativa al termini per a l’adaptació del Reglament de 
la Llei d’urbanisme.

b) Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de 
plans i programes, la disposició addicional cinquena.

c) Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, 
l’article 17.2 i la disposició addicional cinquena.

Segona. Supressió de la Comissió 
de Coordinació de la Política Territorial

1. Se suprimeix la Comissió de Coordinació de la Políti-
ca Territorial creada per la Llei 23/1983, de 21 de novem-
bre, de política territorial, i les funcions que la normativa 
en matèria de política territorial li atribueix passen a ser 
exercides per la Comissió de Política Territorial i d’Ur-
banisme de Catalunya regulada a l’article 17 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme, en la redacció donada per 
aquesta Llei.

Totes les referències que la Llei 23/2983, de 21 de no-
vembre, de política territorial i demés normativa vigent 
contenen a la Comissió de Coordinació de la Política 
Territorial, s’han d’entendre substituïdes per la Comissió 
de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya.

2. Totes les referències que el Text refós de la Llei d’urba-
nisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
i demés normativa vigent contenen a la Comissió d’Ur-
banisme de Catalunya, s’han d’entendre substituïdes per 
la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Ca-
talunya.

Disposicions transitòries

Primera. Pròrroga de les llicències atorgades 
de conformitat amb la normativa tècnica 
en matèria d’edificació i d’habitatge anterior

1. Les persones titulars de llicències d’obres en vigor, 
atorgades de conformitat amb la normativa tècnica en 
matèria d’edificació i d’habitatge anterior a la normativa 
aplicable a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, poden sol-
licitar la pròrroga de la seva vigència en les circumstàn-
cies següents:

a) Que, després d’haver iniciat l’execució de les obres 
autoritzades, no puguin acabar-les en els terminis fixats 
per causa de l’actual conjuntura de crisi econòmica en el 
sector de la construcció.

b) Que s’hagi iniciat l’estructura de l’edifici i que l’adap-
tació de les obres executades a les exigències derivades 
de la normativa tècnica en matèria d’edificació i d’habi-
tatge aplicable a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, sigui 
inviable econòmicament.

c) Que les obres autoritzades siguin conformes amb la 
legislació i el planejament urbanístics vigents en el mo-
ment de sol·licitar la pròrroga en tots aquells aspectes no 
relacionats amb les exigències esmentades a la lletra b.

2. Les persones titulars de llicències d’obres caducades 
a partir de l’1 de gener de 2008, incurses també en les 
circumstàncies indicades a l’apartat 1, poden sol·licitar la 
seva rehabilitació i pròrroga.

3. El termini màxim fins al qual es poden prorrogar les 
llicències d’obres a les quals es refereixen els apartats 
anteriors és el 31 de desembre de 2014.

4. A les llicències regulades per aquest article no els hi 
són d’aplicació les determinacions de l’article 189 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret le-
gislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
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8. Al·legacions de la Confederació d’Associacions Veï-
nals de Catalunya.

9. Al·legacions del Col·legi d’Arquitectes.

10. Al·legacions del Consell de Col·legis d’Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalu-
nya (AATEE).

11. Al·legacions del Col·legi Oficial d’Enginyers Industri-
als de Catalunya.

12. Al·legacions del Conselh Generau d’Aran.

13. Al·legacions per a la Defensa i l’Estudi de la Natura 
(ADENC).

14. Al·legacions de Paula Catalán Gasulla.

15. Al·legacions de Joan Orpí i Font.

16. Al·legacions de Maria Masferrer Lletjós.

17. Al·legacions de Jordi Morató-Aragonés Pàmies.

18. Al·legacions de Carles Pareja i Lozano.

19. Al·legacions de Rosa Cerarols Ramírez et altri.

20. Al·legacions de Enrique Achaerandio Magaña (Asso-
ciació de Parcel·listes de Catalunya).

21. Al·legacions de la Federació de Serveis a la Ciutada-
nia de CC.OO.

22. Al·legacions de PIMEC.

23. Al·legacions Federació Catalana de Promotors Cons-
tructors d’Edificis (FECAPCE).

24. Al·legacions de l’Associació Empresarial de Publi-
citat.

25. Al·legacions de l’Ajuntament de Sant Celoni.

26. Al·legacions de l’Ajuntament de Barcelona.

27. Al·legacions de Trinitat Capdevila Figols i altri.

28. Al·legacions de la Federació de Municipis de Cata-
lunya.

29. Al·legacions Maria Teresa Fontana Solé i 22 persones 
més.

30. Al·legacions del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalu-
nya.

31. Al·legacions de l’Institut Agrícola Català de Sant Isi-
dre.

32. Al·legacions Agrupació de Fabricants de Ciment de 
Catalunya.

33. Al·legacions Associació Catalana de Productors de 
Porcí (PORCAT).

34. Al·legacions senyor David Passarell Serret.

35. Al·legacions Associació d’Empreses Elèctriques 
(ASEME).

36. Al·legacions senyor Antoni Ferré i Mestre.

37. Al·legacions senyor Luis Parra Miguel.

38. Al·legacions senyor Jorge González Guerra.

39. Al·legacions senyora Roser Campanyà i Jané.

d) Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, els articles 90 i 91

e) Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, els articles 58.a, 151, 
225.2, 236.2 i 276.4 i la disposició addicional sisena.

f) Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a 
l’habitatge del 2009-2012, l’article 7.6 i la disposició fi-
nal 1.2

Disposicions finals

Primera. Adaptació del Reglament de la Llei 
d’urbanisme

El Govern, en el termini de divuit mesos a comptar de 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei, ha d’adaptar el Re-
glament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
305/2006, de 18 de juliol, al Text refós de la Llei d’ur-
banisme.

Segona. Entrada en vigor

1. Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva pu-
blicació al DOGC.

2. No obstant el que estableix l’apartat anterior, l’obliga-
ció de proporcionar l’enllaç al Registre de planejament 
urbanístic de Catalunya en la publicació dels acords 
d’aprovació definitiva dels instruments de planejament 
urbanístic, a què fa referència l’article 103.3 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme, en la redacció donada per 
aquesta llei, entra en vigor al cap de tres mesos de la 
publicació d’aquesta Llei en el Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Antecedents del projecte de llei

1. Acord de 24 de maig de 2011, del Govern de la Ge-
neralitat pel qual s’aprova la memòria prèvia a l’inici de 
la tramitació a l’Avantprojecte de llei de simplificació, 
d’agilitat i reestructuració administrativa i de promoció 
de l’activitat econòmica.

2. Proposta de modificació del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost (text de la proposta, memòria general, memòria 
d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades, in-
forme jurídic preliminar).

3. Avantprojecte de llei de simplificació, d’agilitat i re-
estructuració administrativa i de promoció econòmica.

4. Edicte de 26 de maig de 2011, pel qual se sotmet a in-
formació pública l’Avantprojecte de llei de simplificació, 
d’agilitat i reestructuració administrativa i de promoció 
de l’activitat econòmica.

5. Edicte de 7 de juny de 2011, pel qual s’amplia el ter-
mini d’informació pública de l’Avantprojecte de llei de 
simplificació, d’agilitat i reestructuració administrativa i 
de promoció de l’activitat econòmica.

6. Al·legacions degà Col·legi d’Advocats de Barcelona.

7. Al·legacions de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
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fós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost.

66. Acord del Govern sobre la continuació de la trami-
tació de la modificació del Text refós de la Llei d’Ur-
banisme, i de la modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual.

67. Informe jurídic referent a l’Avantprojecte de llei pel 
qual es modifica el Text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

68. Projecte de llei de modificació del text refós de la 
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost.

69. Certificat del secretari general de la Presidència.

Nota: Els documents 1 a 65 són fotocòpies dels documents 
originals. Els documents originals consten a l’expedient 
del Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmi-
ca, que el Govern va trametre al Parlament el 5 de juliol 
de 2011.

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Govern de la Generalitat (reg. 16253).

Tràmits afectats: des de l’inici de la tramitació.

Reducció de terminis: a la meitat dels que són fixats amb 
caràcter ordinari.

Acord: Mesa del Parlament, 22.07.2011.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el suport a la 
banca ètica
Tram. 250-00404/09

Esmenes presentades
Reg. 14658 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEF, 11.07.2011

Esmenes presentades pel G. P. de Convergència i Unió 
(reg. 14658)

1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Al punt 1

«1. El Parlament de Catalunya mostra el seu suport a les 
iniciatives anomenades de la banca ètica, en la mesura 
en què es constitueixen com a projectes que aposten per 

40. Al·legacions senyor Genís Pascual i Porret.

41. Al·legacions senyora Marta Morató.

42. Al·legacions senyor Roger Sánchez Esteban.

43. Al·legacions senyor Antonio Guzmán Botella Panea.

44. Al·legacions Gremi d’Àrids de Catalunya.

45. Al·legacions Col·legi de Geògrafs a Catalunya.

46. Al·legacions Alcaldessa de l’Ajuntament d’Aitona.

47. Al·legacions de Bon Preu, S.A.U.

48. Al·legacions Associació Plataforma de Parcel·listes 
de Catalunya.

49. Al·legacions Agrupació d’Agents Forestals de Catalu-
nya (CC.OO).

50. Al·legacions Associació El Saüquer.

51. Notificacions del tràmit d’audiència als interessats.

52. Sol·licitud de dictamen al Consell de Treball, Econò-
mic i Social de Catalunya.

53. Sol·licitud d’informe a la Comissió de Govern Local 
de Catalunya.

54. Dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya.

55. Memòria valorativa de les al·legacions presentades en 
tràmit d’informació pública i d’audiència als interessat i 
dels informes emesos.

56. Acord del Govern sobre continuació de la tramitació 
de l’Avantprojecte de Llei de Simplificació, d’agilitat i 
reestructuració administrativa i de promoció econòmica 
mitjançant tres avantprojectes de Llei.

57. Certificats Delegacions Territorials sobre tràmits 
d’audiència.

58. Informes emesos pel Consell Assessor per al Desen-
volupament Sostenible.

59. Informe emès per l’Oficina del Govern en relació amb 
la proposta de modificació del Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme.

60. Al·legacions del Consell de les Persones Consumido-
res de Catalunya.

61. Al·legacions de la Federació de Municipis de Cata-
lunya.

62. Al·legacions conjuntes del Col·legi d’Advocats de 
Barcelona, del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya, del Col·legi d’En-
ginyers Industrials i del Col·legi d’Enginyers de Camins, 
Canals i Ports de Catalunya.

63. Al·legacions de la Cambra de la Propietat Urbana de 
Barcelona.

64. Al·legacions de la Federació Catalana de Promotors 
Constructors d’Edificis.

65. Petició del secretari general de Territori i Sostenibi-
litat d’exclusió de la proposta de modificació del Text re-

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre el compliment 
del conveni relatiu al tancament progressiu 
del dipòsit de residus de Les Valls signat en-
tre l’antic Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, l’Agència de Residus de Catalu-
nya i l’Ajuntament de Santa Maria de Palau-
tordera (Vallès Oriental)
Tram. 250-00514/09

Esmenes presentades
Reg. 16496 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 26.07.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 16496)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a assegurar el compliment dels termes de l’autorit-
zació ambiental del dipòsit controlat de residus, i tenint 
en compte el projecte de clausura i recuperació paisat-
gística tramitat per l’Ajuntament de Santa Maria de Pa-
lautordera.»

Proposta de resolució sobre la inclusió de 
l’increment de serveis de la línia 4 en la pro-
gramació del servei de trens de rodalia que 
entrarà en vigor el 26 de juny de 2011
Tram. 250-00520/09

Esmenes presentades
Reg. 16497 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 26.07.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 16497)

Apartat 1

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

«1. Incrementar els serveis de la línia R4 entre Barcelona 
i les estacions de l’Alt Penedès.»

Apartat 3

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

«3. Reclamar a l’Estat l’execució de les obres necessàri-
es per disposar de la capacitat addicional requerida per 

una gestió dels diners que promou la generació d’ocupa-
ció i la inclusió social, i la finalitat de la qual que la ban-
ca funcioni per a persones que desitgin canviar la realitat 
amb les seves accions i que valorin la rendibilitat social.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 2

«2.a Estudiar l’impuls de mesures per a la promoció de 
valors solidaris i de consum responsable de productes fi-
nancers, en col·laboració amb les entitats financeres de 
Catalunya, i també amb entitats i iniciatives associati-
ves existents a Catalunya de promoció de l’anomenada 
“banca ètica”.

»b. Estudiar l’establiment de mesures que facilitin la im-
plantació a Catalunya d’iniciatives financeres en l’àmbit 
i els valors promoguts per l’anomenada «banca ètica»», 
amb la finalitat de recolzar el desenvolupament de pro-
grames de suport a empreses d’economia solidària, 
d’inserció laboral i suport a programes de microcrèdit 
orientades al suport de persones vulnerables o en risc 
d’exclusió social.»

Proposta de resolució sobre la renovació 
dels contractes programa de l’Institut Cata-
là de les Dones amb els ens locals per a ga-
rantir la continuïtat dels serveis d’atenció i 
informació a les dones
Tram. 250-00437/09

Esmenes presentades
Reg. 15285 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CIP, 21.07.2011

Esmenes presentades pel GP del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 15285)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

«[...] insta el Govern a donar continuïtat i actualitzar, 
d’acord amb els requeriments actuals, els contractes pro-
grama de l’Institut Català de les Dones amb els muni-
cipis i els Consells Comarcals per al funcionament dels 
Serveis d’Atenció i informació a les dones,[...]»
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Proposta de resolució sobre l’aplicació a tot 
Catalunya de l’ampliació dels horaris de les 
activitats recreatives de restauració i musi-
cals de l’1 de juny al 15 de setembre de 2011
Tram. 250-00525/09

Esmenes presentades
Reg. 16503 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 27.07.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 16503)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat perquè el Departament d’interior, aprovi una nova 
Ordre d’horaris, en desenvolupament de l’article 20 de la 
llei 11/2009 de 6 de juliol, i dels articles 70, 71 i de la dis-
posició transitòria desena, del reglament d’espectacles 
públics i activitats recreatives. Aquesta nova ordre hau-
rà d’establir el règim d’horaris general pels establiments 
oberts al públic, espectacles públics i activitats recreati-
ves per a tot el territori de Catalunya, horari que s’haurà 
d’adequar al nou catàleg d’espectacles públics, activitats 
recreatives i dels establiments i espais oberts al públic on 
aquests es duen a terme.»

Proposta de resolució sobre l’operació po-
licial de la plaça de Catalunya de Barcelona 
del 27 de maig de 2011
Tram. 250-00528/09

Esmenes presentades
Reg. 16488 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 27.07.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 16488)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«El Parlament de Catalunya reprueba al Govern de la 
Generalitat por la actuación policial llevada a cabo du-
rante el operativo desplegado el día 27 de mayo en la pla-
za de Catalunya de Barcelona, considerándolo despro-
porcionado e inadecuado para los fines de salud pública 
i de prevenció d’incidents en les celebracions esportives 
previstes pel dia 28 de maig que según se dijo desde el 
Departament d’Interior se perseguían.»

implantar aquest increment de servei, en el marc del Pla 
d’infraestructures ferroviàries de rodalia de Barcelona 
2008-2015 i d’altres projectes complementaris.»

Proposta de resolució sobre les mesures 
per a aplicar una reducció del 5% en els tí-
tols integrats de transport públic dels con-
sorcis de transport públic del Camp de Tar-
ragona, el Gironès, la conurbació de Lleida i 
el Bages i en els abonaments multiviatge del 
servei de trens regional
Tram. 250-00523/09

Esmenes presentades
Reg. 16498 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 26.07.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 16498)

1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta al Govern, en el cas de 
noves rebaixes de títols integrats de transport públic per 
part de l’Estat, a negociar aquesta aplicació, a més a més 
de l’àmbit d’ATM de Barcelona, als àmbits compresos en 
els Consorcis de Transport públic de el Camp de Tarra-
gona, el Gironès, la conurbació de Lleida i el Bages, així 
com en el preus dels abonaments multiviatge del servei 
regional de Renfe per un termini de sis mesos, com a mí-
nim, o extensions temporals que s’acordin, de forma simi-
lar al que s’ha aplicat a l’àmbit de l’ATM de Barcelona.»

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del personal ferroviari a l’estació de tren de 
Móra la Nova (Ribera d’Ebre)
Tram. 250-00524/09

Esmenes presentades
Reg. 16499 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 26.07.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 16499)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a fer les gestions necessàries davant d’ADIF 
per tal que l’atenció al públic que s’ofereixi a l’estació de 
Mora la Nova permeti garantir la seguretat i qualitat del 
servei ferroviari.»
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lectius necessiten mesures diferenciades de protecció. 
Un clar exemple de la violació dels seus drets es que en 
la actualitat, el govern continua sense complir amb el seu 
mandat constitucional respecte a la consulta prèvia dels 
pobles indígenes i comunitats afrocolombianes quan es 
tracta de projectes a realitzar-se als seus territoris col-
lectius. Per a l’Organització Nacional Indígena de Co-
lòmbia (ONIC), la manca de compliment d’aquest dret 
és un factor que contribueix al risc d’extinció de més de 
la meitat dels pobles indígenes del país. En tot aquest 
context, la Cort Constitucional de Colòmbia i informes 
dels Relators Especials de nacions Unides per els Pobles 
Indígenes han declarat que aquests es troben un greu risc 
d’extinció.

Per aquests motius, els grups parlamentaris sotasignats 
presenten la següent: 

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya expressa la seva plena so-
lidaritat amb el poble colombià i reitera la seva màxima 
preocupació pel que fa a la greu situació dels drets hu-
mans i del dret internacional humanitari a Colòmbia, en 
especial en relació amb els defensors i defensores dels 
drets humans i els líders socials que defensen el dret a 
la terra.

2. El Parlament insta el Govern a fer les actuacions per-
tinents davant el Govern de l’Estat per a que s’adreci al 
Govern colombià per a: 

a) Concretar, a més de les bones paraules, accions per 
garantir de manera íntegre i efectiva el compliment dels 
drets humans a Colòmbia, amb especial èmfasis en la 
feina dels defensors i defensores dels drets humans així 
com els líders socials que defensen el dret a la terra.

b) Apostar per una veritable política de pau on s’enten-
gui que una veritable pau i una reconciliació nacional 
a Colòmbia només es poden aconseguir a través d’una 
solució negociada que es fonamenti en l’esclariment de 
la veritat, de la justícia i el reconeixement del dret a la 
reparació de les víctimes de les violacions dels drets hu-
mans i el dret internacional humanitari.

c) Aplicar les mesures necessàries per evitar l’extinció 
física i cultural del pobles indígenes. En aquest sentit, 
s’insta a que el govern aprovi i ratifiqui la Declaració de 
les Nacions Unides sobre els Drets dels Pobles Indígenes 
de 2007 així com el compliment efectiu del Conveni 169 
de l’Organització Internacional de Treball sobre Pobles 
Indígenes i Tribals. Concretament, s’insta per la no in-
tervenció i/o eliminació dels resguard indígenes com a 
territoris propis i ancestrals d’aquestes comunitats.

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GP SOC; Núria Segú 
Ferré, diputada GP SOC; Dolors Camats i Luis, portaveu 
GP ICV-EUiA; Joan Boada Masoliver, diputat GP ICV-
EUiA; Pere Aragonès i Garcia, Diputat GP ERC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu GP ERC

Proposta de resolució de suport al poble de 
Colòmbia per la violació dels drets humans i 
del dret internacional humanitari
Tram. 250-00587/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 16184 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.07.2011

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, 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 davant la Comissió de Coope-
ració i Solidaritat.

Exposició de motius

Colòmbia és un país que porta més de 40 anys d’un con-
flicte armat intern que enfronta a les forces de seguretat, 
paramilitars i grups guerrillers. La població civil és la 
que pateix la pitjor part del conflicte ja que tots els actors 
armats cometen violacions als drets humans i al dret in-
ternacional humanitari.

En aquest darrer any hi hagut alguns canvis amb l’en-
trada del nou govern de Juan Manuel Santos. Aquest ha 
iniciat el seu mandat amb un discurs més obert davant de 
la situació de drets humans al país, ha disminuït les ex-
pressions públiques d’estigmatització cap a l’oposició en 
general i les organitzacions defensores de drets humans 
en particular. Tanmateix, aquests canvis en el discurs 
públic del govern no s’han traduït fins al moment ni en 
una millor situació de drets humans ni una disminució 
dels alts índexs d’impunitat davant de les violacions ja 
ocorregudes. Al contrari, la situació dels drets humans 
a Colòmbia continua sent molt greu preocupant, tal com 
afirmen organismes com l’Oficina de l’Alta Comissiona-
da de Nacions Unides per als Drets Humans a Colòmbia 
(OACNUDH) o Amnistia Internacional.

Algunes xifres actuals són: 

Des de juliol de 2010 fins a abril de 2011 s’ha registrat 
206 agressions individuals contra defensors i defensores, 
de les quals 34 han estat assassinats.

En període del nou govern fins al mes de maig del 2011 
hi ha hagut 24 assassinats de sindicalistes i s’han produït 
233 agressions contra sindicalistes.

La violència contra les dones continua sent un tema 
secundari en les polítiques públiques del país amb uns 
índexs d’impunitat inacceptables. Segons la primera en-
questa de prevalença de la violència sexual en el marc 
del conflicte armat en Colòmbia, durant els anys 2001-
2009, 489.687 dones van ser víctimes directes de violèn-
cia sexual.

La violència contra pobles indígenes i comunitats afro-
colombianes segueix amb nivells alarmants, només al 
2010, 122 indígenes van ser assassinats. Aquests col-
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diació, va reportar 194 conflictes dels quals les dues ter-
ceres parts estaven relacionades amb activitats mineres.

Per tant, que la Unió Europea signi tractats amb Colòm-
bia i Perú legitima el país responsable dels majors nivells 
d’assassinats de sindicalistes i agreuja les violacions dels 
drets humans a tota la zona andina i amazònica.

No obstant això, el procés de l’acord pren força en els 
propers mesos i s’apropa l’etapa de les ratificacions par-
lamentàries estatals. Així doncs, és necessari ressaltar la 
importància que els parlaments estatals aprofitin l’opor-
tunitat per pronunciar-se en la defensa i protecció dels 
drets humans per sobre dels interessos comercials.

Segons la versió filtrada del text negociat, l’acord inclou 
disposicions que no formen part de la política comercial 
comuna de la Unió: desarmament i no proliferació d’ar-
mes (art. 2) i una clàusula democràtica (art. 1); motiu pel 
qual és necessari que l’acord sigui declarat de caràcter 
mixt, i es propiciï així un debat democràtic a cada país 
participant en les negociacions.

Encara que els serveis jurídics de la Comissió Europea, 
el Parlament Europeu i el Consell encara han d’emetre 
les seves opinions legals en aquesta matèria, diversos 
parlamentaris alemanys, britànics i irlandesos han pre-
sentat mocions per exigir que l’acord amb Colòmbia i 
Perú es consideri de tipus mixt i, per tant, es discuteixi 
i sotmeti a ratificació als seus respectius parlaments es-
tatals.

Es preveu que l’autorització per part del Consell per sig-
nar els acords i l’inici del procés de ratificació tinguin 
lloc el 2012. La seva conclusió definitiva finalitzaria 
molt després. És també probable, no obstant això, que 
la Comissió Europea proposi una aplicació temporal del 
TLC durant el període en què el Parlament Europeu ha 
de donar la seva aprovació.

Per aquests motius, els grups parlamentaris sotasignats 
presenten la següent: 

Proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les ges-
tions oportunes davant el Govern de l’Estat per: 

1) Obrir un debat públic en el ple del Congrés dels Dipu-
tats sobre la ratificació del TLC entre la Unió Europea i 
Perú i Colòmbia i sobre la seva qualificació com a acord 
mixt.

2) Instar la Comissió Europea a que declari aquest Trac-
tat de Lliure Comerç com a acord mixt.

3) Exigir la competència estatal per decidir la ratificació 
d’aquests acords (en la línia de les accions empreses per 
parlamentaris al Regne Unit, Irlanda i Alemanya).

4) Exigir que no s’accepti una aplicació temporal del 
TLC fins que no hagin finalitzat els deguts processos de 
ratificació per part dels Estats membres de la Unió.

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2011

Dolors Camats i Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joan Bo-
ada Masoliver, diputat GP ICV-EUiA; Pere Aragonès i 
Garcia, diputat GP ERC; Anna Simó i Castelló, portaveu 
GP ERC

Proposta de resolució sobre la ratificació 
del tractat de lliure comerç entre la Unió Eu-
ropea i Perú i Colòmbia i sobre la declaració 
del tractat com a acord mixt
Tram. 250-00588/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 16185 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.07.2011

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, 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 davant la Comissió de Coope-
ració i Solidaritat.

Exposició de motius

El comerç internacional ha obtingut tradicionalment un 
fort suport de la Unió Europea (UE) pel seu potencial 
per incrementar les inversions, generar ocupació i cons-
truir vincles i llaços comuns entre regions. No obstant 
això, és de comú acord que les necessitats comercials 
no poden tenir prioritat sobre els drets humans, la lluita 
contra la pobresa, la protecció mediambiental, i la recer-
ca d’un desenvolupament sostenible.

Després del fracàs de les negociacions per establir un 
Acord d’Associació regió a regió amb la zona andina, la 
UE va passar a negociar un Tractat de Lliure Comerç 
(TLC) multiparts només amb Perú i Colòmbia.

Diversos sindicats de Colòmbia i Europa, així com nom-
broses organitzacions de la societat civil d’Amèrica Lla-
tina i Europa, han presentat repetidament proves dels 
impactes socioeconòmics i ambientals d’aquest Tractat, i 
han denunciat com a inacceptable la predisposició de la 
Unió Europea a signar TLC amb països on es cometen 
clares violacions dels drets sindicals i dels drets humans, 
sovint amb el suport còmplice del Govern.

Pel que fa a Colòmbia, l’OIT continua denunciant la vi-
olació dels drets sindicals. En aquest sentit, el juny de 
2010, es va decidir l’enviament d’una missió tripartida 
d’alt nivell al país per constatar, primer de tot, quina és 
la situació dels drets humans i en particular la dels drets 
sindicals. Les persecucions i els assassinats a sindicalis-
tes continuen. Només el 2010, han estat assassinats 51 
sindicalistes a Colòmbia segons dades de l’Escuela Naci-
onal Sindical. La impunitat d’aquests crims té un nivell 
superior al 95%. Informes recents de l’Alt Comissionat 
de les Nacions Unides per als Drets Humans mostren la 
persistència de violacions de drets humans civils, polí-
tics, econòmics, socials i culturals a Colòmbia.

Respecte de Perú, les tensions ocorregudes per les ac-
tivitats extractives afecten tot el país. Avui, el 15% del 
territori està destinat a explotacions extractives i s’espera 
ampliar aquestes concessions a un ritme del 2% anual. El 
2009, la Defensoría del Pueblo, organisme públic de me-
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Proposta de resolució sobre les gestions 
amb Renfe per al millorament de la línia de 
ferrocarril entre Barcelona i Figueres
Tram. 250-00590/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 16250 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.07.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, 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 per tal 
que sigui substanciada davant la Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Atès que la línia Figueres-Girona-Barcelona és una de 
les més concorregudes de l’Estat però a la vegada es 
tracta d’una de línies de ferrocarril de Catalunya més 
desatesa per part del Ministeri de Fomento. La manca 
d’inversió crònica i la manca de previsió han provocat 
que aquesta línia presenti un alt grau d’incidències que 
afecten amb molta freqüència als usuaris.

Atès que desprès de moltes promeses, per part de Renfe, 
de millora de la línia, les expectatives no s’han complert 
i en l’actualitat ens trobem davant d’una línia molt de-
gradada que s’allunya dels estàndards de qualitat que els 
usuaris mereixen.

Atès que els usuaris gironins de Renfe fa mesos que re-
clamen una millora integral del servei de Renfe en aques-
ta línia. Aquests usuaris es van constituir en una platafor-
ma reivindicativa d’usuaris habituals com a protesta pel 
mal servei que pateixen normalment. Aquesta plataforma 
ha dut a terme nombroses accions de protesta, però les 
deficiències del servei continuen vigents. Reclamen una 
millor puntualitat, més informació als usuaris, l’ús de 
combois dobles que augmentin la capacitat en hores pun-
ta i la renovació del material mòbil.

Atès que el govern de la Generalitat, com a titular del 
servei de rodalies, s’ha limitat a presentat un expedient 
informatiu a Renfe per les alteracions en la línia Barce-
lona-Girona-Figueres que s’han acumulat durant els dar-
rers mesos i que han motivat queixes dels usuaris.

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 emprendre les gestions i accions necessàries da-
vant la companyia Renfe per a que a la línia de ferrocar-
ril Barcelona-Girona-Figueres: 

– Es millorin els nivells de puntualitat.

– Es generalitzi l’ús de combois dobles en hores punta, 
s’auditi l’estat dels combois i es renovin aquells que, des-
prés de la corresponent avaluació, es considerin obsolets 

Proposta de resolució sobre l’execució de la 
segona fase de les obres de l’Escola Parc 
del Saladar, a Alcarràs (Segrià)
Tram. 250-00589/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 16209 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.07.2011

A la Mesa del Parlament

Carmel Mòdol i Bresolí, diputat, 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, presenten la pro-
posta de resolució següent sobre el CEIP Parc del Sa-
ladar d’Alcarràs (Segrià), per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

Les obres de la 2ª fase del CEIP Parc del Saladar d’Al-
carràs (Segrià) han estat aturades. Executada la prime-
ra fase el Departament d’Ensenyament va comunicar a 
l’Ajuntament d’Alcarràs que el 21/10/2010 GISA havia 
adjudicat el contracte de redacció dels projectes i d’exe-
cució de les obres corresponents a la segona fase.

Però de les dues entrevistes mantingudes amb el Dele-
gat Territorial del Departament l’equip de govern de la 
població afectada en conclou que d’aquesta segona fase 
no se’n realitzaran les obres, ja que se’ls ha argumentat 
la manca de crèdits pressupostaris com a causa d’aquest 
fet. D’aquesta manera el Departament obvia la necessitat 
d’iniciar les obres amb la major urgència possible per tal 
de no incrementar el nombre de mòduls prefabricats –ac-
tualment n’existeixen dos d’instal·lats. A més a més, no 
dur a terme aquesta fase de construcció comportaria que 
tots els i les alumnes de primària haurien de començar 
en barracons, ja que les dues línies existents al centre 
solament poden atendre la fase d’infantil.

Cal tenir en compte, a més a més, que aquest projecte 
va ser justificat en base a l’excepcional creixement de la 
població, les reserves de crèdit existents necessàries per 
procedir a una adjudicació de contractes i el fet que les 
obres no les realitza l’administració directament, sinó 
mitjançant GISA.

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 executar la 2a fase d’obres del CEIP «Parc del 
Saladar» d’Alcarràs (Segrià).

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2011

Carmel Mòdol i Bresolí Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 
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2. Garantir que les retallades pressupostàries no afectin 
la qualitat dels serveis sanitaris a la comarca de l’Alt Pe-
nedès.

3. Licitar la construcció del segon Centre d’Assistència 
Primària de Vilafranca del Penedès abans de finalitzar 
l’any 2011.

4. Garantir els recursos tècnics i professionals per el fun-
cionament de tots els Centres d’Assistència Primàries i 
de tots els consultoris locals que integren avui la xarxa 
sanitària de la comarca.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M. 
Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei d’atenció continuada a l’àrea bà-
sica de salut de Castellar del Vallès (Vallès 
Occidental) i el restabliment de l’horari del 
servei d’ambulàncies d’aquesta població
Tram. 250-00592/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 16258 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.07.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat, Montserrat Capdevila Tatché, diputada 
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El Centre d’Atenció Primària (CAP) de Castellar del Va-
llès deixarà de prestar a partir del dia 1 d’agost de 2011 
el servei d’atenció continuada, com a conseqüència del 
pla d’estalvi que ha impulsat el Servei Català de la Salut 
de la Generalitat de Catalunya.

Les urgències entre les 00 i les 08 hores s’atendran a 
partir d’aquesta data en els centres sanitaris de Sabadell 
(Hospital Parc Taulí i CUAP Sant Fèlix) o bé a través 
del servei d’urgències domiciliàries del 061. Després de 
més de 20 anys, desapareix el servei d’urgències en el 
CAP de Castellar dins d’aquesta franja horària. Aquest 
fet contribuirà a saturar els serveis dels centres sanitaris 
de Sabadell, rebaixant els estàndards de qualitat assis-
tencial que tant ha costat assolir al llarg del temps.

D’altra banda, la Generalitat ha anunciat que es reestruc-
turarà el Servei d’Emergències Mediques (SEM) 061, 
de manera que les dues ambulàncies que donen servei a 
Castellar només coincidiran durant quatre hores al dia. 
El motiu és que l’ambulància que fins al moment presta-
va un servei de 24 hores passarà a cobrir solament 16 ho-

– Es dugui a terme una millora dels protocols d’informa-
ció als usuaris.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2011

Carme Capdevila i Palau Oriol Amorós i March
Diputada del GP d’ERC Portaveu adjunt del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre el garantiment 
del sistema de salut públic, universal i de 
qualitat dels serveis sanitaris a l’Alt Penedès
Tram. 250-00591/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 16257 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.07.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat, Roberto Edgardo Labandera Ganachi-
pi, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Salut.

Exposició de motius

Les retallades que des de fa mesos aplica el Govern de 
la Generalitat en matèria de salut estan posant en greu 
perill el sistema de sanitat pública de Catalunya, que du-
rant molts anys ha estat referent de qualitat en el món. El 
Departament de Salut ha defugit la seva responsabilitat 
sobre les retallades carregant sobre els centres la decisió 
de concretar com reduir un deu per cent el seu pressu-
post, i això s’està traduint en reducció de personal assis-
tencial, tancament de quiròfans i reducció en l’ús de llits 
hospitalaris.

Els ciutadans d’arreu del país ho viuen amb preocupació, 
ja que veuen com es tanquen centres, es redueixen els 
serveis i la seva qualitat i s’infrautilitzen recursos en un 
àmbit tan sensible com és el de la salut, i això afecta, 
inevitablement, l’atenció que reben, mentre que al ma-
teix temps des de la Conselleria s’envien missatges que 
qüestionen la sanitat pública i es promociona la privada.

En aquest sentit, diverses entitats socials del Penedès 
s’han manifestat en defensa de la sanitat pública i mos-
trant el seu rebuig a les retallades sanitàries que la posen 
en perill i que s’estan duent a terme a l’Hospital Comar-
cal de l’Alt Penedès i als Centres d’Atenció Primària de la 
comarca, a les quals els socialistes hi donem tot el suport.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Garantir que es preservi el sistema de salut públic, 
universal i de qualitat.
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gat) –gestionat per la Mútua de Terrassa–, els quals, pel 
que fa al personal, consisteixen en l’acomiadament de 4 
persones i la reducció de jornada de 22 dels 66 treballa-
dors i treballadores.

Pel que fa als serveis, els canvis consisteixen en el tan-
cament de les nits i els caps de setmana, comportant la 
derivació a Martorell, que conseqüentment es tradueix 
en la saturació dels serveis d’aquesta població i dificul-
tats per a la ciutadania d’Olesa de Montserrat, com ara 
el transport.

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 mantenir en 
funcionament els serveis i el personal del CAP d’Olesa 
de Montserrat (Baix Llobregat) que hi havia abans de les 
comunicacions recents del Departament de Salut i valo-
rar els canvis que preveu el Departament de Salut amb 
el consistori, el govern territorial de salut i representants 
del personal, d’usuaris i de veïns.

Palau del Parlament, 19 de juliol 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’aprovació del 
projecte de desdoblament de la carretera 
B-500 i la construcció del túnel de la Con-
reria i sobre les intervencions per al millora-
ment de la integració urbana i l’accessibilitat 
de la carretera C-31 a Badalona
Tram. 250-00594/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 16360 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.07.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, diputat, Caterina Mieras i Barceló, 
diputada, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Montserrat 
Tura i Camafreita, diputada, Consol Prados Martínez, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La carretera B-500 entre Mollet i Badalona ha de ser una 
de via de connexió alternativa entre el Maresme i el Bar-
celonès Nord amb el Vallès, que millori globalment la 
mobilitat entre els tres territoris i que permeti una alter-
nativa a l’alta congestió de dos punts de la xarxa que són 
el nus de la Trinitat per una banda i la C-60 per l’altre.

res diàries (de 17 a 9 h), mentre que l’altra ambulància 
mantindrà el seu horari de 7 a 19 h.

Els municipis de Castellar del Vallès i Sant Llorenç Sa-
vall, que integren una àrea de població de més de 25.000 
habitants, van fer públic el passat 5 de juliol una decla-
ració en què es manifestava el rebuig a aquest conjunt 
de mesures que atempten contra la qualitat de la sanitat 
pública. Així mateix, es va fer una crida a la ciutadania 
perquè s’adherís a la campanya de recollida de signatu-
res per tal que no es retallin els serveis sanitaris i, al-
hora, donés suport a les mobilitzacions en defensa dels 
serveis públics.

La salut és un dels pilars de l’estat del benestar i no un 
negoci ni es pot regir estrictament per criteris econòmics 
o estadístics.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Reconsiderar les mesures per la sostenibilitat del siste-
ma sanitari que ha impulsat i mantenir els servei d’aten-
ció continuada de 24 hores a l’Àrea Bàsica de Salut de 
Castellar del Vallès.

2. Reconsiderar la mesura de reestructurar el Servei d’E-
mergències Mèdiques (SEM) del municipi de Castellar 
del Vallès, de manera que es restableixin els horaris de 
les dues ambulàncies del municipi, de 24 hores i 12 ho-
res respectivament.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M. 
Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Montserrat Capde-
vila Tatché, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels serveis i del personal del CAP Olesa de 
Montserrat
Tram. 250-00593/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 16263 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.07.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Carme Capdevila i Pa-
lau, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El Departament de Salut ha realitzat canvis en el servei i 
el personal del CAP d’Olesa de Montserrat (Baix Llobre-
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Exposició de motius

El proppassat diumenge 26 de juny va començar a pres-
tar servei la nova línia de rodalies R8 entre Martorell i 
Granollers. Per primer cop en la història es disposa d’un 
servei ferroviari de passatgers no radial des de Barcelo-
na. Aquest fet ha estat possible gràcies a l’efecte combi-
nat de la reivindicació històrica de veïns i ajuntaments 
de les comarques del Vallès i de la inversió del Govern 
de l’Estat per valor de 162 milions d’euros en el desdo-
blament de la línia Mollet Castellbisbal i en especial a 
l’anomenat nus de Mollet.

Aquesta fita, no només pel fet d’haver-se establert un 
servei ferroviari entre el Baix Llobregat Nord, el Vallès 
Occidental i el Vallès Oriental, sinó també per la nova 
concepció que significa en la estructura dels serveis de 
transport públic. El fet metropolità, aquest alt grau d’in-
terrelació existent entre els municipis de l’àmbit metro-
polità, no es pot servir únicament amb serveis radials 
en forma d’aranya des de i cap a Barcelona. Ja des de fa 
alguns anys, hem posat sobre el paper aquesta concepció 
del transport públic ferroviari; sobretot en la mesura que 
s’ha establert i acordat la necessitat de construir una lí-
nia ferroviària orbital que connecti directament els prin-
cipals nuclis de la segona corona metropolitana.

A l’espera de que la línia orbital ferroviària estigui en 
marxa, bé està que usem altres infraestructures ferrovi-
àries, que si bé s’han construït per altres usos, com el 
transport de mercaderies, poden ser d’utilitat als serveis 
de rodalies, com és el cas de la línia de rodalies R8.

Malgrat això, la infraestructura existent no permet usar 
tot el potencial del nou servei ferroviari, ja que no fou 
concebuda inicialment per al transport de viatgers. En 
concret, no disposa d’intercanviador amb la línia S1 de 
Ferrocarrils de la Generalitat; la connectivitat actual 
amb la línia S2 de Ferrocarrils de la Generalitat obliga a 
fer llargs recorreguts a peu; no disposa d’intercanviador 
amb la línia R4 de Renfe; i en el nou tram obert al transit 
ferroviari de passatgers hi manquen les estacions de Ri-
pollet i Santa Perpètua.

Cal, per tant, actuar a nivell d’estacions i intercanviadors 
per tal d’aprofitar les possibilitats existents, tal com s’es-
tableix en les directrius dels diferents plans de transports 
de la Generalitat o de l’Estat. En aquest sentit, es troba 
especialment a faltar l’intercanviador d’Hospital Gene-
ral que ha de permetre la connexió amb la línia S1 de 
Barcelona a Terrassa. La seva existència permetria donar 
servei a la deficient connectivitat entre el Baix Llobregat 
Nord i el sistema urbà de Terrassa. Alhora, permetria per 
una banda la millora de la connectivitat amb la Univer-
sitat Autònoma, i per altra banda la connexió d’aquest 
sistema urbà amb les importants poblacions de Grano-
llers i Mollet.

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: 

Construir l’intercanviador de l’Hospital General entre la 
les línies R8 de Rodalies i S1 dels FGC per tal de con-

El Govern de la Generalitat, mitjançant el Decret 
103/2009, de 30 de juny, va ampliar l’encàrrec de ges-
tió de l’Administració de la Generalitat de Catalunya a 
l’empresa pública TABASA, Infraestructures i Serveis 
de Mobilitat, Societat Anònima per tal d’encarregar-li 
a l’actual concessionària dels Túnels de Vallvidrera, la 
construcció, conservació i explotació dels desdoblament 
de la B-500 entre el Vallès Oriental i el Maresme i els 
seus accessos.

L’estudi informatiu ja es va sotmetre a informació públi-
ca i manca tan sols el tràmit d’emissió de la Declaració 
d’Impacte Ambiental.

Donat que el Govern de la Generalitat no s’ha manifestat 
sobre la seva continuïtat, i donat el caràcter estratègic de 
la futura via, és per aquests motius, el Grup Parlamentari 
Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Aprovar el projecte definitiu pel desdoblament de la 
B-500 i la construcció del túnel de la Conreria.

2. Fer les previsions pressupostàries pertinents per a 
l’inici de les obres durant l’exercici 2012.

3. Ampliar l’encomana de gestió a TABASA amb l’en-
càrrec de dur a terme les intervencions necessàries per a 
millorar la integració urbana i l’accessibilitat de la C-31 
al seu pas per Badalona, d’acord amb el mandat parla-
mentari.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2011

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu del GP SOC; Roberto 
Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del GP SOC; Ca-
terina Mieras i Barceló, diputada del GP SOC; Jordi Ter-
rades i Santacreu, diputat del GP SOC; Montserrat Tura i 
Camafreita, diputada del GP SOC; Consol Prados Martí-
nez, diputada del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’intercanviador de l’Hospital General de 
Catalunya entre la línia 8 de rodalia i la línia 
1 de Ferrocarrils de la Generalitat
Tram. 250-00595/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 16361 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.07.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
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 
Comissió de Territori i Sostenibilitat.
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Proposta de resolució sobre la declaració 
relativa a la utilització del símbol CAT da-
munt la E de la matrícula i sobre l’aplicació 
d’aquest símbol a les matrícules dels cotxes 
oficials i de l’Administració
Tram. 250-00597/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 16371 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.07.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Oriol Amorós i March, 
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 pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

El portaveu del Govern, Sr. Francesc Homs, en declara-
cions del dia 14 de juliol va animar als ciutadans i a les 
ciutadanes a posar l’adhesiu CAT a la matrícula del seu 
vehicle, afirmant que portar un adhesiu CAT sobre la E 
de la matrícula dels vehicles no impedeix la identificació 
del vehicle i, per tant, no incomplia la legalitat.

Posteriorment els mitjans de comunicació citaven que 
fonts dels Mossos d’Esquadra van desmentir les paraules 
del Sr. Homs tot indicant que portar l’adhesiu CAT sobre 
la E a la matrícula, constitueix una infracció sancionable.

La qüestió de la significació identitària vinculada a les 
matrícules és, com es desprèn de les declaracions del por-
taveu del Govern, una qüestió mal resolta des de fa temps.

Ja des d’abans de l’entrada a la Unió Europea, a les ma-
trícules dels vehicles hi figurava un distintiu provincial, 
que per als vehicles gironins implicava haver de portar 
la GE de Gerona. Ben aviat, i amb una participació molt 
activa del diari El Punt, es van començar a repartir adhe-
sius amb el GI a les comarques gironines per reivindicar 
la denominació catalana de Girona GI fins que, uns anys 
més tard, el govern espanyol va rectificar i va substituir 
el GE pel GI.

El 1993, la Xarxa d’Entitats Cíviques i Culturals va po-
sar en marxa una campanya per promoure entre els auto-
mobilistes catalans l’ús d’un adhesiu ovalat amb el CAT 
negre sobre fons blanc a la part posterior del vehicle.

El 1995, davant l’anunci fet per la Unió Europea d’unifi-
cació del format de les matrícules, el col·lectiu d’entitats 
DesmarCA’T va engegar una iniciativa per reivindicar 
un distintiu català a la matrícula de la Unió Europea, un 
adhesiu rectangular amb el CAT blanc sobre fons blau.

Malgrat que la UE preveia diverses possibilitat per a que 
els Estats membres adaptessin la normativa europea a 
les seves diverses realitats nacionals o territorials, l’any 
2000 l’Estat espanyol, per Ordre Ministerial del Govern 
de José María Aznar, va optar pel disseny més unitarista 
possible.

nectar el sistema urbà de Terrassa al nou corredor fer-
roviari.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Roberto 
Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del GP SOC; 
Montserrat Capdevila Tatché, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre el garantiment 
dels horaris dels centres d’atenció primària
Tram. 250-00596/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 16369 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.07.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté Guasch, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El Parlament ha expressat reiteradament la necessitat 
que les «retallades» pressupostàries no afectin la qualitat 
dels serveis sanitaris i que aquestes siguin prèviament 
consensuades amb els agents implicats. Malgrat això, el 
Departament de Salut ha iniciat una ordenació de l’aten-
ció primària tancant centres i reduint els horaris d’aten-
ció als usuaris, sense comptar amb els Governs Territori-
als de Salut i amb els diferents agents del territori, inclús 
abans d’aprovar els Pressupostos del 2011.

Les mesures del Govern generen inseguretat i indefensió 
als ciutadans i desatenen les seves necessitats tancant els 
centres i reduint els horaris d’atenció al públic enlloc de 
reforçar-los, a més de no apostar per la reactivació eco-
nòmica a la qual el sector salut pot contribuir.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir els 
horaris dels centres d’atenció primària restablint aquells 
que ja s’han reduït i mantenir els que encara no s’hagin 
vist afectats.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2011

Miquel Iceta i Llorens Josep M. Sabaté Guasch
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 
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Davant d’aquella agressió als símbols identitaris cata-
lans, exercida per un cos de policia sense competències 
en matèria de trànsit, els diputats afectats varen presen-
tar una queixa al Govern espanyol i a la delegació del go-
vern central, que va prometre obrir una investigació, de 
la que se’n desconeixen els resultats, tot i que el Govern 
espanyol anuncià que en els propers mesos s’estudiaria la 
manera d’incloure un distintiu autonòmic a les matrícu-
les dels vehicles, proposta encara no realitzada.

Atès que, malgrat la intensa mobilització popular al res-
pecte, s’ha continuat denunciant i sancionant als ciuta-
dans per portar un adhesiu CAT sobre la E de la matrí-
cula, mitjançant una interpretació extensiva de l’article 
65.4 p) de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de 
motor i seguretat vial, i de l’article 49 del Reglament Ge-
neral de Vehicles.

Atès que són molts els ciutadans de Catalunya que no vo-
len dur un senyal que indiqui una identificació nacional 
per obligació als seus vehicles i que creuen que la decisió 
sobre els signes referits a la seva identitat nacional els 
correspon lliurement a ells triar-los.

Atès que és necessària una interpretació lògica de la nor-
ma sancionadora, tenint en compte que la intenció del 
legislador fou la de castigar únicament aquelles accions 
destinades a intentar eludir la identificació del vehicle.

Atès que seguim desconeixent el resultat de la investiga-
ció del Govern espanyol del PSOE sobre l’ofensiva con-
tra el CAT.

Vistos els problemes que els ciutadans pateixen per dur 
el CAT a la matrícula i vistos els escassos adhesius CAT 
en les matrícules dels cotxes oficials dels actuals mem-
bres del Govern i en la flota de vehicles de la Generalitat, 
presentem la següent proposta de resolució: 

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

Proposta de resolució

1. Emetre una Resolució, Ordre de Govern o comuni-
cació dirigida al Servei Català de Trànsit, Ajuntaments, 
Mossos d’Esquadra i Policies Locals, en la que es declari 
que als vehicles que portin un adhesiu CAT sobre la E 
de la matrícula no els és aplicable l’article 65.4 p) de la 
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i segu-
retat vial, i no suposa l’incompliment de l’article 49 del 
Reglament general de vehicles, i en la que es disposi que 
portar l’adhesiu CAT sobre la E de la matrícula no pot 
ser objecte de sanció, perquè no impedeix la identifica-
ció del vehicle, ni fa il·legible la matrícula.

2. Posar l’adhesiu CAT sobre la E a les matrícules dels 
cotxes oficials dels membres del Govern i de tota la flota 
de vehicles de la Generalitat.

3. Trametre aquesta resolució a tots els Ajuntaments i 
administracions públiques de Catalunya per animar-los 
a actuar en el mateix sentit amb les flotes de vehicles 
respectives.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2011

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

Mitjançant l’Ordre de 15 de setembre de 2000 per la que 
es modifica l’annex XVIII del Reglament General de Ve-
hicles, aprovat per Real Decret 2822/1998, de 23 de de-
sembre, s’obligà a dur una única significació territorial: 
la E d’Espanya.

Aquest fet provocà la desobediència civil i es varen dis-
tribuir milers d’adhesius amb el CAT i, malgrat que el 
president Aznar va afirmar que «Yo no participo en de-
bates sobre las chapas de los coches», s’inicià una ofen-
siva per multar a tots els conductors que portaven l’adhe-
siu del CAT al seu vehicle.

L’octubre del mateix any, el Grup Municipal de Bar-
celona d’ERC va aconseguir que s’aprovés que tots els 
vehicles de Transports Metropolitans de Barcelona du-
guessin l’identificatiu CAT, exemple que fou seguit per 
desenes de municipis. Igualment, la Fundació Josep Irla 
es va comprometre a tramitar els recursos contra les san-
cions i pagar-les si es donava el cas.

La Fundació Josep Irla, mitjançant la presentació de múl-
tiples escrits d’al·legacions i recursos administratius, va 
aconseguir evitar el pagament de 74 multes de la Guàrdia 
Civil, 23 dels Mossos d’Esquadra i 38 de les policies locals.

El 2003, Òmnium Cultural va engegar la campanya 
Contra l’espanyolització obligatòria, matricula’t a Cata-
lunya, repartint centenars de milers d’adhesius amb la 
col·laboració del Diari Avui, Via Fora! i Flaix TV.

Aquell mateix any, coincidint amb el traspàs de compe-
tències de Trànsit, i que la persecució dels vehicles amb 
el CAT deixà de ser exercida per la Guàrdia Civil, es 
notà una reducció important del nombre de sancions, 
però encara alguns agents dels Mossos d’Esquadra i de 
les Policies Locals seguiren posant multes que eren ob-
jecte de queixa per part de la ciutadania. El 2004, amb el 
canvi de Govern, alguns Consellers decidiren simpatit-
zar amb la causa de la llibertat d’elecció dels símbols na-
cionals als vehicles hi van plantar-se el CAT als vehicles 
oficials, com ja feien en els seus vehicles privats.

Al maig d’aquell mateix any els grups parlamentaris del 
PSC, ERC i ICV van presentar una proposició no de llei 
al Parlament per reclamar que als vehicles matriculats 
a Catalunya hi figuri el distintiu CAT, tal i com es en 
països com Itàlia, Irlanda o Alemanya hi són presents els 
símbols de les regions, els comptats o els estats federats, 
respectivament. Aquesta iniciativa va acabar amb l’apro-
vació, el 21 d’octubre, de la Resolució 132/VII del Par-
lament de Catalunya, que instava al Govern a expressar 
al Govern de l’Estat la necessitat de derogar l’Ordre de 
15 de setembre del 2000, així com a prendre les inicia-
tives pertinents davant del Govern de l’Estat per tal que 
es reformin les plaques de les matrícules de manera que 
incloguin els distintius o els símbols de les comunitats 
autònomes respectives.

Al setembre del 2004 uns agents del «Cuerpo Nacional 
de Policía» van multar tres diputats d’ERC per portar 
l’adhesiu del CAT al cotxe, després d’arrencar-los l’ad-
hesiu, obligar-los a parlar en castellà i denunciant-los 
per resistència a l’autoritat. Segons recollí la premsa del 
moment, els agents van afirmar haver rebut ordres de de-
dicar el dia a multar els vehicles que portessin el CAT.
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Els nostres horaris afecten a la nostra salut. Dormim de 
mitjana uns cinquanta minuts menys que la mitjana dels 
europeus i això també repercuteix en els accidents la-
borals que pateixen els treballadors que tenen cansanci 
acumulat.

Durant molts anys, s’ha fet poc i poc efectiu per canvi-
ar els horaris als quals estem acostumats. Les empreses 
han adoptat mesures aïllades i l’administració de la Ge-
neralitat va aprovar mesures de conciliació encaminades 
a garantir excedències, permisos i reduccions de jornada 
però no mesures per a fomentar una racionalització dels 
horaris a Catalunya.

Un dels majors inconvenients per conciliar és l’endar-
reriment de l’hora de finalització de la feina a la tarda, 
habitualment més enllà de les 19:00 hores. Les jorna-
des laborals s’allarguen per la pausa per dinar que en 
la majoria de les empreses dura dues hores, quan amb 
un màxim d’una hora seria més que suficient permetent 
avançar l’hora de sortida de la feina. Reduir el temps del 
dinar seria una de les mesures més urgents a aplicar.

Les persones han de poder gestionar el propi temps, 
poder decidir els usos que donem al temps en la nostra 
vida. La flexibilitat no s’ha de confondre amb treballar 
menys i la presència al lloc de treball per més hores no 
significa complir amb els objectius. Les mesures de con-
ciliació redueixen l’absentisme laborals, un dels princi-
pals problemes de les nostres empreses i afavoreixen la 
vinculació del treballador o treballadora amb l’empresa, 
evitant la rotació.

L’article 40.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en-
comana als poders públics promoure les mesures econò-
miques i normatives de suport a les famílies dirigides a 
garantir la conciliació de la vida laboral i familiar i a tenir 
descendència... De la mateixa manera, l’article 45.4 enco-
mana a la Generalitat la promoció de la creació d’un espai 
català de relacions laborals... que fomenti el diàleg social, 
la concertació i la negociació col·lectiva. En aquest espai, 
la Generalitat ha d’impulsar que s’arribin a acords per a 
disposar d’uns horaris més racionals en el món laboral.

Una de les accions que pot promoure l’administració de 
la Generalitat és la creació de l’acreditació d’empresa fa-
miliarment responsable, per aplicar a totes aquelles em-
preses que acreditin l’aplicació de mesures i pràctiques 
que facilitin la conciliació de la vida laboral i familiar i 
horaris racionals en les empreses.

De la mateixa manera, en altres àmbits, com en el dels 
mitjans de comunicació, molts d’ells de titularitat o sos-
tinguts amb fons públics, s’hauria de promoure un ajust 
a les programacions per tal que s’avancessin els horaris 
de les emissions i evitant que els programes de prime 
time o les emissions esportives, en la mesura del possi-
ble, acabin quant abans millor de la mitjanit.

Les mesures de conciliació i de racionalització dels ho-
raris tenen un efecte positiu sobre el conjunt de la so-
cietat, sobre l’economia, sobre les empreses i els treba-
lladors, sobre les famílies i els seus fills, però sobretot 
sobre les dones, que són les que en aquests moment, es-
tan carregant més amb el pes de la cura dels fills i de la 
llar, en una societat, en que la igualtat encara està lluny 
d’assolir-se.

Proposta de resolució sobre les mesures de 
racionalització dels horaris laborals per a la 
conciliació de la vida personal, laboral i fa-
miliar i l’impuls d’aquestes mesures
Tram. 250-00598/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 16387 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.07.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui substanci-
ada davant la Comissió d’Igualtat de les Persones.

Exposició de motius

La progressiva integració de la dona al mercat laboral ha 
significat un canvi en la vida de les famílies i en la ma-
nera d’organitzar-se. En la majoria dels casos, les dones 
han hagut d’assumir més sacrificis i esforços, amb difi-
cultats per conciliar la vida laboral i personal, en gran 
part per culpa pels horaris laborals habituals al nostre 
país que res tenen a veure amb els horaris laborals del 
nostre entorn europeu.

Els horaris laborals fan difícil conciliar la vida personal 
i familiar amb la laboral. En el nostre país hi ha instal-
lada una cultura del presentisme al lloc de treball que 
fa que siguem els europeus que més temps passem a la 
feina amb 1.864 hores anuals, per una mitjana europea 
de 1.600 hores. Una major presència que comporta una 
menor productivitat.

Aquests horaris repercuteixen especialment en la vida 
familiar, amb una major pressió sobre les dones, que 
malgrat els canvis que lentament es produeixen a la so-
cietat, encara carreguen amb la major part del pes de les 
tasques domèstiques i de la cura dels fills.

Els horaris del nostre país no faciliten, ni molt menys el 
diàleg familiar i la convivència i contribueixen en gran 
mesura a que ens situem entre els països capdavanters en 
separacions matrimonials a Europa.

La difícil conciliació de la vida laboral i la cura dels fills, 
està convertint la maternitat i en també la paternitat, en 
un obstacle al desenvolupament professional, el que fa 
renunciar a moltes famílies a tenir fills. De nou els hora-
ris fan que ens situem en els nivells més baixos de natali-
tat a Europa, comprometent el relleu generacional.

Els horaris actuals fan que molts fills no tinguin l’aten-
ció dels pares quan arriben de l’escola ni el suport en les 
tasques educatives, el que contribueix, sens dubte, a les 
qualificacions escolars que obté el nostre sistema educa-
tiu a nivell europeu.

Aquesta absència dels pares la venen complint, quan les 
circumstàncies personals ho permeten, els avis, compro-
metent a una generació que ni tenen ja totes les capacitats, 
ni han de ser els esclaus dels horaris dels seus fills i nets.
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després de Barcelona i l’Hospital. Des de l’Ajuntament 
s’ha incrementat el servei de transport públic amb noves 
línies d’autobús urbà, però aquest increment de servei no 
s’ha vist correspost amb un increment del servei de Ro-
dalies R2 (sud). Només un de cada tres trens que passa 
per l’estació s’hi atura. Es tracta d’un servei de transport 
ferroviari insuficient pel nivell de població i per les ne-
cessitats de mobilitat existents actualment al municipi.

L’estació de Rodalies R2, a Viladecans, tot i el pas del 
temps, continua presentant un conjunt de mancances que 
s’arrosseguen des de fa anys, entre ells, el tancament par-
cial de l’estació els caps de setmana, la manca de como-
ditat dels usuaris en hores punta degut a la manca de ca-
pacitat dels trens que presten el servei, i una freqüència 
de pas inferior a la d’estacions veïnes com Gavà.

Actualment es produeixen a l’estació de Viladecans 69 
sortides i 62 arribades i no s’optimitzen d’altres serveis 
que actualment no s’hi aturen. De les 35.000 persones 
que avui es traslladen fora del municipi, no arriben a una 
setena part les que fan servir el servei de rodalies de la 
R2 a Viladecans. Des de l’1 de gener del 2010, el Go-
vern de la Generalitat té traspassades les competències 
en matèria de serveis ferroviaris, per la qual cosa és a 
l’abast del mateix Govern fer les modificacions perti-
nents per incrementar l’oferta als usuaris.

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. Incrementar el nombre de serveis ferroviaris a l’esta-
ció de rodalies R2 (sud) a Viladecans, possibilitant que 
s’aturin tots els trens de la línia sense excepció.

2. Millorar la capacitat dels combois que presten el ser-
vei per aquesta línia per uns altres amb major capacitat.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2011

Miquel Iceta i Llorens Roberto Edgardo Labandera Ganachipi

Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre l’observança 
de la normativa vigent amb relació a la utilit-
zació del símbol CAT a les matrícules
Tram. 250-00600/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 16425 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.07.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Roca, 
diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 

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. Impulsar, en el marc de l’espai català de relacions la-
borals i a través del diàleg social i la concertació amb els 
agents social, la introducció de mesures de racionalitza-
ció dels horaris laborals i de conciliació de la vida perso-
nal, laboral i familiar en l’àmbit socioeconòmic, especial-
ment en els convenis col·lectius d’àmbit català o inferior.

2. Encarregar al Consell de Treball Econòmic i Social 
de Catalunya un informe sobre les mesures a adoptar en 
l’àmbit del treball, de l’economia i de la societat per a la 
racionalització dels horaris que contribueixin a una ma-
jor conciliació de la vida personal, familiar i laboral de 
les persones, i especialment que contribueixin a afavorir 
la igualtat entre homes i dones.

3. Crear la qualificació d’empresa familiarment respon-
sable per aquelles empreses que acreditin l’aplicació de 
mesures, accions i pràctiques que contribueixin a la con-
ciliació de la vida laboral i familiar i la racionalització 
dels horaris laborals.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2011 

Josep Enric Millo Dolors López Aguilar
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre l’increment i la 
millora del servei de trens de la línia 2 de ro-
dalia a l’estació de Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 250-00599/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 16423 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.07.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i 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 següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El model de mobilitat de la ciutat de Viladecans aposta 
per un bon sistema de transport públic i per una pràctica 
sostenible i segura en matèria de mobilitat al municipi. 
L’aposta pel transport públic afavoreix la contaminació 
atmosfèrica i sonora a la ciutat i redueix el consum dels 
combustibles fòssil, fent una aportació important a la 
lluita contra el canvi climàtic.

Viladecans, amb més de 64.000 habitants, és la terce-
ra població més poblada per la qual passa la línia R2, 
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3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Propostes per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de mesures en l’àmbit hipotecari, de mesu-
res contra el sobreendeutament personal i 
familiar i de protecció enfront de procedi-
ments d’execució que afecten l’habitatge 
habitual, i de modificació de la Llei 1/2000, 
d’enjudiciament civil
Tram. 270-00001/09, 270-00002/09 i 270-00004/09

Compareixences d’organitzacions i grups so-
cials tingudes
Comissió de Justícia, 25.07.2011, DSPC-C 131, 
26.07.2011, DSPC-C 132 i 27.07.2011, DSPC-C 133

Compareixences d’organitzacions i grups 
socials tingudes davant la Comissió de Justícia 

El dia 25 de juliol de 2011 (DSPC-C 131)

– Compareixença del síndic de greuges (tram. 353-
00043/09)

– Compareixença d’una representació de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca (tram. 353-00011/09)

– Compareixença d’una representació de l’Associació 
d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya 
(tram. 353-00012/09)

– Compareixença d’un representant de l’Organització de 
Consumidors i Usuaris de Catalunya (tram. 353-00014/09)

– Compareixença d’una representació de l’Associació d’U-
suaris de Serveis Bancaris (tram. 353-00013/09)

– Compareixença d’una representació de l’Observatori de 
Drets Econòmics, Socials i Culturals (tram. 353-00015/09)

– Compareixença d’una representació de la Confederació 
d’Associacions Veïnals de Catalunya (tram. 353-00017/09)

– Compareixença d’una representació de la Taula d’En-
titats del Tercer Sector Social de Catalunya (tram. 353-
00018/09)

– Compareixença d’una representació de Càritas Dioce-
sana de Barcelona (tram. 353-00019/09)

– Compareixença d’un representant de la Unió General 
de Treballadors de Catalunya (tram. 353-00020/09)

– Compareixença d’un representant de Comissions 
Obreres (tram. 353-00021/09)

– Compareixença d’Oriol Amat Salas, catedràtic d’eco-
nomia financera i comptabilitat de la Universitat Pom-
peu Fabra (tram. 353-00050/09)

– Compareixença de Xavier Freixas i Dargallo, catedrà-
tic d’economia financera de la Universitat Pompeu Fabra 
(tram. 353-00051/09)

de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

El Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel 
qual s’aprova el Text Articulat de la Llei sobre Trànsit, 
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, i el Re-
glament General de Vehicles, aprovat pel Reial Decret 
2822/1998, de 23 de desembre, regulen com han de ser 
les matrícules dels vehicles i les infraccions i sancions en 
aquest àmbit.

Diversos membres del Govern han fet crides públiques a 
que els ciutadans incorporin en les matrícules dels seus 
vehicles un adhesiu amb les lletres CAT, tapant l’E d’Es-
panya. Aquesta crida pública i reiterada és una incitació 
a incomplir la referida normativa.

Fins i tot, el Conseller d’Interior en seu parlamentaria va 
fer ostentació de portar l’adhesiu amb les lletres ‘CAT’ 
en la matrícula de la seva moto i d’haver sigut sancio-
nat per excés de velocitat. Afegia que la incorporació 
d’aquest adhesiu no havia estat un impediment per iden-
tificar el seu vehicle.

Les administracions públiques tenen l’obligació d’aplicar 
el procediment sancionador en matèria de trànsit d’acord 
amb la normativa vigent.

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. Que els seus membres deixin de fer crides públiques 
als ciutadans a adoptar comportaments que infringeixen 
la normativa vigent i que els poden comportar sancions, i 
en concret, s’abstinguin de convidar als ciutadans a tapar 
la lletra «E» de les matrícules dels seus vehicles incorpo-
rant l’adhesiu amb les lletres «CAT».

2. No interferir davant al Servei Català de Trànsit i al 
Cos dels Mossos d’Esquadra en la seva obligació d’apli-
car el procediment sancionador en matèria de trànsit 
d’acord amb la normativa vigent, i que en cap cas, es 
cursi cap ordre al Servei Català de Trànsit, al cos dels 
Mossos d’Esquadra ni a les policies locals en el sentit de 
no sancionar la incorporació de l’adhesiu amb les lletres 
«CAT» en les matrícules dels vehicles o qualsevol altre 
modificació d’aquestes.

3. Donar les instruccions oportunes per tal que les ma-
trícules dels vehicles de representació i de servei de la 
Generalitat de Catalunya no incorporin cap tipus de mo-
dificació ni d’adhesiu ni distintiu que alteri el seu contin-
gut legalment determinat.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2011

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 
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Compareixences d’organitzacions i grups 
socials decaigudes

– Compareixença del president de l’Associació Espanyo-
la de Banca o de la persona en qui delegui (tram. 353-
00022/09)

– Compareixença d’un representant de l’Associació Hi-
potecària Espanyola (tram. 353-00024/09)

– Compareixença d’Ignasi Faura Ventosa, portaveu de 
la Plataforma en Defensa de les Caixes d’Estalvi (tram. 
353-00025/09)

– Compareixença d’un representant de l’Ateneu Barcelo-
nès (tram. 353-00029/09)

– Compareixença d’un representant de la Societat Econò-
mica Barcelonesa d’Amics del País (tram. 353-00031/09)

– Compareixença d’un representant del Cercle d’Econo-
mia (tram. 353-00032/09)

– Compareixença del degà del Col·legi de Subhastadors 
Públics Jurats i Taxadors o de la persona en qui delegui 
(tram. 353-00038/09)

– Compareixença de Josep Maria Coronas Guinart, ad-
vocat (tram. 353-00042/09)

– Compareixença de José García-Montalvo, catedràtic 
d’economia de la Universitat Pompeu Fabra (tram. 353-
00049/09)

Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Termini: 15 dies hàbils (de l’1.09.2011 al 21.09.2011).

Finiment del termini: 22.09.2011; 09:30 h.

El dia 26 de Juliol (DSPC-C 132)

– Compareixença d’un representant de la Pimec (tram. 
353-00026/09)

– Compareixença d’un representant de Foment del Tre-
ball Nacional (tram. 353-00027/09)

– Compareixença d’un representant de l’Institut d’Estu-
dis Financers (tram. 353-00028/09)

– Compareixença d’un representant de la Societat Cata-
lana d’Economia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans 
(tram. 353-00030/09)

– Compareixença del president de la Federació Catalana 
de Caixes d’Estalvis (tram. 353-00023/09)

– Compareixença de Gonzalo Bernardos, vicerector d’eco-
nomia de la Universitat de Barcelona (tram. 353-00045/09)

– Compareixença d’Antoni Serra Ramoneda, catedràtic 
emèrit d’economia de l’empresa de la Universitat Autò-
noma de Barcelona (tram. 353-00047/09)

– Compareixença d’Eduard Berenguer i Comas, catedrà-
tic de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona 
(tram. 353-00046/09)

– Compareixença de Benito Arruñada, catedràtic d’or-
ganització d’empreses de la Universitat Pompeu Fabra 
(tram. 353-00044/09)

– Compareixença de Martí Batllori i Bas, jurista (tram. 
353-00016/09)

– Compareixença de Sergio Nasarre-Aznar, doctor en 
dret europeu i màster en economia immobiliària (tram. 
353-00048/09)

El dia 27 de Juliol (DSPC-C 133)

– Compareixença del degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advo-
cats de Barcelona o de la persona en qui delegui (tram. 
353-00033/09)

– Compareixença del president del Consell dels Il·lustres 
Col·legis d’Advocats de Catalunya o de la persona en qui 
delegui (tram. 353-00034/09)

– Compareixença del degà de l’II·lustre Col·legi de No-
taris de Catalunya o de la persona en qui delegui (tram. 
353-00035/09)

– Compareixença del delegat a Catalunya del Col·legi Na-
cional de Registradors de la Propietat i Mercantils d’Es-
panya o de la persona en qui delegui (tram. 353-00036/09)

– Compareixença del degà del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya o de la persona en qui delegui (tram. 353-
00037/09)

– Compareixença de José María Fernández Seijó, magis-
trat (tram. 353-00039/09)

– Compareixença de Guillem Solé, magistrat (tram. 353-
00040/09)

– Compareixença de Raquel Alastruey García, magistra-
da (tram. 353-00041/09)
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4.45.25. GRUPS PARLAMENTARIS

Composició del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Tram. 399-00005/09

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 16654 / Coneixement: Presidència 
del Parlament, 29.07.2011

A la Mesa del Parlament

Salvador Bordes i Balcells, d’acord amb el que disposa 
l’article 20.1 del Reglament del Parlament de Catalunya, 
manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2011

El diputat Vist i plau
Salvador Bordes i Balcells I. Sr. Jordi Turull i Negre
 Portaveu del GP CiU

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 77/IX, 
sobre la continuïtat dels programes de la Llei 
3/2009 i la reserva pressupostària per a dotar 
el Fons per a la regularització i millora de les 
urbanitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 290-00069/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 16236 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 22.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00069/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 77/IX, 
sobre la continuïtat dels programes de la Llei 3/2009 i 
la reserva pressupostària per a dotar el Fons per a la re-
gularització i millora de les urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics.

Comissió Competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment al punt B a la Resolució 77/IX, sobre la 
continuïtat dels programes de la Llei 3/2009 i la reserva 
pressupostària per a dotar el Fons per a la regularització 

4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.02. PLE DEL PARLAMENT

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/09

Renúncia de la condició de diputat

Mesa del Parlament

La Mesa del parlament, en la sessió tinguda el 22 de ju-
liol de 2011, ha pres nota de la renúncia a la seva con-
dició de diputat al Parlament de Catalunya del Sr. Joan 
Reñé i Huguet (reg. 16465), del G. P. de Convergència i 
Unió, amb efectes del 22 de juliol.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2011

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

N. de la R.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 4.67.

Accés al ple exercici de la condició de par-
lamentari

Presidència del Parlament

La Presidència del Parlament, el dia 29 de juliol de 2011, 
atès que el diputat Sr. Salvador Bordes i Balcells ha com-
plert els requisits que estableix l’article 16.1 del Regla-
ment (credencial: reg. 16627; acatament de la Constitució 
i de l’Estatut d’autonomia de Catalunya: reg. 16655; de-
claració d’activitats i béns: reg. 16656 i 16657), ha cons-
tatat i ha manifestat que ha accedit al ple exercici de la 
condició de parlamentari.

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2011

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català
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simplificació i millora de la regulació, d’agilitat i rees-
tructuració administrativa, i de promoció de l’activitat 
econòmica, orientats tots tres en aquest mateix sentit. És 
voluntat del Govern continuar, doncs, en la simplificació 
d’estructures administratives i de simplificació del sector 
públic de la Generalitat, per tal de guanyar en eficiència 
de la gestió i reducció de costos, a partir de totes les si-
nergies que es puguin produir.

Barcelona, 14 de juliol de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Control del compliment de la Moció 25/IX, 
sobre la situació econòmica i l’estat de les 
finances públiques
Tram. 390-00025/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 16217 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 22.07.2011

A la Mesa del Parlament 

Núm. moció: 390-00025/09

Sobre: Control compliment de la Moció 25/IX, sobre la 
situació econòmica i l’estat de les finances públiques

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Moció 25/IX, sobre la situació econòmica 
i l’estat de les finances públiques (núm. de tram. 390-
00025/09), us informo del següent: 

Quan a l’apartat 1 que insta el Govern a presentar, abans 
del finiment del període de sessions, les mesures con-
cretes que pensa emprendre i les accions concretes que 
pensa endegar, amb els corresponents indicadors d’ava-
luació, per tal de complir els objectius fixats pel Pla de 
govern 2011-2014 i, particularment, les mesures per a la 
creació d’ocupació.

El Pla de Govern 2011-2014 és un pla de legislatura. Els 
seus objectius són públics i es van aprovar en acord de 
Govern de 3 de maig de 2011.

Pel que fa a la demanda específica de les mesures per 
crear ocupació, es vol impulsar la creació d’ocupació, 
millorar l’estabilitat i qualitat en el treball i consolidar un 
marc català de relacions laborals mitjançant les accions 
següents: 

– Impulsar un Pla de Reactivació Econòmica debatut i, si 
s’escau, consensuat, amb els agents econòmics i socials.

– Impulsar un nou marc català de relacions laborals ori-
entat a les persones i a la productivitat.

• Determinar les relacions laborals i les condicions de 
treball, els permisos de treball per als treballadors es-
trangers, totes les polítiques actives d’ocupació, la gestió 
de les polítiques passives, la inspecció de treball, el des-

i millora de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics 
(núm. tram. 290-00069/09), us informo del següent: 

El text del pressupost per a l’any 2011, que està en tra-
mitació en el Parlament, preveu continuar desenvolupant 
els programes de la Llei 3/2009 de regulació i millora 
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics que estan actu-
alment en marxa. Així hi ha una partida de 4,1 MEUR 
per projectes seleccionats en les convocatòries dels anys 
2009 i 2010.

Barcelona, 19 de juliol de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 5/IX, 
sobre les mesures d’austeritat i de conten-
ció de la despesa
Tram. 390-00005/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 16215 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 22.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00005/09

Sobre: Control compliment de la Moció 5/IX, sobre les 
mesures d’austeritat i de contenció de la despesa

Comissió Competent: Economia, Finances i Pressupost

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Moció 5/IX, sobre les mesures d’austeritat i de 
contenció de la despesa (núm. de tram. 390-00005/09), 
us informo del següent: 

Que el passat dia 29 d’abril el Govern va informar a tots 
els grups parlamentaris de les línies generals dels pres-
supostos de la Generalitat per al 2011. Posteriorment, en 
data 31 de maig, el Govern va aprovar el Projecte de llei 
de pressupostos per al 2011 i el Projecte de llei de mesu-
res fiscals i financeres que l’acompanya.

Aquests projectes de llei, d’acord amb els punts 1 i 2 de la 
Moció 5/IX, incorporen mesures d’austeritat i de reduc-
ció de la despesa, tot preservant la qualitat dels serveis 
bàsics de les persones, que passa a representar un 70% en 
aquest exercici 2011 en front d’un 67% que representava 
en exercicis pressupostaris anteriors.

Aquests projectes de llei són en aquest moment en tràmit 
parlamentari, per poder ser adoptats, si escau, en el pro-
per Ple previst el dia 20 de juliol.

Pel que fa al punt 3, sobre racionalització del sector pú-
blic no administratiu, cal dir que el Govern ha aprovat 
recentment la tramitació de tres projectes de llei: de 
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acords que consten en les conclusions de la cimera per 
a la reactivació econòmica celebrada el 25 de març de 
2011, i comparèixer-hi per tal d’explicar: 

a) L’adaptació i la continuïtat, per a l’any 2011, de l’A-
cord estratègic 2008-2011 per a la internacionalització, 
la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia 
catalana.

Durant l’any 2011hi ha hagut dos seguiments de les actu-
acions de l’Acord. El primer es va dur a terme amb motiu 
de la Cimera per a la reactivació econòmica de 25 de 
març de 2011 i es va presentar l’estat de mesures per al 
primer trimestre de 2011.

El segon seguiment, que s’haurà produït dins d’aquest 
mes de juliol, amb la Comissió de Seguiment, recollirà 
els avanços en el marc de l’Acord durant el primer se-
mestre amb les actualitzacions corresponent de dades.

El pressupost previst per a totes les mesures de l’Acord 
per al 2011 és de 5294,7 milions d’euros.

D’acord amb el compromís del Govern que és recull en 
el document de conclusions de la Cimera per a la reacti-
vació econòmica, el mes de desembre de 2011 es proce-
dirà al tancament de l’Acord. Llavors, s’obrirà una con-
vocatòria per tal que els departaments informin de quina 
ha estat l’execució de totes les mesures i s’elaborarà un 
informe final que contindrà: 

– Informe del segon semestre i resum de 2011 (darrer 
any de vigència de l’Acord)

– Balanç del període 2008-2011.

Aquest informe serà presentat en la Comissió de Segui-
ment i també davant els altres òrgans previstos, com és el 
cas del Consell d’Institucions, que agrupa les màximes 
autoritats dels òrgans signants de l’Acord estratègic, o 
el Comitè d’enllaç amb el Parlament. La previsió és que 
aquest informe final estigui elaborat i presentat entre els 
mesos de febrer i març de 2012.

b) Els plans, les mesures o les accions que el Govern ha 
dut a terme o té previstos per tal de complir tots i cadas-
cun dels acords que va assumir i a què es va comprome-
tre com a resultat de la cimera.

De la Cimera en va sortir un primer resultat: la continu-
ïtat de l’Acord Estratègic per a la internalització, la qua-
litat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia cata-
lana. Aquest és un acord en el qual l’actual Govern no hi 
va ser present però que ha assumit i que desenvoluparem 
fins a la seva conclusió que és a finals de l’any 2011.

Des del departament d’Economia i Coneixement s’han 
reiniciat novament els contactes amb els signants d’aquest 
acord, de manera concreta han mantingut reunions amb 
els representants dels agents socials que formen part de 
la Comissió de Seguiment, i han demanat als agents so-
cials que designin els membres que han de formar part 
de la comissió de seguiment. Està previst celebrar una 
Comissió de seguiment al llarg d’aquest mes de juliol i el 
Consell d’Institucions se celebrarà a l’acabar l’any.

Pel que fa a la quantificació de l’Acord per a l’any 2011, 
en el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat, les 
mesures previstes en els set blocs en els que es configura 

envolupament de polítiques adreçades a la prevenció de 
riscos laborals i la negociació col·lectiva.

– Impulsar l’ocupabilitat de les persones al llarg de la 
vida com a garantia de l’ocupació i de la competitivitat 
de les empreses.

• Intensificar les polítiques d’orientació i disseny d’itine-
raris professionals individualitzats.

• Millorar l’oferta de formació professional per a l’ocu-
pació per afavorir l’ocupabilitat de les persones i la seva 
millora professional.

• Millorar les capacitats dels professionals en competèn-
cies TIC per incrementar la seva ocupabilitat i projecció 
professional, amb especial atenció als ciutadans amb 
risc d’exclusió.

– Reorientar el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) a 
la prestació de serveis de qualitat a ciutadans i empreses, 
que contribueixin a la cohesió social i al desenvolupa-
ment econòmic, utilitzant mecanismes de col·laboració 
públics i privats, i amb un model que garanteixi la verte-
bració de les polítiques actives en el territori.

– En els programes públics, primar les empreses que no 
redueixin plantilles i les empreses, de qualsevol dimen-
sió, que contractin nou personal.

– Impulsar el desenvolupament de la igualtat d’oportuni-
tats en el treball, i de polítiques d’ocupació i plans de xoc 
que donin resposta a les necessitats socials i econòmi-
ques d’aquells col·lectius amb especials dificultats.

– Promoure un pacte social per millorar la productivitat 
de les persones treballadores.

– Endegar un pacte social per disminuir l’absentisme 
com un element clau en la productivitat del país.

– Impulsar la reducció de la sinistralitat laboral i la mi-
llora de les condicions laborals.

• Elaborar un nou Pla de Prevenció de Riscos Laborals.

– Potenciar l’actuació de la Inspecció de Treball, en es-
pecial en la lluita contra l’economia submergida i la con-
tractació irregular dels treballadors.

– Fomentar la creació i el desenvolupament d’empreses 
cooperatives i societats laborals.

– Impulsar un Pla de foment per als autònoms i empre-
nedors.

• Establir mesures de suport a l’inici de l’activitat per 
garantir uns ingressos mínims; ajornament d’impostos i 
cotitzacions els primers anys d’activitat i davant de difi-
cultats; mesures de finançament en les diferents etapes 
del negoci, i incentius a la contractació de treballadors.

– Impulsar un Pla de desenvolupament i consolidació de 
les empreses de mercat protegit (centres especials de tre-
ball i empreses d’inserció).

El Govern anirà desenvolupant aquestes polítiques al 
llarg de la legislatura i òbviament disposarà d’indicadors 
de seguiment, d’entre els que destacaran l’evolució de 
l’ocupació i del nombre de persones en atur.

Pel que fa a l’apartat 2 que insta a presentar, dins el mes 
de juny, la documentació relativa al compliment dels 
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– Reducció de 15 a 12 el nombre de departaments.

– Reducció del nombre d’alts càrrecs de 177 a 136 
(-23,2%).

– Reducció del personal eventual en un 43,2% (de 229 a 
130) i fixació de 130 com a nombre màxim de llocs de 
treball d’aquest personal.

– Reducció de les estructures intermèdies de comanda-
ment i àrees funcionals en un 17,5% (de 2.356 a 1.943)

– Suspensió provisional de les noves ofertes d’ocupació, 
amb excepció de 600 places del cos de mossos d’esqua-
dra i de 1.245 places per a cossos de funcionaris docents.

– Aplicació de mesures d’austeritat en el sector públic de 
la Generalitat: Reducció un 6% de la despesa de perso-
nal i un 5% dels efectius de personal.

Igualment cal destacar l’aprovació del Decret 309/2011, 
de 12 d’abril, pel qual es regula el Consell per a l’im-
puls i l’ordenació de la reforma de l’Administració, per 
avaluar la situació de l’Administració de la Generalitat 
i planificar i definir les actuacions per a la seva raciona-
lització i per a l’optimització de recursos. Aquesta ha de 
ser la base d’una futura racionalització i reordenació del 
sector públic català.

2. Integració i reforma de la Formació 
Professional i continuada per adaptar-la 
al model productiu, actual i futur

Aquest segon acord tenia dos subapartats. En el primer 
es demanava la definició i posada en marxa d’un model 
integrat de formació professional que servís per donar 
compliment a l’estratègia europea 2020 i un segon que 
demanava desenvolupar un marc més flexible per a la 
formació professional val a dir també que en tots aquests 
àmbits s’ha actuat. Així doncs s’ha creat una estructura 
de comandament únic de la formació professional en el 
que hi ha la presència del departament d’Ensenyament i 
del departament d’Empresa i Ocupació.

Sota aquesta estructura única s’articularà un disseny in-
tegral de les tres subbranques de la formació professio-
nal actualment existents (la inicial, que és la formació 
reglada que es fa en els instituts, la formació per a l’ocu-
pació, que són els cursos de reciclatge i recapacitació que 
s’ofereixen als treballadors que estan a l’atur, i la con-
tínua que és la formació que reben els treballadors en 
actiu). Amb això s’aconsegueix un comandament únic a 
la formació professional.

En aquest mateix àmbit s’ha impulsat un nou decret que 
regula la formació professional i que crea un marc més 
flexible que l’actual, això significa que es podran crear 
titulacions pròpies, que es podran fer estudis de mane-
ra semipresencial i que es podrà estudiar i treballar en 
alternança.

De la mateixa manera, per primera vegada es garanteix 
que tots els estudiants de formació professional facin 
classes de llengua estrangera adaptades a les seves espe-
cialitats formatives.

La implantació de centres integrals de formació també 
és un altre dels objectius d’aquest Govern.

l’acord estratègic suposen una despesa de 5.294,7 milions 
d’euros, com ja s’ha indicat anteriorment.

Acords a impulsar per part del Govern de la 
Generalitat

A més de decidir sobre la continuïtat de l’Acord Estra-
tègic, amb tot el que això comporta, a la Cimera hi van 
haver sis acords dirigits directament al Govern de la 
Generalitat i que aquest es va comprometre a impulsar. 
Concretament: 

1. Pla de simplificació i reducció de càrregues adminis-
tratives per a la ciutadania i l’activitat productiva; 

2. Integració i reforma de la Formació Professional i con-
tinuada per adaptar-la al model productiu, actual i futur; 

3. Un nou model de gestió de les infraestructures estra-
tègiques; 

4. Racionalitzar el marc fiscal de l’activitat productiva; 

5. Polítiques de foment de l’ocupació; 

6. Suport als sectors socials més perjudicats per la crisi.

Val a dir que, a data d’avui, en tots aquests àmbits el Go-
vern hi ha actuat de manera decidida.

1. Pla de simplificació i reducció de càrregues 
administratives per a la ciutadania 
i l’activitat productiva

El Govern ha aprovat tres projectes de llei que dividei-
xen l’anomenada llei Òmnibus però que tots s’adrecen a 
simplificar i reduir càrregues administratives a les peti-
tes i mitjanes empreses, als professionals i als ciutadans. 
De manera sintètica aquests projectes de llei tenen 5 ob-
jectius: 

1) Simplificació administrativa i supressió de tràmits en 
benefici de la reactivació

2) Adequació de la normativa produïda els darrers anys, 
feta en un context de creixement econòmic, a un context 
de dificultats econòmics

3) Promoure la col·laboració del sector públic amb el sec-
tor privat per crear més ocupació

4) Continuar amb el procés de racionalització del sector 
públic català, supressió d’òrgans, reordenació i creació 
de noves estructures més funcionals

5) Altres mesures que s’ha considerat adients posar dins 
de la llei.

Però aquesta no ha esta l’única actuació en aquest camp, 
en aquesta mateixa línia el Govern ha aprovat el meca-
nisme de treball i les primeres mesures per fer efectiva 
la implantació del a Finestra Única Empresarial en el 
període 2011-2014, així mateix s’ha aprovat un pla de de-
rogació normativa per facilitar els tràmits als ciutadans 
i les pimes que ha comportat l’eliminació d’un total de 
246 disposicions.

I pel que fa a la racionalització del sector públic català, 
aquest és un procés que es va fent; així en una primera 
fase hi ha hagut un procés d’aprimament de l’administra-
ció que ha comportat la: 
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4. Racionalitzar el marc fiscal de l’activitat 
productiva

En aquest àmbit la majoria de mesures afectaven lleis 
d’abast estatal doncs es parlava d’impulsar una reforma 
de l’impost de societats que permeti una millor capita-
lització de les empreses i uns tipus efectius reduïts per a 
pimes, la revisió dels mòduls que afecten als autònoms, 
la revisió de la llei de l’IVA per evitar que les empreses 
hagin de tributar per una factura que encara no han co-
brat o per ampliar l’abast del compte corrent tributari.

Tots aquest objectius el Govern de Catalunya els té assu-
mits i els defensarà en tots els fòrums en què participi. Es 
considera la fiscalitat com un element important de re-
activació econòmica, i no només es veu com un element 
de recaptació. Aquest és el compromís del Govern i així 
s’actua en la mesura en què la disponibilitat pressupostà-
ria, tant de la Generalitat com la de l’Estat, ho permetin.

5. Polítiques de foment de l’ocupació

Totes les mesures que estaven incorporades en les con-
clusions de la Cimera ja siguin com a programes de fo-
ment de l’ocupació o com accions de la millora de l’aten-
ció personalitzada de les persones en atur o en situacions 
de dificultats laborals s’estan executant o tramitant per a 
ser aprovades pròximament. Així doncs, es desplegarà 
el programa Fent Ocupació adreçat als sectors més in-
tensius en ocupació (turisme, serveis personals, energies 
renovables, hostaleria, etc.). S’ha impulsat el programa 
«CerTic» que ha de formar a 1.600 persones en tecnolo-
gies de la informació i la comunicació que els hi perme-
tin trobar feina més ràpidament.

S’ha millorat el portal Feina Activa per tal de recollir 
més ofertes d’ocupació. S’estan impulsant programes 
formatius específics per a joves que no tenen formació 
reglada i s’ha iniciat la reorientació del Servei d’ocupa-
ció de Catalunya per tal que s’ajusti en major mesura a 
les necessitats de la demanda i de l’oferta de treball.

6. Suport als sectors socials més perjudicats 
per la crisi

Aquesta sisena línia d’actuació pactada i incorporada 
durant el desenvolupament de la Cimera també ha estat 
un dels eixos on el Govern ha desenvolupat iniciatives. 
S’ha actuat en la Renda Mínima d’Inserció, d’una ban-
da garantint el pagament de les creixents obligacions 
econòmiques que comporta aquest programa i de l’altra 
començant a plantejar un model del que ha de ser en un 
futur la renda mínima d’inserció perquè crec que en això 
coincidirem tots, la renda mínima d’inserció ha de servir 
com element que permeti la incorporació en el camp de 
treball de persones que es troben en risc d’exclusió social 
més que un element d’obtenció alternativa de recursos 
per aquelles persones aturades que han esgotat tots els 
subsidis o per aquelles persones que no han pogut acce-
dir a una prestació no contributiva.

Igualment s’està treballant per facilitar els processos 
d’accés a la renda mínima d’inserció.

Barcelona, 18 de juliol de 2011

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

3. Un nou model de gestió 
de les infraestructures estratègiques

Pel que fa a les infraestructures la Cimera va dibuixar 
dues línies clares d’actuació, d’una banda l’impuls de les 
infraestructures estratègiques per afavorir la competiti-
vitat de Catalunya i per l’altra la definició d’un nou mo-
del de gestió aeroportuària. Tots aquests camps han estat 
objecte d’actuació per part del Govern.

Infraestructures estratègiques

– Reclamació del compliment de les inversions compro-
meses per l’Estat a les rodalies de Barcelona, fet que ha 
obligat al Ministeri de Foment a obrir una Oficina de Se-
guiment del Pla de Rodalies.

– Impulsar la construcció del corredor del Mediterrani 
com a eix prioritari europeu, davant l’Estat espanyol i la 
Unió Europea. Val a dir que després del compromís que 
va assumir el ministre Blanco quan va presentar l’apos-
ta del Govern Central pel corredor del Mediterrani ens 
preocupen les manifestacions del mateix ministre en les 
quals sembla que l’actitud del Govern Central torna cap 
a l’equidistància entre el Corredor del Mediterrani i el 
Corredor de l’Atlàntic.

– Posada en marxa la primera línia de Rodalies (R8), 
entre Martorell i Granollers, que no passa pel centre de 
Barcelona.

– La Generalitat ha aconseguit que el Ministeri de Fo-
ment compensi la retallada del 5% del preu dels bitllets 
de rodalies adoptat com a conseqüència de les mesures 
d’estalvi energètic per la pujada de preus dels productes 
energètics.

– El Port de Barcelona s’ha convertit en el primer port 
en connectar-se amb Europa amb trens d’ample inter-
nacional. També s’ha demanat al Govern de l’Estat que 
s’apressi en eliminar tots aquells obstacles que a dia 
d’avui impedeixen encara una connexió viària i ferrovià-
ria dels ports de Tarragona i de Barcelona amb Europa i 
amb vies d’alta capacitat.

Aeroports

Es continua negociant amb Madrid el traspàs dels aero-
ports de Girona, Reus i Sabadell, així com s’està discu-
tint un nou model de gestió de l’aeroport de Barcelona 
que, ens ha de permetre que les institucions catalanes 
tinguin una participació determinant en la societat en-
carregada de gestionar l’aeroport. Però a més, en aquest 
període: 

– S’ha estat negociant amb Ryanair per assolir un acord 
estable que fixi el compromís de la companyia amb l’ae-
roport de Girona i vetllar pel seu compliment a Reus.

– S’ha creat la Taula estratègica per a la promoció i l’im-
puls de l’aeroport de Lleida-Alguaire, la Seu d’Urgell i la 
de l’aeroport de Girona.

– S’ha signat un acord amb el tour perador britànic Tho-
mas Cook per operar durant 5 anys a l’aeroport de Llei-
da-Alguaire.

– Nous vols directes des del Prat cap a Miami i a Sao 
Paulo.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre la campanya de prevenció de delictes 
en el transport públic
Tram. 354-00051/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Joan Ferran i Serafini, del 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 16619).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
27.07.2011.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença d’Antolín 
Sànchez Presedo davant la Comissió de 
Justícia perquè informi sobre la proposta 
de directiva europea d’un marc regulador de 
les hipoteques i sobre les propostes i els in-
formes formulats al respecte
Tram. 356-00150/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Elena Ribera i Garijo, del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, Agnès Pardell Veà, del Grup 
Parlamentari Socialista, María de Llanos de Luna To-
barra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Carmen de Rivera 
i Pla, del Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 16044).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 28.07.2011.

Sol·licitud de compareixença del Síndic de 
Greuges davant la Comissió del Síndic de 
Greuges perquè informi sobre les actuaci-
ons d’ofici 3148/2011 i 4116/2011, relatives 
als incidents del 27 de maig a la plaça de Ca-
talunya de Barcelona i del 15 de juny al Par-
lament de Catalunya
Tram. 356-00151/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 16174).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió del Síndic de 
Greuges, sessió del 21.07.2011.

Control del compliment de la Moció 29/IX, 
sobre l’aplicació de les polítiques públiques 
per a fer efectiu el dret a l’habitatge
Tram. 390-00029/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 16237 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 22.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00029/09

Sobre: Control compliment de la Moció 29/IX, sobre 
l’aplicació de les polítiques públiques per a fer efectiu el 
dret a l’habitatge

Comissió Competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment al punt C de la Moció 29/IX, sobre l’aplicació de 
les polítiques públiques per a fer efectiu el dret a l’ha-
bitatge (núm. de tram. 390-00029/09), us informo del 
següent: 

S’està comunicant a tots els signants la data de celebra-
ció de la reunió de la Comissió de seguiment del Pacte 
nacional per a l’habitatge 2006-2017 que tindrà lloc al 
llarg del mes de setembre.

Barcelona, 19 de juliol de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Salut amb el conseller de Salut 
sobre la reordenació dels serveis d’urgèn-
cies nocturns d’atenció primària
Tram. 354-00047/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Salut, en la sessió núm. 7, del 28.07.2011 
(DSPC-C 134).
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Sol·licitud de compareixença de la presiden-
ta de la Xarxa de Custòdia del Territori da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
perquè informi sobre les prioritats per a l’im-
puls i el desenvolupament de la custòdia del 
territori
Tram. 356-00156/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per 
la Independència, Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 
16456).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 26.07.2011.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Cercle d’Economia amb rela-
ció a les propostes per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats les proposicions 
de llei de mesures en l’àmbit hipotecari, de 
mesures contra el sobreendeutament perso-
nal i familiar i de protecció enfront de proce-
diments d’execució que afecten l’habitatge 
habitual, i de modificació de la Llei 1/2000, 
d’enjudiciament civil
Tram. 356-00158/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Elena Ribera i Garijo, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Agnès Pardell Veà, del Grup 
Parlamentari Socialista, María de Llanos de Luna To-
barra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Carmen de 
Rivera i Pla, del Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 
16660).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 28.07.2011.

Sol·licitud de compareixença del president 
de la Federació Catalana de la Raça Bruna 
dels Pirineus perquè informi sobre l’estat de 
la raça bruna i els projectes de futur
Tram. 356-00152/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Agustí López i Pla, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 16295).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 21.07.2011.

Sol·licitud de compareixença del president 
del Consell de Govern del Col·legi de Geò-
legs de Catalunya perquè informi sobre els 
beneficis de l’energia aerogeotèrmica en el 
món agrícola i ramader
Tram. 356-00153/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Agustí López i Pla, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
16296).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 21.07.2011.

Sol·licitud de compareixença del president 
de la Federació de Cooperatives Agràries de 
Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral perquè informi sobre els reptes i la situa-
ció del cooperativisme agrari català
Tram. 356-00154/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Agustí López i Pla, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 16424).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 25.07.2011.
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Sol·licitud de compareixença de José Gar-
cía-Montalvo, catedràtic d’economia de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació a 
les propostes per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats les proposicions de 
llei de mesures en l’àmbit hipotecari, de me-
sures contra el sobreendeutament personal 
i familiar i de protecció enfront de procedi-
ments d’execució que afecten l’habitatge 
habitual, i de modificació de la Llei 1/2000, 
d’enjudiciament civil
Tram. 356-00161/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Elena Ribera i Garijo, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Agnès Pardell Veà, del Grup 
Parlamentari Socialista, María de Llanos de Luna To-
barra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Carmen de 
Rivera i Pla, del Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 
16660).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 28.07.2011.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre les mesu-
res urgents per a la sostenibilitat del siste-
ma sanitari
Tram. 355-00028/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 7 de la Comis-
sió de Salut, del 28.07.2011 (DSPC-C 134).

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre el Pla de 
mesures urgents per a la sostenibilitat i la 
qualitat dels serveis sanitaris
Tram. 355-00034/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 7 de la Comis-
sió de Salut, del 28.07.2011 (DSPC-C 134).

Sol·licitud de compareixença del degà del 
Col·legi de Subhastadors Públics Jurats i 
Taxadors amb relació a les propostes per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats les proposicions de llei de mesures en 
l’àmbit hipotecari, de mesures contra el so-
breendeutament personal i familiar i de pro-
tecció enfront de procediments d’execució 
que afecten l’habitatge habitual, i de modifi-
cació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 356-00159/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Elena Ribera i Garijo, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Agnès Pardell Veà, del Grup 
Parlamentari Socialista, María de Llanos de Luna To-
barra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Carmen de 
Rivera i Pla, del Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 
16660).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 28.07.2011.

Sol·licitud de compareixença de Josep Ma-
ria Coronas Guinart, advocat, amb relació a 
les propostes per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats les proposicions de 
llei de mesures en l’àmbit hipotecari, de me-
sures contra el sobreendeutament personal 
i familiar i de protecció enfront de procedi-
ments d’execució que afecten l’habitatge 
habitual, i de modificació de la Llei 1/2000, 
d’enjudiciament civil
Tram. 356-00160/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Elena Ribera i Garijo, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Agnès Pardell Veà, del Grup 
Parlamentari Socialista, María de Llanos de Luna To-
barra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Carmen de 
Rivera i Pla, del Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 
16660).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 28.07.2011.
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Compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Usuaris de Bancs, Caixes i As-
segurances de Catalunya amb relació a les 
propostes per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats les proposicions de 
llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de me-
sures contra el sobreendeutament personal 
i familiar i de protecció enfront de procedi-
ments d’execució que afecten l’habitatge 
habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, 
d’enjudiciament civil
Tram. 353-00012/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comissió 
de Justícia, del 25.07.2011 (DSPC-C 131).

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Usuaris de Serveis Bancaris amb 
relació a les propostes per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats les proposi-
cions de llei de mesures en l’àmbit hipoteca-
ri; de mesures contra el sobreendeutament 
personal i familiar i de protecció enfront de 
procediments d’execució que afecten l’ha-
bitatge habitual; i de modificació de la Llei 
1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00013/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comissió 
de Justícia, del 25.07.2011 (DSPC-C 131).

Compareixença d’un representant de l’Or-
ganització de Consumidors i Usuaris de Ca-
talunya amb relació a les propostes per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats les proposicions de llei de mesures en 
l’àmbit hipotecari; de mesures contra el so-
breendeutament personal i familiar i de pro-
tecció enfront de procediments d’execució 
que afecten l’habitatge habitual; i de modifi-
cació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00014/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comissió 
de Justícia, del 25.07.2011 (DSPC-C 131).

Sessió informativa de la Comissió de Sa-
lut amb el conseller de Salut sobre la reor-
denació dels serveis d’urgències nocturns 
d’atenció primària
Tram. 355-00044/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Salut, en la sessió núm. 7, del 28.07.2011 
(DSPC-C 134).

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 7 de la Comis-
sió de Salut, del 28.07.2011 (DSPC-C 134).

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença d’una representació de la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb 
relació a les propostes per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats les proposi-
cions de llei de mesures en l’àmbit hipoteca-
ri; de mesures contra el sobreendeutament 
personal i familiar i de protecció enfront de 
procediments d’execució que afecten l’ha-
bitatge habitual; i de modificació de la Llei 
1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00011/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comissió 
de Justícia, del 25.07.2011 (DSPC-C 131).
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Compareixença d’una representació de la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya amb relació a les propostes per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats les proposicions de llei de mesures en 
l’àmbit hipotecari; de mesures contra el so-
breendeutament personal i familiar i de pro-
tecció enfront de procediments d’execució 
que afecten l’habitatge habitual; i de modifi-
cació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00018/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comissió 
de Justícia, del 25.07.2011 (DSPC-C 131).

Compareixença d’una representació de Cà-
ritas Diocesana de Barcelona amb relació a 
les propostes per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats les proposicions de 
llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de me-
sures contra el sobreendeutament personal 
i familiar i de protecció enfront de procedi-
ments d’execució que afecten l’habitatge 
habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, 
d’enjudiciament civil
Tram. 353-00019/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comissió 
de Justícia, del 25.07.2011 (DSPC-C 131).

Compareixença d’un representant de la 
Unió General de Treballadors de Catalunya 
amb relació a les propostes per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats les 
proposicions de llei de mesures en l’àmbit 
hipotecari; de mesures contra el sobreen-
deutament personal i familiar i de protec-
ció enfront de procediments d’execució que 
afecten l’habitatge habitual; i de modificació 
de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00020/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comissió 
de Justícia, del 25.07.2011 (DSPC-C 131).

Compareixença d’una representació de 
l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i 
Culturals amb relació a les propostes per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats les proposicions de llei de mesures en 
l’àmbit hipotecari; de mesures contra el so-
breendeutament personal i familiar i de pro-
tecció enfront de procediments d’execució 
que afecten l’habitatge habitual; i de modifi-
cació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00015/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comissió 
de Justícia, del 25.07.2011 (DSPC-C 131).

Compareixença de Martí Batllori i Bas, juris-
ta, amb relació a les propostes per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
les proposicions de llei de mesures en l’àm-
bit hipotecari; de mesures contra el sobre-
endeutament personal i familiar i de protec-
ció enfront de procediments d’execució que 
afecten l’habitatge habitual; i de modificació 
de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00016/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comissió 
de Justícia, del 26.07.2011 (DSPC-C 132).

Compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions Veïnals de Ca-
talunya amb relació a les propostes per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats les proposicions de llei de mesures en 
l’àmbit hipotecari; de mesures contra el so-
breendeutament personal i familiar i de pro-
tecció enfront de procediments d’execució 
que afecten l’habitatge habitual; i de modifi-
cació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00017/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comissió 
de Justícia, del 25.07.2011 (DSPC-C 131).
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Compareixença d’un representant de l’Asso-
ciació Hipotecària Espanyola amb relació a 
les propostes per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats les proposicions de 
llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de me-
sures contra el sobreendeutament personal 
i familiar i de protecció enfront de procedi-
ments d’execució que afecten l’habitatge 
habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, 
d’enjudiciament civil
Tram. 353-00024/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 12 del Comissió de Justícia, 
tinguda el 27.07.2011 (DSPC-C 133).

Compareixença d’Ignasi Faura Ventosa, 
portaveu de la Plataforma en Defensa de les 
Caixes d’Estalvi, amb relació a les propos-
tes per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats les proposicions de llei de me-
sures en l’àmbit hipotecari; de mesures con-
tra el sobreendeutament personal i famili-
ar i de protecció enfront de procediments 
d’execució que afecten l’habitatge habitual; 
i de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudi-
ciament civil
Tram. 353-00025/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 12 del Comissió de Justícia, 
tinguda el 27.07.2011 (DSPC-C 133).

Compareixença d’un representant de la Pi-
mec amb relació a les propostes per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
les proposicions de llei de mesures en l’àm-
bit hipotecari; de mesures contra el sobre-
endeutament personal i familiar i de protec-
ció enfront de procediments d’execució que 
afecten l’habitatge habitual; i de modificació 
de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00026/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comissió 
de Justícia, del 26.07.2011 (DSPC-C 132).

Compareixença d’un representant de Co-
missions Obreres amb relació a les propos-
tes per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats les proposicions de llei de me-
sures en l’àmbit hipotecari; de mesures con-
tra el sobreendeutament personal i famili-
ar i de protecció enfront de procediments 
d’execució que afecten l’habitatge habitual; 
i de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudi-
ciament civil
Tram. 353-00021/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comissió 
de Justícia, del 25.07.2011 (DSPC-C 131).

Compareixença del president de l’Associa-
ció Espanyola de Banca o de la persona en 
qui delegui amb relació a les propostes per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats les proposicions de llei de mesures 
en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el 
sobreendeutament personal i familiar i de 
protecció enfront de procediments d’execu-
ció que afecten l’habitatge habitual; i de mo-
dificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament 
civil
Tram. 353-00022/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 12 del Comissió de Justícia, 
tinguda el 27.07.2011 (DSPC-C 133).

Compareixença del president de la Fede-
ració Catalana de Caixes d’Estalvis o de la 
persona en qui delegui amb relació a les 
propostes per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats les proposicions de 
llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de me-
sures contra el sobreendeutament personal 
i familiar i de protecció enfront de procedi-
ments d’execució que afecten l’habitatge 
habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, 
d’enjudiciament civil
Tram. 353-00023/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comissió 
de Justícia, del 26.07.2011 (DSPC-C 132).
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Compareixença d’un representant de la So-
cietat Catalana d’Economia, filial de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans, amb relació a les 
propostes per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats les proposicions de 
llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de me-
sures contra el sobreendeutament personal 
i familiar i de protecció enfront de procedi-
ments d’execució que afecten l’habitatge 
habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, 
d’enjudiciament civil
Tram. 353-00030/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comissió 
de Justícia, del 26.07.2011 (DSPC-C 132).

Compareixença d’un representant de la So-
cietat Econòmica Barcelonesa d’Amics del 
País amb relació a les propostes per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
les proposicions de llei de mesures en l’àm-
bit hipotecari; de mesures contra el sobre-
endeutament personal i familiar i de protec-
ció enfront de procediments d’execució que 
afecten l’habitatge habitual; i de modificació 
de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00031/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 12 del Comissió de Justícia, 
tinguda el 27.07.2011 (DSPC-C 133).

Compareixença d’un representant del Cer-
cle d’Economia amb relació a les propostes 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats les proposicions de llei de mesu-
res en l’àmbit hipotecari; de mesures contra 
el sobreendeutament personal i familiar i de 
protecció enfront de procediments d’execu-
ció que afecten l’habitatge habitual; i de mo-
dificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament 
civil
Tram. 353-00032/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 12 del Comissió de Justícia, 
tinguda el 27.07.2011 (DSPC-C 133).

Compareixença d’un representant de Fo-
ment del Treball Nacional amb relació a les 
propostes per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats les proposicions de 
llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de me-
sures contra el sobreendeutament personal 
i familiar i de protecció enfront de procedi-
ments d’execució que afecten l’habitatge 
habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, 
d’enjudiciament civil
Tram. 353-00027/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comissió 
de Justícia, del 26.07.2011 (DSPC-C 132).

Compareixença d’un representant de l’Ins-
titut d’Estudis Financers amb relació a les 
propostes per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats les proposicions de 
llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de me-
sures contra el sobreendeutament personal 
i familiar i de protecció enfront de procedi-
ments d’execució que afecten l’habitatge 
habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, 
d’enjudiciament civil
Tram. 353-00028/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comissió 
de Justícia, del 26.07.2011 (DSPC-C 132).

Compareixença d’un representant de l’Ate-
neu Barcelonès amb relació a les propostes 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats les proposicions de llei de mesu-
res en l’àmbit hipotecari; de mesures contra 
el sobreendeutament personal i familiar i de 
protecció enfront de procediments d’execu-
ció que afecten l’habitatge habitual; i de mo-
dificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament 
civil
Tram. 353-00029/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 12 del Comissió de Justícia, 
tinguda el 27.07.2011 (DSPC-C 133).
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Compareixença del delegat a Catalunya del 
Col·legi Nacional de Registradors de la Pro-
pietat i Mercantils d’Espanya o de la perso-
na en qui delegui amb relació a les propos-
tes per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats les proposicions de llei de 
mesures en l’àmbit hipotecari; de mesures 
contra el sobreendeutament personal i fami-
liar i de protecció enfront de procediments 
d’execució que afecten l’habitatge habitual; 
i de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudi-
ciament civil
Tram. 353-00036/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
de Justícia, del 27.07.2011 (DSPC-C 133).

Compareixença del degà del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya o de la persona en 
qui delegui amb relació a les propostes per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats les proposicions de llei de mesures 
en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el 
sobreendeutament personal i familiar i de 
protecció enfront de procediments d’execu-
ció que afecten l’habitatge habitual; i de mo-
dificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament 
civil
Tram. 353-00037/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
de Justícia, del 27.07.2011 (DSPC-C 133).

Compareixença del degà del Col·legi de 
Subhastadors Públics Jurats i Taxadors o 
de la persona en qui delegui amb relació a 
les propostes per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats les proposicions de 
llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de me-
sures contra el sobreendeutament personal 
i familiar i de protecció enfront de procedi-
ments d’execució que afecten l’habitatge 
habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, 
d’enjudiciament civil
Tram. 353-00038/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 12 del Comissió de Justícia, 
tinguda el 27.07.2011 (DSPC-C 133).

Compareixença del degà de l’Il·lustre Col-
legi d’Advocats de Barcelona o de la perso-
na en qui delegui amb relació a les propos-
tes per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats les proposicions de llei de 
mesures en l’àmbit hipotecari; de mesures 
contra el sobreendeutament personal i fami-
liar i de protecció enfront de procediments 
d’execució que afecten l’habitatge habitual; 
i de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudi-
ciament civil
Tram. 353-00033/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
de Justícia, del 27.07.2011 (DSPC-C 133).

Compareixença del president del Consell 
dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Cata-
lunya o de la persona en qui delegui amb 
relació a les propostes per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats les proposi-
cions de llei de mesures en l’àmbit hipoteca-
ri; de mesures contra el sobreendeutament 
personal i familiar i de protecció enfront de 
procediments d’execució que afecten l’ha-
bitatge habitual; i de modificació de la Llei 
1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00034/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
de Justícia, del 27.07.2011 (DSPC-C 133).

Compareixença del degà de l’II·lustre Col-
legi de Notaris de Catalunya o de la persona 
en qui delegui amb relació a les propostes 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats les proposicions de llei de mesu-
res en l’àmbit hipotecari; de mesures contra 
el sobreendeutament personal i familiar i de 
protecció enfront de procediments d’execu-
ció que afecten l’habitatge habitual; i de mo-
dificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament 
civil
Tram. 353-00035/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
de Justícia, del 27.07.2011 (DSPC-C 133).
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Compareixença de Josep Maria Coronas 
Guinart, advocat, amb relació a les propos-
tes per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats les proposicions de llei de me-
sures en l’àmbit hipotecari; de mesures con-
tra el sobreendeutament personal i famili-
ar i de protecció enfront de procediments 
d’execució que afecten l’habitatge habitual; 
i de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudi-
ciament civil
Tram. 353-00042/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 12 del Comissió de Justícia, 
tinguda el 27.07.2011 (DSPC-C 133).

Compareixença del síndic de greuges amb 
relació a les propostes per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats les proposi-
cions de llei de mesures en l’àmbit hipoteca-
ri; de mesures contra el sobreendeutament 
personal i familiar i de protecció enfront de 
procediments d’execució que afecten l’ha-
bitatge habitual; i de modificació de la Llei 
1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00043/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comissió 
de Justícia, del 25.07.2011 (DSPC-C 131).

Compareixença de Benito Arruñada, cate-
dràtic d’organització d’empreses de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, amb relació a les 
propostes per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats les proposicions de 
llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de me-
sures contra el sobreendeutament personal 
i familiar i de protecció enfront de procedi-
ments d’execució que afecten l’habitatge 
habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, 
d’enjudiciament civil
Tram. 353-00044/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comissió 
de Justícia, del 26.07.2011 (DSPC-C 132).

Compareixença de José María Fernández 
Seijó, magistrat, amb relació a les propostes 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats les proposicions de llei de mesu-
res en l’àmbit hipotecari; de mesures contra 
el sobreendeutament personal i familiar i de 
protecció enfront de procediments d’execu-
ció que afecten l’habitatge habitual; i de mo-
dificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament 
civil
Tram. 353-00039/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
de Justícia, del 27.07.2011 (DSPC-C 133).

Compareixença de Guillem Soler Solé, ma-
gistrat, amb relació a les propostes per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats les proposicions de llei de mesures en 
l’àmbit hipotecari; de mesures contra el so-
breendeutament personal i familiar i de pro-
tecció enfront de procediments d’execució 
que afecten l’habitatge habitual; i de modifi-
cació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00040/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
de Justícia, del 27.07.2011 (DSPC-C 133).

Compareixença de Raquel Alastruey García, 
magistrada, amb relació a les propostes per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats les proposicions de llei de mesures 
en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el 
sobreendeutament personal i familiar i de 
protecció enfront de procediments d’execu-
ció que afecten l’habitatge habitual; i de mo-
dificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament 
civil
Tram. 353-00041/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
de Justícia, del 27.07.2011 (DSPC-C 133).
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Compareixença de Sergio Nasarre-Aznar, 
doctor en dret europeu i màster en econo-
mia immobiliària, amb relació a les propos-
tes per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats les proposicions de llei de me-
sures en l’àmbit hipotecari; de mesures con-
tra el sobreendeutament personal i famili-
ar i de protecció enfront de procediments 
d’execució que afecten l’habitatge habitual; 
i de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudi-
ciament civil
Tram. 353-00048/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comissió 
de Justícia, del 26.07.2011 (DSPC-C 132).

Compareixença de José García-Montal-
vo, catedràtic d’economia de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació a les propostes 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats les proposicions de llei de mesu-
res en l’àmbit hipotecari; de mesures contra 
el sobreendeutament personal i familiar i de 
protecció enfront de procediments d’execu-
ció que afecten l’habitatge habitual; i de mo-
dificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament 
civil
Tram. 353-00049/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 12 del Comissió de Justícia, 
tinguda el 27.07.2011 (DSPC-C 133).

Compareixença d’Oriol Amat Salas, cate-
dràtic d’economia financera i comptabilitat 
de la Universitat Pompeu Fabra, amb rela-
ció a les propostes per a presentar a la Me-
sa del Congrés dels Diputats les proposici-
ons de llei de mesures en l’àmbit hipotecari; 
de mesures contra el sobreendeutament 
personal i familiar i de protecció enfront de 
procediments d’execució que afecten l’ha-
bitatge habitual; i de modificació de la Llei 
1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00050/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comissió 
de Justícia, del 25.07.2011 (DSPC-C 131).

Compareixença de Gonzalo Bernardos, vi-
cerector d’economia de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a les propostes per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats les proposicions de llei de mesures 
en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el 
sobreendeutament personal i familiar i de 
protecció enfront de procediments d’execu-
ció que afecten l’habitatge habitual; i de mo-
dificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament 
civil
Tram. 353-00045/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comissió 
de Justícia, del 26.07.2011 (DSPC-C 132).

Compareixença d’Eduard Berenguer i Co-
mas, catedràtic de teoria econòmica de la 
Universitat de Barcelona, amb relació a les 
propostes per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats les proposicions de 
llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de me-
sures contra el sobreendeutament personal 
i familiar i de protecció enfront de procedi-
ments d’execució que afecten l’habitatge 
habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, 
d’enjudiciament civil
Tram. 353-00046/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comissió 
de Justícia, del 26.07.2011 (DSPC-C 132).

Compareixença d’Antoni Serra Ramoneda, 
catedràtic emèrit d’economia de l’empresa 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a les propostes per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats les 
proposicions de llei de mesures en l’àmbit 
hipotecari; de mesures contra el sobreen-
deutament personal i familiar i de protec-
ció enfront de procediments d’execució que 
afecten l’habitatge habitual; i de modificació 
de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 353-00047/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comissió 
de Justícia, del 26.07.2011 (DSPC-C 132).
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Compareixença de Maite Vilalta Ferrer, pro-
fessora d’hisenda pública de la Universitat 
de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi 
d’un Nou Model de Finançament basat en el 
Concert Econòmic
Tram. 357-00088/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament ba-
sat en el Concert Econòmic en la sessió núm. 2, tinguda 
el 10.06.2011 (DSPC-C 96).

Compareixença d’Ángel Luis Alonso de An-
tonio, catedràtic de dret constitucional de la 
Universitat Complutense de Madrid, davant 
la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Fi-
nançament basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00089/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament ba-
sat en el Concert Econòmic en la sessió núm. 2, tinguda 
el 10.06.2011 (DSPC-C 96).

Compareixença d’Iu Pijoan i Font, inspec-
tor d’hisenda de l’Estat, davant la Comissió 
d’Estudi d’un Nou Model de Finançament 
basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00090/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament ba-
sat en el Concert Econòmic en la sessió núm. 2, tinguda 
el 10.06.2011 (DSPC-C 96).

Compareixença de Xavier Freixas i Darga-
llo, catedràtic d’economia financera de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació a 
les propostes per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats les proposicions de 
llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de me-
sures contra el sobreendeutament personal 
i familiar i de protecció enfront de procedi-
ments d’execució que afecten l’habitatge 
habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, 
d’enjudiciament civil
Tram. 353-00051/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comissió 
de Justícia, del 25.07.2011 (DSPC-C 131).

Compareixença de Fernando de la Hucha 
Celador, catedràtic de dret financer i tribu-
tari de la Universitat Pública de Navarra, da-
vant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de 
Finançament basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00086/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament ba-
sat en el Concert Econòmic en la sessió núm. 2, tinguda 
el 10.06.2011 (DSPC-C 96).

Compareixença de Susana Sartorio Albalat, 
catedràtica de dret financer de la Universitat 
de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi 
d’un Nou Model de Finançament basat en el 
Concert Econòmic
Tram. 357-00087/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament ba-
sat en el Concert Econòmic en la sessió núm. 2, tinguda 
el 10.06.2011 (DSPC-C 96).
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4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS 
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Renúncia de la condició de diputat

Presentació
Reg. 16465 / Coneixement: Mesa 
del Parlament 22.07.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Reñé i Huguet, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb l’article 17 a) del Re-
glament del Parlament de Catalunya, voluntàriament 
presenta la seva renúncia a la condició de diputat, tot ex-
pressant l’honor que ha representat ser membre d’aquesta 
cambra.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2011

Joan Reñé i Huguet
Diputat del G. P. de CiU

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Informe sobre la seguretat a Catalunya cor-
responent al 2011
Tram. 334-00027/09

Presentació
Secretari del Govern, del Govern de la Generalitat
Reg. 16364 / Coneixement i tramesa a la Comissió 
d’Interior: Mesa del Parlament, 22.07.2011

A la Mesa del Parlament

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

Certifico: Que en la sessió del Govern de la Generalitat 
de Catalunya celebrada el dia d’avui s’ha pres entre d’al-
tres, l’acord següent:

«A proposta del conseller d’Interior s’aprova l’informe 
anual 2011 sobre la seguretat a Catalunya. I perquè així 
consti i als efectes oportuns, lliure el present certificat a 
Barcelona, el dinou de juliol de dos mil onze.

Barcelona, 19 de juliol de 2011

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

Compareixença d’Elisenda Paluzie i Her-
nàndez, professora titular de teoria econò-
mica de la Universitat de Barcelona, davant 
la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Fi-
nançament basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00091/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament ba-
sat en el Concert Econòmic en la sessió núm. 2, tinguda 
el 10.06.2011 (DSPC-C 96).

Compareixença d’Ignacio Zubiri Oria, cate-
dràtic d’hisenda pública de la Universitat del 
País Basc, davant la Comissió d’Estudi d’un 
Nou Model de Finançament basat en el Con-
cert Econòmic
Tram. 357-00092/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament ba-
sat en el Concert Econòmic en la sessió núm. 2, tinguda 
el 10.06.2011 (DSPC-C 96).

Compareixença d’Eduardo Gracia, soci i 
director del Departament de Dret Tributari 
d’Ashurst, davant la Comissió d’Estudi d’un 
Nou Model de Finançament basat en el Con-
cert Econòmic
Tram. 357-00093/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament ba-
sat en el Concert Econòmic en la sessió núm. 2, tinguda 
el 10.06.2011 (DSPC-C 96).
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4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.10. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS CONTRA LLEIS DE CATALUNYA

Recurs d’inconstitucionalitat 8912/2010, in-
terposat pel president del Govern de l’Estat 
contra determinats articles de la Llei 4/2010, 
del 17 de març, de consultes populars per 
via de referèndum
Tram. 381-00001/09

Interlocutòria del Tribunal Constitucional
Reg. 15081

Tribunal Constitucional

Núm. registro: 8912-2010

Asunto: Recurso de inconstitucionalidad promovido por 
el Presidente del Gobierno.

Sala: Pleno

Magistrados: Excms. Srs. don Pascual Sala Sánchez, 
don Eugeni Gay Montalvo, don Javier Delgado Barrio, 
doña Elisa Pérez Vera, don Ramón Rodríguez Arribas, 
don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, don 
Francisco José Hernando Santiago, doña Adela Asua Ba-
tarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez y don Francisco 
Pérez de los Cobos Orihuel.

Auto

Antecedentes

1. Mediante escrito presentado en el Registro General 
de este Tribunal Constitucional el día 27 de diciembre de 
2010 el Abogado del Estado, en nombre del Presidente 
del Gobierno, interpuso recurso de inconstitucionalidad 
contra los arts 1 a 30, 43 y 45 de la Ley de Cataluña 
4/2010, de 17 de marzo, de consultas populares por vía 
de referéndum. El Abogado del Estado invocó el art. 
161.2 CE a fin de que se acordase la suspensión de los 
preceptos impugnados.

2. Por providencia de 15 de febrero de 2011 el Pleno del 
Tribunal Constitucional, a propuesta de la Sección Se-
gund a, acordó admitir a trámite el recurso de incons-
titucionalidad, dar traslado de la demanda y documen-
tos presentados, conforme establece el art. 34 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Con-
greso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus 
Presidentes, así como al Gobierno de la Generalitat de 
Cataluña y al Parlament de Cataluña, por conducto de sus 
Presidentes, al objeto de que en el plazo de quince días 
pudieran personarse en el proceso y formular las alega-
ciones que estimaren convenientes. Asimismo, acordó 
tener por invocado por el Presidente del Gobierno el 
art. 161.2 de la Constitución, lo que, a su tenor y confor-
me dispone el art. 30 LOTC, produce la suspensión de la 
vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde 

Acord

del Govern del pel qual s’aprova l’informe anual 2011 
sobre la seguretat a Catalunya.

La Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de 
seguretat pública de Catalunya, estableix que anualment 
s’ha d’aprovar un informe sobre la seguretat a Catalunya 
que s’ha de presentar al Parlament.

Vist l’informe sobre la seguretat a Catalunya any 2011 
que fa referència a les dades de l’any 2010 i a dades 
d’opinió del primer trimestre de l’any 2011, el qual con-
solida una eina que permet conèixer l’estat de la segu-
retat al territori català i, alhora, constitueix un element 
que permet apreciar tendències, analitzar dinàmiques i 
elaborar polítiques públiques.

Vistos els articles 4 i 23 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, 
d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

Per tot això, a proposta del conseller d’Interior, el Govern

Acorda: 

1. Aprovar l’informe anual 2011 sobre la seguretat a Ca-
talunya, que s’adjunta en annex.

2. Trametre l’informe esmentat al Parlament de Catalunya.

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya sobre l’observança del pluralisme po-
lític en la televisió i la ràdio corresponent al 
maig del 2011
Tram. 337-00012/09

Presentació
President, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 16373 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: 
Mesa del Parlament, 22.07.2011

A la Presidenta del Parlament

Respectada presidenta,

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança 
del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, mes de 
maig de 2011 perquè en tingueu coneixement i als efec-
tes oportuns.

Ben cordialment,

Ramon Font Bové

Barcelona, 20 de juliol de 2011

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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88/2008, de 2 de abril, FJ 2, con cita de otros muchos). 
En definitiva, ha de procederse a una consideración de 
la gravedad de los perjuicios que originarían las situa-
ciones de hecho que, previsiblemente, se producirían en 
caso de que se levantara o se mantuviera la suspensión. 
Aunque el Tribunal Constitucional se refiere a las situ-
aciones de hecho creadas la realidad es que lo que con 
más frecuencia se ha de examinar son las situaciones 
de hecho que con cierto grado de previsibilidad puedan 
producirse en el caso de levantarse la suspensión.

En cuanto a los concretos perjuicios que ocasionaría el 
levantamiento de la suspensión comienza el Abogado del 
Estado por hacer una breve alusión al procedimiento de 
convocatoria de una consulta por vía de referéndum de 
ámbito autonómico, procedimiento que comprende tres 
fases diferenciadas. En la primera la iniciativa referen-
daria, que puede ser institucional o popular, culmina con 
un pronunciamiento solemne del Parlamento de Cata-
luña al que corresponde aprobar la iniciativa por mayo-
ría absoluta. Concluida esa primera fase dicha iniciativa 
se somete a aprobación del Estado central y, una vez 
convocada la consulta, ésta se celebra en los términos de 
los arts. 44 y siguientes de la Ley 4/2010. Señala a con-
tinuación la evidencia de que no se ha producido ningún 
hecho relevante desde la fecha de la entrada en vigor de 
la norma, publicada el 25 de marzo de 2010, y el instante 
de la suspensión así como que a la pretensión de sus-
pensión pudieran oponerse los arts. 13 y 43.2 de la Ley 
4/2010, según los cuales una vez aprobada la propuesta 
de referéndum por el Parlamento de Cataluña ha de so-
licitarse la autorización al Gobierno central competente 
para ello en virtud de los arts. 149.1.32 CE y 2 de la Ley 
Orgánica 2/1980, de 18 de enero. En lo que a esto últi-
mo respecta señala que un más detenido estudio de los 
intereses públicos y políticos en presencia permiten que 
afloren perjuicios irreversibles si se levantara la suspen-
sión, perjuicios que califica de tipo singular y singulari-
za en tres aspectos relacionados, respectivamente, con el 
clima que se está generando en Cataluña en relación con 
las consultas populares, con las concretas circunstancias 
que vive el Estado español en su conjunto y con los gra-
ves perjuicios que el levantamiento de la suspensión de 
los preceptos impugnados habría de ocasionar.

En relación a la primera de las cuestiones mencionadas 
destaca la existencia de frecuentes declaraciones de mi-
embros del Gobierno de la Generalitat relacionadas con 
la celebración de una consulta popular que afecte profun-
damente a la forma de relación política y económica en-
tre la Comunidad Autónoma de Cataluña y el Estado es-
pañol, declaraciones que el Abogado del Estado concreta 
en dos ámbitos relacionados con el denominado pacto 
fiscal y con el calificado como derecho a decidir del pu-
eblo catalán o derecho a la autodeterminación, aspectos 
ambos respecto a los que adjunta diversa documentación 
extraída de distintos medios de comunicación.

En cuanto a las concretas circunstancias en las que se 
encuentra el Estado español aduce el contexto de crisis 
que actualmente vive nuestro país mencionando a tal 
efecto diversas afirmaciones del informe anual del Ban-
co de España correspondientes al año 2009 destacando 
la necesidad de mantener unas finanzas públicas sanea-
das a fin de evitar el riesgo de contagio de la economía 

la fecha de interposición del recurso –27 de diciembre de 
2010– para las partes del proceso y desde el día en que 
aparezca publicada la suspensión en el «Boletín Oficial 
del Estado» para los terceros, lo que se comunicará a los 
Presidentes del Gobierno de la Generalitat de Cataluña y 
del Parlament de Cataluña. Por último, también se orde-
nó publicar la incoación del recurso en el Boletín Oficial 
del Estado y en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

3. Por escrito registrado en el Tribunal el 24 de febrero 
de 2011 el Presidente del Congreso de los Diputados co-
municó el acuerdo de la Mesa de la Cámara de personar-
se en el proceso y dar por ofrecida su colaboración a los 
efectos del art. 88.1 LOTC. Lo mismo hizo el Presidente 
del Senado mediante escrito registrado el día 2 de marzo 
de 2011.

4. El Letrado del Parlament de Cataluña solicitó el día 7 
de marzo de 2011 una prórroga de quince días del plazo 
inicialmente concedido para formular alegaciones. El 
Pleno del Tribunal mediante providencia de 8 de marzo 
de 2011 acordó incorporar a las actuaciones el escrito del 
Letrado del Parlament de Cataluña y prorrogar en ocho 
días el plazo concedido para la formulación de alegacio-
nes.

5. El Abogado de la Generalitat de Cataluña se personó 
en el proceso por escrito registrado el día 9 de marzo 
de 2011 solicitando una prórroga del plazo inicialmente 
otorgado para formular alegaciones, prórroga de ocho 
días que le fue concedida por providencia del Pleno de 
10 de marzo de 2011.

6. El Abogado de la Generalitat de Cataluña presentó su 
escrito de alegaciones el día 18 de marzo de 2011 intere-
sando la desestimación del recurso interpuesto.

7. El Letrado del Parlament de Cataluña formuló sus ale-
gaciones mediante escrito registrado el día 25 de marzo 
de 2011 solicitando la integra desestimación del recurso.

8. Próximo a finalizar el plazo de cinco meses que señala 
el art. 161.2 CE desde que se produjo la suspensión de 
los preceptos impugnados en este recurso de inconsti-
tucionalidad, el Pleno del Tribunal Constitucional por 
providencia de 12 de abril de 2011 acordó oír a las partes 
personadas –Abogado del Estado, Gobierno de la Gene-
ralitat de Cataluña y Parlament de Cataluña– para que, 
en el plazo de cinco días, expusieran lo que considerasen 
conveniente acerca del mantenimiento o levantamiento 
de dicha suspensión.

9. El Abogado del Estado presentó su escrito de alega-
ciones el día 19 de abril de 2011 solicitando el mante-
nimiento de la suspensión de los preceptos legales im-
pugnados.

Expone, en primer lugar, que el Tribunal Constitucional 
tiene declarado que para la resolución de este tipo de in-
cidentes es necesario ponderar, de un lado, los intereses 
implicados, tanto el general y público como el particular 
o privado de las personas afectadas, y, de otro, los per-
juicios de imposible o difícil reparación que se irrogan 
del mantenimiento o levantamiento de la suspensión. 
Esta valoración debe hacerse mediante el examen de las 
situaciones de hecho creadas y al margen de la viabili-
dad de las pretensiones contenidas en la demanda (ATC 
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hasta que exista un pronunciamiento judicial de forma 
que no se produzcan situaciones irreversibles que hagan 
ineficaz la Sentencia que en su día se dicte.

Finalmente hace también referencia a la existencia de 
Votos particulares (por todos, los formulados en el ATC 
349/2003, de 29 de octubre) en los que se pone de ma-
nifiesto que la teoría de la irreparabilidad de los perju-
icios no resulta de gran utilidad en un proceso abstracto 
que ha de decidir sobre la constitucionalidad de una ley 
de forma que, para una mejor garantía de la supremacía 
constitucional, en casos como en el de este incidente no 
puede perderse de vista la llamada apariencia de buen 
derecho. Ello no ha de suponer, a su juicio, prejuzgar la 
cuestión de fondo, aunque señala que han existido oca-
siones en las que la cuestión sustantiva, sin ser objeto 
de un análisis frontal, sí ha sido tenida en consideración 
en este incidente, en especial en los casos de manifiesta 
ausencia de cobertura competencial o de bloqueo de la 
competencia estatal (con cita de los AATC 243/1993, de 
13 de julio; 78/1987, de 22 de enero; o 336/2005, de 15 de 
septiembre). Así apunta que uno de los casos en los que 
el Tribunal se ha mostrado más proclive a mirar al fondo 
es aquel en el que se recurren preceptos que contienen 
previsiones similares a otros que ya han sido declarados 
inconstitucionales que equipara al caso en que, como en 
el presente supuesto, existe una clara doctrina del Tribu-
nal sentada en las SSTC 103/2008, de 11 de septiembre, 
FFJJ 2 y 3 y 31/2010, de 28 de junio, FJ 69, de las que 
se deduce la reserva a la ley orgánica para el estableci-
miento y regulación de las modalidades de referéndum 
y la única interpretación constitucionalmente admisi-
ble del art. 122 del Estatuto de Autonomía de Cataluña 
(EAC), respectivamente. Señala finalmente que la Ley 
4/2010 se dicta en virtud de un entendimiento del art. 
122 EAC opuesto al fundamento jurídico 69 de la STC 
31/2010 en cuanto disciplina por entero una modalidad 
estrictamente referendaria que, además, no se contem-
pla por el legislador estatal siendo, por tanto, un claro 
supuesto en que debe tomarse en cuenta la apariencia de 
buen derecho para que, junto con la ponderación de los 
perjuicios ya señalados, se acuerde el mantenimiento de 
la suspensión de los preceptos recurridos.

10. La representación procesal del Parlament de Cata-
luña formuló sus alegaciones relativas al levantamiento 
de la suspensión mediante escrito registrado el día 27 de 
abril de 2011.

Comienza resumiendo la doctrina constitucional que en-
tiende de aplicación al presente incidente señalando, con 
cita entre otros del ATC 199/2000, de 25 de julio, que su 
resolución ha de llevarse a cabo a partir de la presunción 
de legitimidad de la que gozan las leyes destacando la 
necesidad de ponderar, de un lado, los intereses en pre-
sencia, tanto el general y público como, en su caso, el 
particular o privado de las terceras personas afectadas y, 
de otro, los perjuicios de imposible o difícil reparación 
que pueden seguirse del mantenimiento o levantamiento 
de la suspensión; tal ponderación debe efectuarse medi-
ante el estricto examen de las situaciones de hecho que 
se derivan de las normas impugnadas y, en atención al 
carácter cautelar de esta medida, al margen de la via-
bilidad de las pretensiones que las partes han formula-
do, pues el contraste de las normas impugnadas con la 

española en la situación de crisis de las deudas soberanas 
de Grecia, Irlanda y Portugal reduciendo la percepción 
de riesgo-país mediante la política fiscal así como de re-
ducción de déficit y de rigor presupuestario.

Seguidamente el Abogado del Estado aborda la cuestión 
de los graves perjuicios que habría de ocasionar el levan-
tamiento de la suspensión indicando, en primer lugar, 
que la propuesta de un nuevo sistema de financiación 
singular y privilegiado para una Comunidad Autónoma 
como Cataluña no pasaría desapercibida para los merca-
dos internacionales afectando directamente a la credibi-
lidad de España para afrontar los importantes esfuerzos 
exigidos para la contención del déficit y del endeudami-
ento público. En el mismo sentido apunta que propuestas 
de referéndums independentistas, aun cuando finalmente 
no fueran aprobadas por el Estado, deteriorarían gra-
vemente el crédito internacional del Estado español en 
cuan to contribuyen al incremento del riesgo país.

En segundo término indica que el propio modelo de de-
mocracia referendaria extrema las posiciones, razón por 
la cual la nuestra es representativa siendo excepcionales 
los procedimientos de democracia directa. En concreto 
estima que el procedimiento previsto en la Ley 4/2010 
exige una fuerte movilización política y social en la fase 
inicial por lo que, caso de levantarse la suspensión, será 
posible recorrer toda la primera fase procedimental y 
culminar cualesquiera iniciativas referendarias, ya ins-
titucionales ya populares, fase que, a su entender, se ca-
racterizaría por la movilización política. Es por ello que 
el Abogado del Estado estima que la conjunción de las 
características propias del referéndum –una fuerte movi-
lización política y una radicalización de las posiciones– 
y la excepcional situación económica y financiera en que 
se encuentra el país configuraría un escenario que habrá 
de ocasionar muy graves perjuicios para España y, por 
tanto, para los intereses generales y públicos. En relación 
con ello apunta que tales riesgos no son presuntos o in-
ciertos sino reales y efectivos dado el predominio en el 
Parlament de Cataluña de partidos nacionalistas que han 
apoyado expresamente consultas soberanistas de ámbito 
local y el compromiso asumido en el programa electoral 
del partido actualmente en el poder de poner al servicio 
de la gente «mecanismos de participación directa, como 
consultas o el ejercicio del derecho a decidir». Así esti-
ma que si la democracia de referéndum es susceptible de 
causar muy graves perturbaciones políticas mucho más 
ocurre en un Estado fuertemente descentralizado y que 
vive en una delicada situación financiera, sin que a los 
razonamientos anteriores quepa oponer que los referén-
dums se circunscriben al ámbito de competencias de la 
Generalitat pues entre las mismas se encuentra la refor-
ma del Estatuto de Autonomía y la iniciativa de reforma 
de la Constitución, lo que permite considerar cualquier 
cuestión política como de especial trascendencia, como 
sin duda sería el denominado «pacto fiscal» o el llamado 
«derecho a decidir».

El Abogado del Estado concluye así que la inmediata vi-
gencia de los preceptos autonómicos impugnados ocasio-
naría graves perjuicios para los intereses generales sin 
que se acierte a apreciar que el mantenimiento cautelar 
de la suspensión pueda producir perjuicio alguno a tales 
intereses sino que, por el contrario, mantiene el statu quo 
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presunción de legitimidad de las normas y de la actu-
ación constitucional de los poderes públicos, debería 
acordarse el levantamiento de la suspensión que pesa 
sobre la ley recurrida.

El Abogado de la Generalitat estima además que, an-
tes de entrar a aplicar esa doctrina, habrá de atenderse 
a la delimitación concreta del objeto del proceso pues 
entiende que la relación de preceptos impugnados y 
suspendidos por la invocación del art. 161.2 CE no se 
corresponde con el objeto estricto del recurso. A tal fin 
indica que la parte recurrente pretendió la suspensión de 
los arts. 1 a 9, 43 y 45 de la Ley 4/2010 exclusivamente 
en cuanto se refieren o sirven de instrumento a las con-
sultas de ámbito de Cataluña, no en cuanto puedan ser 
aplicables a los referendos municipales, de manera que 
la suspensión derivada del art. 161.2 CE ha de tener ese 
mismo alcance, quedando excluidas de la suspensión las 
posibles consultas referendarias de ámbito municipal. 
Ese entendimiento del alcance de la suspensión es el 
que ha de constituir la premisa y punto de partida desde 
el que resolver el levantamiento de la suspensión de los 
preceptos impugnados de la Ley 4/2010 pues esta nor-
ma no difiere en ningún aspecto esencial respecto de la 
anteriormente vigente en materia de consultas popula-
res de ámbito municipal. Por el contrario estima que la 
suspensión de estos preceptos, en lo que se refiere a su 
aplicación a las consultas municipales, constituiría no 
sólo la suspensión de un régimen pacíficamente aplicado 
en Cataluña durante veinte años sino además la ablación 
de esa modalidad de participación política directa en 
el ámbito municipal. Es por ello que si bien a su juicio 
cabe entender que, como consecuencia de que la parte 
recurrente pretendió la suspensión de los arts. 1 a 9 y 43 
y 45 exclusivamente en lo no referido a los referendos 
municipales, la suspensión derivada de la invocación del 
art. 161.2 CE no surtió efectos respecto de esa posible 
aplicación de tales preceptos, ello no es obstáculo para 
que, en aras de una mayor seguridad jurídica, el Tribunal 
Constitucional declare en el Auto resolutorio del presen-
te incidente su plena vigencia y aplicación a tales efectos 
de la celebración de consultas por vía de referendo en el 
ámbito municipal.

En otro orden de cuestiones el Abogado de la Generalitat 
de Cataluña señala la procedencia del levantamiento de 
la suspensión de los arts. 1 a 30, 43 y 45, en lo que se 
refiere a su aplicación a posibles consultas referendarias 
de ámbito de Cataluña, pues tales preceptos han de con-
tar con la presunción de constitucionalidad por lo que, 
a falta de demostración por la parte demandante de la 
existencia de graves perjuicios al interés general deriva-
dos de su aplicación, habrá de resolverse el levantami-
ento de la suspensión. Así, indica que pocos perjuicios 
cabe advertir cuando su aplicación efectiva únicamente 
se producirá con ocasión de la convocatoria de una con-
sulta referendaria por lo que, si en este momento no hay 
procedimientos de consultas en el ámbito de Cataluña, 
mal puede derivar de ellas perjuicio alguno. Asimismo 
indica que no puede desconocerse que, conforme a la 
propia norma, en la tramitación de todo procedimien-
to de consulta de ámbito de Cataluña será precisa, con 
carácter previo a su celebración, la autorización expresa 
del Gobierno del Estado, al que corresponderá el con-
trol pleno de la celebración o no de la consulta así como 

Constitución o con las reglas de deslinde competencial 
que hagan al caso debe, obviamente, quedar diferida a 
la Sentencia que resuelva este proceso constitucional. 
Recuerda, por último, que el mantenimiento de la sus-
pensión, en cuanto excepción a la regla general del man-
tenimiento de la eficacia que toda norma posee, requiere 
que el Gobierno, a quien se debe la inicial iniciativa de 
suspensión ex art. 162.2 CE, aporte y razone con detalle 
los argumentos que la justifiquen.

Indica a continuación que, salvo que el Abogado del Es-
tado demuestre que la vigencia de los artículos suspen-
didos pudiera causar situaciones de imposible o difícil 
reparación, el Tribunal Constitucional ha de levantar 
la suspensión sin que resulte de recibo la alegación de 
perjuicios políticos o meramente ideológicos dado que 
el mantenimiento de la suspensión únicamente procede 
cuando el levantamiento ocasione perjuicios ciertos, es-
perables o, al menos, previsibles al interés general o a in-
tereses particulares. Si ese no es el caso, incluso aunque 
potencialmente se considerará la ley como inconstitucio-
nal, hay que levantar la suspensión con independencia de 
que el Tribunal hipotéticamente en su día pudiera anu-
lar parte de los preceptos de la ley. Apunta al respecto 
la inexistencia de perjuicios derivados de la vigencia de 
los preceptos impugnados pues no se sustrae al Estado 
la competencia autorizatoria conforme a lo que dispone 
el art. 122 EAC y en cumplimiento del art. 149.1.32 CE 
como expresamente reconocen los arts. 13 y 43.2 de la 
Ley 4/2010. Señala en este sentido que lo que pretende 
la ley es dotar al ordenamiento jurídico catalán, en el 
ámbito de las consultas populares por vía de referéndum, 
de garantías y seguridad jurídica.

11. Por escrito registrado el día 3 de mayo de 2011 el 
Abogado de la Generalitat de Cataluña interesó el levan-
tamiento de la suspensión de los preceptos impugnados 
conforme a las alegaciones que se resumen a continua-
ción.

En primer lugar se refiere a los criterios de la doctrina 
constitucional que han de fundar la medida cautelar de 
mantener o levantar la suspensión de los preceptos im-
pugnados exponiendo que para la resolución de este tipo 
de incidentes es necesario ponderar, de un lado, los in-
tereses implicados, tanto el general y público como el 
particular o privado de las personas afectadas, y, de otro, 
los perjuicios de imposible o difícil reparación que se ir-
rogan del mantenimiento o levantamiento de la suspen-
sión. Esta valoración debe hacerse mediante el examen 
de las situaciones de hecho creadas y al margen de la 
viabilidad de las pretensiones contenidas en la demanda, 
correspondiendo al Gobierno la invocación y justifica-
ción de los perjuicios y la imposible o difícil reparación 
de los mismos ya que debe partirse de la existencia de 
una presunción de constitucionalidad a favor de las nor-
mas o actos objeto del conflicto.

Así destaca que la norma parcialmente suspendida es 
una ley formal emanada del Parlament de Cataluña de 
manera que la posibilidad de suspensión ha de ser con-
templada de forma ciertamente excepcional y solamente 
si la parte actora llegase a demostrar que la vigencia de 
estos preceptos produciría unos perjuicios muy graves e 
irreparables al interés general o a terceros afectados y 
caso de no hacerlo, por coherencia con el principio de 
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mantenimiento o levantamiento de la misma, es necesa-
rio ponderar, de un lado, los intereses que se encuentran 
concernidos, tanto el general y público como, en su caso, 
el particular o privado de las personas afectadas, y, de 
otro, los perjuicios de imposible o difícil reparación que 
puedan derivarse del mantenimiento o levantamiento de 
la suspensión. Igualmente, se ha destacado que esta va-
loración ha de efectuarse mediante el estricto examen de 
las situaciones de hecho creadas y al margen de la viabi-
lidad de las pretensiones que se formulen en la deman-
da, recordando que el mantenimiento de la suspensión 
requiere que el Gobierno de la Nación, a quien se debe 
la iniciativa, aporte y razone con detalle los argumentos 
que la justifiquen, pues debe partirse en principio de la 
presunción de constitucionalidad de las normas objeto de 
recurso (por todos, ATC 24/2011, de 3 de marzo, FJ 2).

No obstante, antes aún de comenzar la ponderación pro-
pia de este incidente es preciso delimitar precisamente 
su objeto. A este respecto no puede sino coincidirse con 
el alegato formulado por el Abogado de la Generalitat de 
Cataluña en el sentido de que, sin perjuicio de lo que en 
su día se resuelva sobre la cuestión de fondo en la corres-
pondiente Sentencia, es de apreciar que, efectivamente, 
por la precisión que hace en su demanda el propio Abo-
gado del Estado, al centrar exclusivamente en ese tipo 
de consultas referendarias su argumentación en favor 
de su pretensión de declaración de inconstitucionalidad, 
el objeto del recurso de inconstitucionalidad en lo que 
respecta a los arts.1 a 9, 43 y 45 de la Ley 4/2010 se cir-
cunscribe a la aplicación de las disposiciones generales 
y previsiones procedimentales que los mismos contienen 
al supuesto de las denominadas consultas populares por 
vía de referéndum de ámbito de Cataluña previstas en los 
arts. 10 a 30 de la Ley 4/2010. Es, por tanto, dicha regu-
lación, con exclusión de su aplicación a las no impugna-
das consultas populares por vía de referéndum de ámbito 
municipal previstas en los arts. 31 a 42 de la norma au-
tonómica, el que debe tenerse en cuenta a los efectos del 
alzamiento o mantenimiento de la suspensión. Conclu-
sión constatada por el hecho de que el Abogado del Es-
tado se ha circunscrito en sus alegaciones en el presente 
incidente a defender el mantenimiento de la suspensión 
en relación con los eventuales perjuicios que se deriva-
rían de la vigencia de la regulación relativa a las consul-
tas de ámbito autonómico, extremo que deviene así en el 
único aspecto sobre el que debemos pronunciarnos.

3. Como ya hemos adelantado, la resolución que recaiga 
en este incidente sobre el mantenimiento o alzamiento 
de la suspensión de la norma autonómica impugnada ha 
de ponderar, exclusivamente, los perjuicios que para los 
intereses generales o particulares puedan derivarse de 
una u otra medida y sin que pueda establecerse ninguna 
conexión entre la referida ponderación y la valoración de 
la legitimidad constitucional de los preceptos sometidos 
a debate en este proceso.

En el presente caso el Abogado del Estado ha aducido 
los perjuicios que, en un contexto de inestabilidad fi-
nanciera y de crisis económica como el que vive nuestro 
país, se derivarían de la promoción de consultas relativas 
a lo que denomina un «pacto fiscal» entre el Estado y la 
Comunidad Autónoma de Cataluña o bien en torno al 
«derecho a decidir», a lo que añade, en conjunción con 

la valoración de las repercusiones sociales y políticas 
que pueda comportar su realización. De esta forma la 
suspensión de estos preceptos, comportaría, a juicio del 
Abogado de la Generalitat, un impedimento absoluto, 
puramente preventivo y del todo ajeno al objeto que en 
cada caso pueda tener la consulta y a las circunstancias 
sociales y políticas del momento. Estima igualmente que 
el mantenimiento de la suspensión conllevaría la abla-
ción del derecho fundamental de participación política 
directa inherente a la celebración de consultas populares 
y, por tanto, una limitación innecesaria y desproporcio-
nada del mismo. Por otra parte alega que las consultas 
referendarias constituyen un instrumento a disposición 
del Parlament de Cataluña que ofrece un margen de ex-
presión política dentro del sistema previsto en la Consti-
tución y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña lo que 
ha de considerarse como una garantía de la salud demo-
crática de las instituciones y la mejor defensa frente a 
alternativas ajenas al mismo. Por ello el mantenimiento 
de la suspensión eliminaría ese cauce de participación 
política e instrumento de relación institucional que, en 
determinados momentos, puede permitir la conducción 
de cuestiones políticas de especial trascendencia dentro 
del orden estatutario y constitucionalmente establecido.

Finalmente aduce que, conforme a la doctrina constitu-
cional, ha de tenerse en cuenta que si se acordase ahora 
el levantamiento de la suspensión de los preceptos im-
pugnados ello no sería obstáculo alguno para que tal re-
solución fuera revisada con posterioridad si en el futuro 
sobreviniesen circunstancias o hechos relevantes que al-
terasen la ponderación de aquellos sobre los que se funde 
la resolución por la que se acuerde el levantamiento de la 
suspensión actual.

Fundamentos jurídicos

1. El objeto de esta resolución es determinar si, de acu-
erdo con el art. 161.2 CE, procede levantar o mantener la 
suspensión de la vigencia que afecta a los arts. 1 a 30, 43 
y 45 de la Ley de Cataluña 4/2010, de 17 de marzo, de 
consultas populares por vía de referéndum.

La citada Ley 4/2010 tiene por objeto la regulación de 
dos modalidades de referéndum, el denominado «refe-
réndum de ámbito de Cataluña», calificado como un re-
feréndum consultivo sobre «cuestiones políticas de espe-
cial trascendencia para la ciudadanía en el ámbito de las 
competencias de la Generalidad» y el «referéndum de 
ámbito municipal», igualmente consultivo y cuyo objeto 
se ciñe a «los asuntos de la competencia propia del muni-
cipio y de carácter local que sean de especial trascenden-
cia para los intereses de los vecinos». El escrito rector 
de este proceso constitucional advierte que el recurso se 
centra en la primera de las dos modalidades, regulada en 
los arts. 10 a 30, mientras que los arts.1 a 9, 43 y 45 se 
impugnan exclusivamente en cuanto se refieren o sirven 
de instrumento a ese tipo de consultas que el Abogado 
del Estado considera contrarias al art. 149.1.32 CE en re-
lación con los arts. 23, 81.1 y 92 CE en la interpretación 
que al primero de los preceptos constitucionales citados 
han dado las SSTC 103/2008, de 11 de septiembre, FFJJ 
2 y 3, y 31/2010, de 28 de junio, FJ 69.

2. Sobre este tipo de incidentes de suspensión es reitera-
da nuestra doctrina según la cual, para decidir acerca del 
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por el art. 23.1 CE se ejerce otorgando primacía a los 
mecanismos de democracia representativa.

Finalmente también hemos de descartar la proceden-
cia de aplicar al presente caso la solución adoptada en 
el ATC 336/2005, de 15 de septiembre. En dicho Auto 
resolvimos mantener la suspensión del art. único de la 
Ley de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 
8/2004, de 22 de diciembre, por la que se modifica la 
Ley 12/2002, de 11 de julio, del patrimonio cultural de 
Castilla y León, al apreciar que la capacidad de bloqueo 
de esa norma autonómica respecto del ejercicio de com-
petencias atribuidas al Estado por el bloque de la cons-
titucionalidad excedía de las situaciones normales de 
controversia competencial, por cuanto incluso podría 
poner en cuestión, hasta eliminarla o desvirtuarla, una 
competencia estatal claramente reconocida por la Nor-
ma Fundamental con el consiguiente perjuicio actual y 
directo al interés general.

Sin embargo, en este caso, no es posible llegar a la mis-
ma conclusión pues, prescindiendo, por ser una cuestión 
de fondo ajena al presente incidente, de indagar ahora 
cual sea la finalidad de los preceptos suspendidos de la 
Ley 4/2010 y su adecuación con el orden constitu cional 
de distribución de competencias cuya vulneración se 
denuncia en el proceso principal, no estamos aquí en 
un supuesto equiparable al del caso resuelto en el ATC 
336/2005.

En efecto, conviene reparar en dos datos relevantes para 
la ponderación que, huyendo de toda consideración sobre 
el fondo del asunto, hemos de realizar. Por un lado, el 
posible objeto de las consultas ha de circunscribirse, por 
mandato de la propia Ley 4/2010 (art. 10), al ámbito de 
competencias de la Generalitat, mientras que, conforme 
a la propia norma autonómica (arts. 13 y 43.2), la celebra-
ción de una eventual consulta está, en todo caso, supedi-
tada a la obtención de la previa autorización del Estado, 
siendo de todo punto evidente que a éste corresponderá 
decidir, con entera libertad, acerca de la conveniencia 
de otorgar o no la mencionada autorización, condición 
necesaria e imprescindible para que la consulta pueda 
ser convocada. Así pues, ante la existencia de un ple-
no control directo por parte del Estado, expresado en la 
necesidad de obtener la mencionada autorización, no es 
posible apreciar los perjuicios que según el Abogado del 
Estado sufriría el interés general, pues, sin entrar ahora 
en el problema competencial planteado acerca de si la 
Comunidad Autónoma de Cataluña tiene o no compe-
tencia para regular los referendos, es claro que, en todo 
caso, la viabilidad de tales consultas depende directa-
mente de la decisión que el Estado adopte al respecto en 
ejercicio de la competencia de autorización que no está 
puesta en cuestión en el presente proceso constitucional. 
Consultas respecto a las cuáles, por lo demás, tampoco 
se ha aportado dato alguno que permita constatar que se 
hayan iniciado o pretendan iniciarse los trámites condu-
centes a su convocatoria.

En conclusión, por las razones expuestas, resulta proce-
dente levantar la suspensión de los preceptos autonómi-
cos impugnados, sin perjuicio de que, dada la finalidad 
de preservar el interés general que concurre en la defen-
sa de la Constitución y de sus contenidos, sea posible, en 
caso de acreditarse algún cambio de circunstancias que 

lo anterior, la consideración de que la implantación de 
un modelo de democracia referendaria como el previsto 
en la norma conllevará una fuerte movilización política 
y una radicalización de las distintas posiciones, aspec-
tos ambos claramente perjudiciales para los intereses 
generales. Además indica que ha de entenderse aquí de 
aplicación la doctrina del ATC 336/2005, de 15 de dici-
embre, en cuanto estima que la norma ahora suspendida 
entra en clara contradicción con la doctrina constitucio-
nal en la materia.

Por su parte las representaciones procesales del Parla-
ment y de la Generalitat de Cataluña han centrado sus 
alegaciones en la inexistencia de perjuicios derivados 
del alzamiento de la suspensión habida cuenta de que 
las consultas convocadas al amparo de lo previsto en la 
Ley 4/2010 habrán de contar en todo caso con la previa 
autorización estatal. A ello ha añadido el Abogado de 
la Generalitat de Cataluña que el mantenimiento de la 
suspensión resultaría lesivo para el derecho fundamental 
reconocido en el art. 23.1 CE.

4. Sucintamente expuestas las posiciones de las partes 
comparecidas en el presente incidente procede ya que 
comencemos la ponderación que nos es propia.

Así, por su marcado carácter hipotético, hemos de des-
cartar los alegados perjuicios vinculados a la promoción 
de eventuales consultas relacionadas con lo que el Abo-
gado del Estado ha calificado como pacto fiscal o sobre 
el denominado derecho a decidir pues el hecho de que 
tales consultas lleguen efectivamente a ser convocadas 
no puede ser entendido como una directa consecuen-
cia de la vigencia de los preceptos impugnados y aho-
ra suspendidos de la Ley 4/2010, en tanto los mismos 
se limitan a establecer la normativa aplicable a las que 
denomina consultas populares por vía de referéndum de 
ámbito de Cataluña sin hacer alusión alguna a las cues-
tiones concretas que, eventualmente, pudieran ser objeto 
de las consultas reguladas por los preceptos ahora sus-
pendidos. Lo mismo sucede con el alegato relacionado 
con las difíciles circunstancias económicas que vive 
nuestro país, extremo del que no se alcanza a apreciar 
la relación que guarda con lo aquí discutido, máxime 
cuando se vincula directamente a la celebración de una 
previa consulta sobre un supuesto pacto fiscal, que se 
dice determinante de un nuevo sistema de financiación 
para la Comunidad Autónoma de Cataluña, acerca de 
cuya existencia y términos nada puede afirmarse en este 
momento. Tampoco procede entrar a examinar, por su 
carácter marcadamente valorativo ajeno a la finalidad 
de este incidente, las consideraciones del Abogado del 
Estado relacionadas con lo que denomina democracia 
de referéndum o referendaria. Lo propio sucede con el 
alegato de la representación procesal de la Generalitat 
de Cataluña relacionado con la lesión que sufriría el art. 
23.1 CE de mantenerse la suspensión de los preceptos 
impugnados pues no puede obviarse que el referéndum 
está contemplado en nuestro ordenamiento de forma tal 
que este instituto de participación directa es una figura 
extraordinaria en nuestro sistema político como hemos 
tenido ocasión de recordar en la STC 103/2008, de 11 de 
septiembre, FJ 2, descansando nuestro sistema constitu-
cional sobre un modelo en el que el derecho de los ciu-
dadanos a participar en los asuntos públicos reconocido 
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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 ju-
rídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu 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 de la notificació de l’acord, o bé un 
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenci-
osa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà de la notificació de l’acord, de conformitat 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 pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2011

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

4.95. ALTRES INFORMACIONS

Credencial del diputat Salvador Bordes i 
Balcells

Presentació
Reg. 16627 / Coneixement: Mesa 
del Parlament 29.07.2011

Credencial de diputado autonómico

Don Antonio Martín Valverde, Presidente de la Junta 
Electoral Central, expido la presente credencial expre-
siva de que ha sido designado diputado autonómico del 
Parlamento de Cataluña

Don Salvador Bordes i Balcells

por estar incluído en la lista de candidatos presentada 
por Convergència i Unió a las elecciones autonómicas de 
28 de noviembre de 2010, en sustitución, por renuncia, 
de Don Joan Reñé i Huguet

A los efectos de su presentación en el Parlamento de Cata-
luña, expido la presente en Madrid, a 27 de julio de 2011.

Antonio Martín Valverde
Presidente de la Junta Electoral Central

resulte relevante para modificar lo acordado, solicitar a 
este Tribunal Constitucional la reconsideración de la de-
cisión adoptada en este incidente.

Por todo lo expuesto, el Pleno

Acuerda

Levantar la suspensión de los arts 1 a 30, 43 y 45 de la 
Ley de Cataluña 4/2010, de 17 de marzo, de consultas 
populares por vía de referéndum.

Madrid, a nueve de junio de dos mil once.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Reingrés al servei actiu d’un funcionari de 
carrera

Acord
Mesa del Parlament: 22.07.2011

Secretaria General

Josep Maria Portabella i d’Alòs, funcionari de carrera del 
Parlament de Catalunya, va ésser declarat en la situació 
administrativa de serveis especials, amb dret a reserva 
del lloc de treball i destinació, per acord de la Mesa del 
24 de juliol de 1990, amb motiu del seu nomenament 
com a interventor general de la Generalitat de Catalu-
nya, amb efectes des de l’1 d’agost de 1990.

En data 21 de juliol de 2011, Josep Maria Portabella i 
d’Alòs sol·licita el reingrés al servei actiu al Parlament de 
Catalunya, atès que fineixen les condicions que donaven 
lloc a la situació administrativa de serveis especials.

Fent ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del 
règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, 
la Mesa del Parlament

Acorda

Reingressar al servei actiu Josep Maria Portabella 
i d’Alòs com a funcionari de carrera del Parlament de 
Catalunya, i nomenar-lo interventor d’institucions esta-
tutàries, amb els drets i deures inherents al càrrec, amb 
efectes des del dia 21 de juliol de 2011.
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	Substanciació


	Compareixença d’una representació de l’Associació d’Usuaris de Serveis Bancaris amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutamen
	Tram. 353-00013/09
	Substanciació


	Compareixença d’un representant de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreen
	Tram. 353-00014/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el sobr
	Tram. 353-00015/09
	Substanciació


	Compareixença de Martí Batllori i Bas, jurista, amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de prote
	Tram. 353-00016/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el sobree
	Tram. 353-00017/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el 
	Tram. 353-00018/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de Càritas Diocesana de Barcelona amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament personal i
	Tram. 353-00019/09
	Substanciació


	Compareixença d’un representant de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutamen
	Tram. 353-00020/09
	Substanciació


	Compareixença d’un representant de Comissions Obreres amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de
	Tram. 353-00021/09
	Substanciació


	Compareixença del president de l’Associació Espanyola de Banca o de la persona en qui delegui amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el s
	Tram. 353-00022/09
	Decaïment


	Compareixença del president de la Federació Catalana de Caixes d’Estalvis o de la persona en qui delegui amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de mesures 
	Tram. 353-00023/09
	Substanciació


	Compareixença d’un representant de l’Associació Hipotecària Espanyola amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament personal
	Tram. 353-00024/09
	Decaïment


	Compareixença d’Ignasi Faura Ventosa, portaveu de la Plataforma en Defensa de les Caixes d’Estalvi, amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de mesures contr
	Tram. 353-00025/09
	Decaïment


	Compareixença d’un representant de la Pimec amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció
	Tram. 353-00026/09
	Substanciació


	Compareixença d’un representant de Foment del Treball Nacional amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament personal i fami
	Tram. 353-00027/09
	Substanciació


	Compareixença d’un representant de l’Institut d’Estudis Financers amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament personal i f
	Tram. 353-00028/09
	Substanciació


	Compareixença d’un representant de l’Ateneu Barcelonès amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i d
	Tram. 353-00029/09
	Decaïment


	Compareixença d’un representant de la Societat Catalana d’Economia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de mesu
	Tram. 353-00030/09
	Substanciació


	Compareixença d’un representant de la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreende
	Tram. 353-00031/09
	Decaïment


	Compareixença d’un representant del Cercle d’Economia amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de
	Tram. 353-00032/09
	Decaïment


	Compareixença del degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona o de la persona en qui delegui amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de mesures con
	Tram. 353-00033/09
	Substanciació


	Compareixença del president del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya o de la persona en qui delegui amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipotec
	Tram. 353-00034/09
	Substanciació


	Compareixença del degà de l’II·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya o de la persona en qui delegui amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de mesures con
	Tram. 353-00035/09
	Substanciació


	Compareixença del delegat a Catalunya del Col·legi Nacional de Registradors de la Propietat i Mercantils d’Espanya o de la persona en qui delegui amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de m
	Tram. 353-00036/09
	Substanciació


	Compareixença del degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya o de la persona en qui delegui amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el s
	Tram. 353-00037/09
	Substanciació


	Compareixença del degà del Col·legi de Subhastadors Públics Jurats i Taxadors o de la persona en qui delegui amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de mesu
	Tram. 353-00038/09
	Decaïment


	Compareixença de José María Fernández Seijó, magistrat, amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i 
	Tram. 353-00039/09
	Substanciació


	Compareixença de Guillem Soler Solé, magistrat, amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de prote
	Tram. 353-00040/09
	Substanciació


	Compareixença de Raquel Alastruey García, magistrada, amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de
	Tram. 353-00041/09
	Substanciació


	Compareixença de Josep Maria Coronas Guinart, advocat, amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i d
	Tram. 353-00042/09
	Decaïment


	Compareixença del síndic de greuges amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront
	Tram. 353-00043/09
	Substanciació


	Compareixença de Benito Arruñada, catedràtic d’organització d’empreses de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de mesures co
	Tram. 353-00044/09
	Substanciació


	Compareixença de Gonzalo Bernardos, vicerector d’economia de la Universitat de Barcelona, amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el sobre
	Tram. 353-00045/09
	Substanciació


	Compareixença d’Eduard Berenguer i Comas, catedràtic de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de mesures 
	Tram. 353-00046/09
	Substanciació


	Compareixença d’Antoni Serra Ramoneda, catedràtic emèrit d’economia de l’empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipote
	Tram. 353-00047/09
	Substanciació


	Compareixença de Sergio Nasarre-Aznar, doctor en dret europeu i màster en economia immobiliària, amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de mesures contra e
	Tram. 353-00048/09
	Substanciació


	Compareixença de José García-Montalvo, catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de mesures contra el so
	Tram. 353-00049/09
	Decaïment


	Compareixença d’Oriol Amat Salas, catedràtic d’economia financera i comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de
	Tram. 353-00050/09
	Substanciació


	Compareixença de Xavier Freixas i Dargallo, catedràtic d’economia financera de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari; de mesur
	Tram. 353-00051/09
	Substanciació


	Compareixença de Fernando de la Hucha Celador, catedràtic de dret financer i tributari de la Universitat Pública de Navarra, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic
	Tram. 357-00086/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Susana Sartorio Albalat, catedràtica de dret financer de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic
	Tram. 357-00087/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Maite Vilalta Ferrer, professora d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic
	Tram. 357-00088/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Ángel Luis Alonso de Antonio, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Complutense de Madrid, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic
	Tram. 357-00089/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Iu Pijoan i Font, inspector d’hisenda de l’Estat, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic
	Tram. 357-00090/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Elisenda Paluzie i Hernàndez, professora titular de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic
	Tram. 357-00091/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Ignacio Zubiri Oria, catedràtic d’hisenda pública de la Universitat del País Basc, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic
	Tram. 357-00092/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Eduardo Gracia, soci i director del Departament de Dret Tributari d’Ashurst, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic
	Tram. 357-00093/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença
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