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

1.10. Resolucions
Resolució 276/IX del Parlament de Catalunya, per la 

qual s’aprova el Compte general de la Generalitat de Catalu-
nya corresponent a l’any 2008
Tram. 257-00001/09
Adopció p. 5

1.15. Mocions
Moció 40/IX del Parlament de Catalunya, sobre la 

política cultural
Tram. 302-00058/09
Aprovació p. 6

Moció 41/IX del Parlament de Catalunya, sobre la 
convocatòria dels agents econòmics i socials per a prendre 
mesures urgents contra l’atur
Tram. 302-00059/09
Aprovació p. 6

Moció 42/IX del Parlament de Catalunya, sobre el 
futur de la inspecció de treball
Tram. 302-00060/09
Aprovació p. 7

Moció 43/IX del Parlament de Catalunya, sobre el 
futur de les polítiques socials
Tram. 302-00062/09
Aprovació p. 7

Moció 44/IX del Parlament de Catalunya, sobre la 
posada en funcionament del corredor ferroviari mediterrani
Tram. 302-00063/09
Aprovació p. 8

1.20. Interpel·lacions
Interpel·lació al Govern sobre la política de turisme i 

la temporada turística de l’estiu del 2011
Tram. 300-00074/09
Substanciació p. 9

Interpel·lació al Govern sobre la situació dels ser-
veis sanitaris públics
Tram. 300-00075/09
Substanciació p. 9

Interpel·lació al Govern sobre les relacions i els 
compromisos institucionals amb els ajuntaments
Tram. 300-00076/09
Substanciació p. 9

Interpel·lació al Govern sobre la política social
Tram. 300-00077/09
Substanciació p. 9

Interpel·lació al Govern sobre la política de salut
Tram. 300-00078/09
Substanciació p. 9

Interpel·lació al Govern sobre el futur de la indústria 
del cinema
Tram. 300-00079/09
Substanciació p. 9

1.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
1/2011, referent a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac (Maresme)
Tram. 258-00004/09
Coneixement de l’Informe p. 9

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 decisió del Parlament Europeu i del Consell 
per la qual s’estableix un mecanisme d’intercanvi d’infor-
mació pel que fa als acords intergovernamentals entre els 
estats membres i tercers països en el sector de l’energia
Tram. 295-00063/09
Coneixement de la proposta p. 9

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
per la qual es modifica la Directiva 2008/106/CE, relativa al 
nivell mínim de formació en les professions marítimes
Tram. 295-00064/09
Coneixement de la proposta p. 10

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta modificada de reglament del Parlament Euro-
peu i del Consell pel que fa a l’establiment d’un mecanisme 
d’avaluació i seguiment per a verificar l’aplicació del cabal 
de Schengen
Tram. 295-00065/09
Coneixement de la proposta p. 10

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual es modifica el Reglament (CE) 562/2006 per a 
establir normes comunes relatives al restabliment temporal 
del control fronterer a les fronteres interiors en circumstàn-
cies excepcionals
Tram. 295-00066/09
Coneixement de la proposta p. 10

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

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de l’article 5 del 
Decret llei 3/2010, de mesures urgents de contenció de la 
despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit pú-
blic, pel que fa a la determinació del tipus de gravamen ge-
neral de l’impost d’actes jurídics documentats
Tram. 202-00029/09
Debat de totalitat p. 10
Aprovació de les esmenes a la totalitat de devolució p. 10
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Proposició de llei de modificació de l’escala auto-
nòmica aplicable a la base general de l’impost sobre la ren-
da de les persones físiques
Tram. 202-00067/09
Presentació p. 15

Proposició de llei de creació de l’impost sobre els 
dipòsits de clients a les entitats de crèdit
Tram. 202-00068/09
Presentació p. 17

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei d’urgències del CAP Gavà 1 i la reobertura del centre 
de salut de Gavà Mar
Tram. 250-00642/09
Presentació p. 20

Proposta de resolució sobre el rebuig de la decisió 
del Govern de l’Estat de recórrer la Llei 35/2010, de l’1 d’oc-
tubre, de l’occità, aranès a l’Aran
Tram. 250-00643/09
Presentació p. 20

Proposta de resolució sobre la reobertura del CAP 
Ernest Lluch de Viladecavalls i sobre el manteniment dels 
serveis sanitaris el 2012
Tram. 250-00644/09
Presentació p. 21

Proposta de resolució sobre la posada en funcio-
nament de la línia 9 del metro entre l’estació de Collblanc, 
a l’Hospitalet de Llobregat, i l’estació de la terminal entre 
pistes de l’aeroport de Barcelona
Tram. 250-00645/09
Presentació p. 22

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei nocturn de transport de viatgers per carretera entre 
Sant Sadurní d’Anoia i Vilafranca del Penedès
Tram. 250-00646/09
Presentació p. 22

Proposta de resolució sobre l’ampliació del recor-
regut de la línia de transport nocturn entre Barcelona, Sant 
Sadurní d’Anoia i Vilafranca del Penedès i la incorporació 
d’una parada a Gelida
Tram. 250-00647/09
Presentació p. 23

Proposta de resolució sobre les mesures per a re-
duir la sinistralitat de la carretera C-58 a Vacarisses
Tram. 250-00648/09
Presentació p. 23

Proposta de resolució sobre l’assignació de trans-
port escolar gratuït als alumnes que es traslladen al centre 
educatiu des d’un altre municipi o des d’un nucli urbà allu-
nyat
Tram. 250-00649/09
Presentació p. 24

Proposta de resolució sobre la reobertura dels con-
sultoris mèdics i l’ampliació de l’atenció mèdica i sanitària a 
Avinyonet del Penedès
Tram. 250-00650/09
Presentació p. 25

Proposta de resolució sobre la publicació del Pla de 
reordenació dels serveis sanitaris
Tram. 250-00651/09
Presentació p. 25

Proposta de resolució sobre la retirada i la reedició 
dels díptics informatius sobre els serveis sanitaris distribuïts 
a la comarca de la Selva
Tram. 250-00652/09
Presentació p. 26

Proposta de resolució sobre les mesures per a la 
reducció de les llistes d’espera per a les intervencions cardi-
ovasculars i de neoplàsies
Tram. 250-00653/09
Presentació p. 26

Proposició de llei de protecció civil de Catalunya
Tram. 202-00042/09
Debat de totalitat p. 10
Aprovació de les esmenes a la totalitat de devolució p. 10

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el cànon de l’aigua i la situació de l’Agència Catalana de 
l’Aigua
Tram. 302-00061/09
Rebuig p. 11

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 simplificació i millora de la regu-
lació
Tram. 200-00008/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 11

Projecte de llei d’agilitat i reestructuració adminis-
trativa
Tram. 200-00009/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 11

Projecte de llei de promoció de l’activitat econò-
mica
Tram. 200-00010/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 11

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
Esmenes a la totalitat p. 12
Debat de totalitat p. 12
Rebuig de les esmenes a la totalitat presentades pel Sub-
grup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència i Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa p. 12
Tramesa a la Comissió p. 12
Termini per a proposar compareixences p. 12

Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 200-00012/09
Esmenes a la totalitat p. 12
Debat de totalitat p. 13
Rebuig de les esmenes a la totalitat presentades pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, Grup Parlamentari Socialista, Subgrup 
Parlamentari Ciutadans i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya p. 13
Decaïment de l’esmena a la totalitat presentada pel Sub-
grup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència p. 13
Tramesa a la Comissió p. 14
Termini per a proposar compareixences p. 14

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei del recurs de cassació en matèria 
de dret civil a Catalunya
Tram. 202-00013/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 14
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 14

Proposició de llei per la qual s’estableix l’a-plicació 
a l’Ajuntament de Reus del règim d’organització dels munici-
pis de gran població
Tram. 202-00038/09
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 14
Acord de la Comissió sobre les compareixences proposa-
des p. 15
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4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat de 
diputats
Tram. 234-00016/09, 234-00017/09, 234-00018/09, 234-
00019/09, 234-00020/09, 234-00021/09, 234-00022/09 
i 234-00023/09
Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats p. 38

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 28/IX,  
de suport al manteniment, la millora i l’extensió del sistema 
educatiu d’immersió lingüística
Tram. 290-00021/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 39

Control del compliment de la Resolució 29/XI,  
sobre l’inici de les obres de construcció de l’institut del barri 
de Cappont, de Lleida (Segrià)
Tram. 290-00022/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 39

Control del compliment de la Resolució 30/IX,  
sobre la no-implantació de la tercera línia a l’Escola La Sè-
quia i la construcció de la nova escola La Flama, a Manresa 
(Bages)
Tram. 290-00023/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 39

Control del compliment de la Resolució 34/IX,  
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 15/2010, refe-
rent a l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural, corresponent 
als exercicis 2007 i 2008
Tram. 290-00027/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 40

Control del compliment de la Resolució 35/IX,  
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 16/2010, relatiu 
als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, corresponent 
al 2006
Tram. 290-00028/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 40

Control del compliment de la Resolució 36/IX, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 19/2010, referent al 
programa 213, Serveis penitenciaris, corresponent al 2008
Tram. 290-00029/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 47

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 12/IX, sobre el 
desplegament de la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees 
urbanes i viles que requereixen una atenció especial
Tram. 390-00012/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 49

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. 50

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. 51

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de Carles Llorens i 
Vila, director general de Cooperació al Desenvolupament, 
davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè infor-
mi sobre les actuacions als països de la Banya d’Àfrica
Tram. 356-00194/09
Sol·licitud p. 51

Proposta de resolució sobre el manteniment de les 
competències dels governs territorials de salut i dels con-
sells de salut
Tram. 250-00654/09
Presentació p. 27

Proposta de resolució sobre les mesures per a ga-
rantir la continuïtat del Memorial Democràtic de Catalunya
Tram. 250-00655/09
Presentació p. 27

Proposta de resolució sobre el finiment de les obres 
per a l’accés en tren a la nova terminal 1 de l’aeroport de 
Barcelona abans del març del 2012
Tram. 250-00656/09
Presentació p. 28

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hi-
potecari
Tram. 270-00001/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 28

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el so-
breendeutament personal i familiar i de protecció enfront de 
procediments d’execució que afecten l’habitatge habitual
Tram. 270-00002/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 28

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 270-00004/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 29

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, 
subcomissions i grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió 
d’estudi de les bales de goma i altres instruments antiavalots 
del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 252-00004/09
Presentació p. 29

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política cultural
Tram. 302-00058/09
Esmenes presentades p. 30

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el futur de la inspecció de treball
Tram. 302-00060/09
Esmenes presentades p. 32

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el cànon de l’aigua i la situació de l’Agència Catalana de 
l’Aigua
Tram. 302-00061/09
Esmenes presentades p. 33

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el futur de les polítiques socials
Tram. 302-00062/09
Esmenes presentades p. 35

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la posada en funcionament del corredor ferroviari me-
diterrani
Tram. 302-00063/09
Esmenes presentades p. 36
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llei per la qual s’estableix l’aplicació a l’Ajuntament de Reus 
del règim d’organització dels municipis de gran població
Tram. 353-00134/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 52

Compareixença del president del Centre de Lectura 
de Reus amb relació a la Proposició de llei per la qual s’esta-
bleix l’aplicació a l’Ajuntament de Reus del règim d’organit-
zació dels municipis de gran població
Tram. 353-00135/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 52

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

Estats de desenvolupament i d’execució del Pres-
supost de la Generalitat en data del 30 de juny de 2011
Tram. 334-00034/09
Presentació p. 52

Informe sobre l’evolució dels resultats no financers 
i de l’endeutament de la Generalitat en data del 30 de juny 
de 2011
Tram. 334-00035/09
Presentació p. 53

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Jubilació d’una funcionària de carrera
Acord p. 53

4.90.15. Contractació

Contractació del servei de manteniment i repara-
ció de les instal·lacions de climatització del Parlament de 
Catalunya
Tram. 615-00002/09
Formalització del contracte p. 53

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament davant 
la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè exposi el 
balanç del mandat del quadrienni 2006-2010 i les línies de 
treball del mandat del quadrienni actual
Tram. 356-00196/09
Sol·licitud p. 51

Sol·licitud de compareixença de Senén Florensa i 
Palau, secretari d’Afers Exteriors, davant la Comissió d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea perquè expliqui la política del 
Govern en matèria de casals catalans
Tram. 356-00201/09
Sol·licitud p. 51

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 el balanç i els resultats de l’atenció 
sanitària dels primers sis mesos del 2011 i el nou model de 
gestió de les llistes d’espera
Tram. 355-00052/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 52

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

Compareixença del rector de la Universitat Rovira 
i Virgili amb relació a la Proposició de llei per la qual s’esta-
bleix l’aplicació a l’Ajuntament de Reus del règim d’organit-
zació dels municipis de gran població
Tram. 353-00132/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 52

Compareixença del president de la Cambra Oficial 
de Comerç, Indústria i Navegació de Reus amb relació a la 
Proposició de llei per la qual s’estableix l’aplicació a l’Ajun-
tament de Reus del règim d’organització dels municipis de 
gran població
Tram. 353-00133/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 52

Compareixença del president de la Federació d’As-
sociacions de Veïns de Reus amb relació a la Proposició de 



10 d’octubre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 152

1.10. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 5

a l’exercici i en permetin l’anàlisi i la presa de decisions 
relatives a la gestió efectiva durant l’exercici de què es 
tracti.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure 
els drets de cobrament dubtós en el romanent de treso-
reria consolidat, en compliment del que estableix el Pla 
general de comptabilitat pública de la Generalitat de 
Catalunya, amb l’objectiu que el romanent de tresoreria 
consolidat mostri la liquiditat real disponible.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a incorpo-
rar en el compte d’endeutament consolidat tots els instru-
ments financers d’endeutament autoritzats que augmen-
ten els compromisos de futures despeses financeres, i a 
incloure el càrrec corresponent a l’estat de compromisos 
de despesa amb càrrec a exercicis futurs, d’acord amb els 
criteris establerts pel Sistema europeu de comptes naci-
onals i regionals 1995, amb l’objectiu de conèixer amb 
transparència i exactitud l’import del deute total assumit 
durant l’exercici.

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a incorpo-
rar en el càlcul del dèficit no financer la despesa associ-
ada a les inversions executades durant l’exercici que, pel 
sistema de finançament emprat, no s’hi ha imputat, en 
compliment dels criteris establerts pel Sistema europeu 
de comptes nacionals i regionals 1995, amb l’objectiu de 
conèixer amb transparència i exactitud l’import total del 
dèficit financer associat a la gestió durant l’exercici.

9. El Parlament de Catalunya mostra preocupació pels 
incompliments successius de l’Administració de la Gene-
ralitat pel que fa a l’objectiu d’estabilitat pressupostària 
definit pel Consell de Política Fiscal i Financera per a 
les comunitats autònomes, per la qual cosa insta el Go-
vern a revisar i complir el nou Pla econòmic i financer de 
reequilibri 2010–2012 de Catalunya, aprovat pel Consell 
de Política Fiscal i Financera el 15 de juny de 2010, i a 
calcular el resultat no financer de les diverses entitats pú-
bliques segons els criteris del Sistema europeu de comp-
tes nacionals i regionals 1995, amb l’objectiu de tenir un 
càlcul realista i ajustat a la normativa europea aplicable 
de les necessitats anuals de finançament.

10. El Parlament de Catalunya mostra preocupació per 
la important desviació pressupostària que va registrar el 
dèficit de l’Administració general de la Generalitat du-
rant l’exercici del 2008, en què es va comptabilitzar un 
dèficit de gestió de 1.245,32 milions d’euros i un dèficit 
financer de 3.125 milions d’euros, davant el dèficit 0 i 
de 414,41 milions d’euros pressupostats, respectivament, 
per la qual cosa insta el Govern a posar els mitjans per 
a evitar i corregir aquestes importants desviacions pres-
supostàries.

11. El Parlament de Catalunya mostra preocupació per 
la vigència en l’exercici del 2008 de nombroses recoma-
nacions de la Sindicatura de Comptes, algunes d’ençà de 
l’exercici del 2000, relatives a criteris i conceptes comp-
tables inclosos en el Compte de l’Administració general 
de la Generalitat, i insta el Govern a prendre les mesures 
necessàries per a seguir-les durant l’exercici comptable 
en curs.

12. El Parlament de Catalunya mostra preocupació per 
la vigència en l’exercici del 2008 de recomanacions de 

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 276/IX del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’aprova el Compte general 
de la Generalitat de Catalunya corresponent 
a l’any 2008
Tram. 257-00001/09

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 17, 05.10.2011, DSPC-P 30

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 d’octu-
bre de 2011, ha debatut el Dictamen de la Comissió de 
la Sindicatura de Comptes relatiu a l’Informe sobre el 
Compte general de la Generalitat de Catalunya correspo-
nent a l’any 2008 (tram. 257-00001/09). 

Finalment, el Ple del Parlament, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 163.5 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova:

El Compte general de la Generalitat corresponent a 
l’exercici del 2008.

L’Informe 34/2010 de la Sindicatura de Comptes, sobre el 
Compte general de la Generalitat corresponent al 2008.

2. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’Informe 
34/2010 de la Sindicatura de Comptes, insta el Govern a 
seguir les recomanacions de la Sindicatura de Comptes i 
a informar-lo del compliment d’aquestes recomanacions, 
de les accions empreses i dels resultats obtinguts.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a delimi-
tar normativament tot el sector públic de la Generalitat 
de Catalunya, de manera que els estats consolidats del 
Compte general de la Generalitat n’incloguin tota l’acti-
vitat economicofinancera.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a prendre 
les mesures necessàries perquè la Intervenció General de 
la Generalitat estableixi els criteris de definició, comp-
tabilització i quantia de les transferències internes entre 
les diverses entitats del sector públic, entre si i amb l’Ad-
ministració general, de manera que les comptabilitats in-
dividuals siguin compatibles i comparables, permetin la 
consolidació comptable de partides homogènies, en con-
cepte i quantia, i se n’obtinguin estats consolidats sense 
desquadraments, i, conseqüentment, l’insta a fer les mo-
dificacions normatives que ho possibilitin.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a no impu-
tar despeses meritades en un exercici a cap dels exercicis 
següents (despeses desplaçades) i a corregir les despeses 
desplaçades en els exercicis anteriors, amb l’objectiu que 
els comptes consolidats reflecteixin l’activitat imputable 
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b) Fer arribar als grups parlamentaris, abans del 31 
d’octubre d’enguany, una proposta de metodologia –que 
aclareixi la coordinació entre l’Acord i el Pla estratègic–, 
de continguts i de calendari del procés que ha de conduir 
a l’Acord nacional per la cultura. 

c) Comparèixer davant la Comissió de Cultura i Llengua, 
en el termini de dos mesos, per a presentar-li la proposta 
del Govern amb relació al conjunt d’ens de l’Administra-
ció cultural a Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya constata la necessitat d’in-
troduir, en el tràmit d’esmenes a l’articulat del Projecte 
de llei d’agilitat i reestructuració administrativa, les es-
menes que siguin necessàries per a completar la regula-
ció vigent de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2011

La secretària quarta La presidenta del Parlament
Dolors Batalla i Nogués Núria de Gispert i Català

Moció 41/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la convocatòria dels agents econòmics i 
socials per a prendre mesures urgents con-
tra l’atur
Tram. 302-00059/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 17, 06.10.2011, DSPC-P 31

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 6 d’octubre 
de 2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la gestió del Departament d’Empresa i Ocupació 
(tram. 302-00059/09), presentada pel diputat Jaume 
Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista.

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a assumir des 
de la Presidència de la Generalitat una convocatòria dels 
agents econòmics i socials, en el termini màxim de tres 
mesos, per tal d’acomplir la tasca de diàleg, concertació 
i acord imprescindible per a prendre les mesures urgents 
contra l’atur i de reactivació de l’economia que el conse-
ller d’Empresa i Ocupació no ha estat capaç de portar a 
terme.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2011

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

la Sindicatura de Comptes relatives a objectius, justifi-
cacions, criteris i conceptes comptables de les memòries 
i les comptabilitats de les entitats autònomes de caràc-
ter administratiu, i insta el Govern a posar els mitjans 
perquè es puguin implantar aquestes recomanacions en 
l’exercici en curs.

13. El Parlament de Catalunya estima encertades les 
consideracions del síndic Jordi Pons en emetre el seu 
vot particular, en l’aprovació de l’Informe 34/2010 de la 
Sindicatura de Comptes, amb relació als aspectes de fis-
calització en els quals convindria aprofundir, i manifesta 
l’interès perquè els propers informes de la Sindicatura 
de Comptes sobre el Compte general de la Generalitat 
aprofundeixin en els aspectes que remarca aquest vot 
particular.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2011

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

1.15. MOCIONS

Moció 40/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la política cultural
Tram. 302-00058/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 17, 06.10.2011, DSPC-P 31

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 6 d’octubre 
de 2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la política cultural (tram. 302-00058/09), presen-
tada per la diputada Consol Prados Martínez, del Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 20782), pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
20789 i 20819), pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 20790 i 20799) i pel Subgrup Parlamentari de 
Solidaritat Catalana per la Independència (reg. 20796).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Iniciar el procés formal de consecució de l’Acord na-
cional per la cultura presentant-li, abans del mes d’abril 
del 2012, el Pla estratègic per la cultura, que inclogui una 
diagnosi de l’estat actual de la cultura, que sigui elaborat 
amb la participació activa dels actors i els agents del sec-
tor cultural i que reculli les conclusions i les propostes 
concertades amb el sector.
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Moció 43/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el futur de les polítiques socials
Tram. 302-00062/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 17, 06.10.2011, DSPC-P 31

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 6 d’octu-
bre de 2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el futur de les polítiques socials (tram. 302-
00062/09), presentada pel diputat Pere Bosch Cuenca, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 20791) i pel Subgrup Par-
lamentari de Solidaritat Catalana per la Independència 
(reg. 20798).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

a) Posar a disposició, tal com el Govern té previst, per 
mitjà del portal web del Departament de Benestar Social 
i Família i en el termini màxim de tres mesos, les dades 
qualitatives i quantitatives del sistema català d’autono-
mia i atenció a la dependència. Aquestes dades, comen-
çant per les del 2011, han d’incloure com a mínim les 
xifres absolutes i desagregades, per mesos, i l’acumulat 
d’anys anteriors, i han d’ésser actualitzades mensual-
ment.

b) Iniciar progressivament, per mitjà del Departament de 
Benestar Social i Família, en la línia de transparència de 
l’Administració, un procés per a dissenyar un projecte de 
programa telemàtic mitjançant el qual els usuaris del sis-
tema català d’autonomia i atenció a la dependència o, si 
escau, llurs representants legals puguin consultar l’expe-
dient respectiu en xarxa, per tal de conèixer-ne l’estat de 
tramitació, amb un sistema d’accés que permeti garantir 
la confidencialitat de les dades.

c) Complir els terminis previstos per al desplegament de 
la Llei 39/2006, del 14 de desembre, de promoció de l’au-
tonomia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència, i continuar potenciant més els serveis que 
no pas les prestacions econòmiques, amb la finalitat  de 
garantir la llibertat d’elecció dels usuaris.

d) Continuar convocant la Comissió Mixta de seguiment 
de la Llei 39/2006, per tal que, a més d’ésser informati-
va, sigui també de discussió sobre les millores del siste-
ma. En aquest sentit, el Departament de Benestar Social 
i Família n’ha de convocar una reunió, en el termini de 
tres mesos, per a analitzar la situació actual i debatre 
propostes de millora.

2. El Parlament de Catalunya, amb referència al suport a 
les entitats del tercer sector social, insta el Govern a im-
pulsar i concretar, durant la legislatura actual, un pacte 
nacional per a la inclusió social i l’eradicació de la pobre-

Moció 42/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el futur de la inspecció de treball
Tram. 302-00060/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 17, 06.10.2011, DSPC-P 31

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 6 d’octu-
bre de 2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el futur de la inspecció de treball (tram. 302-
00060/09), presentada per la diputada María de Llanos 
de Luna Tobarra, del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari Socialista (reg. 20795) i pel Subgrup Par-
lamentari de Solidaritat Catalana per la Independència 
(reg. 20797).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Impulsar i desenvolupar els acords amb el Govern de 
l’Estat per al funcionament eficaç del Consorci de la Ins-
pecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya, en el 
marc de la concepció única i integral d’aquesta inspecció 
i del principi d’unitat de funció i actuació inspectora. 

b) Desenvolupar l’estructura organitzativa de la Inspec-
ció de Treball de Catalunya dotant-la de la Relació de 
llocs de treball (RLT) corresponent.

c) Dotar la Inspecció de Treball de Catalunya dels mitjans 
materials i humans necessaris perquè pugui dur a terme 
l’actuació inspectora d’una manera eficaç i eficient.

d) Subscriure els convenis de col·laboració amb les enti-
tats gestores de la Seguretat Social –Institut Nacional de 
la Seguretat Social i Institut Social de la Marina–, i tam-
bé amb el Servei Públic d’Ocupació Estatal, per a per-
metre l’accés informàtic dels inspectors i sotsinspectors 
a la base de dades dels dits organismes de l’Estat, com a 
eina essencial de treball d’aquests funcionaris.

e) Suprimir l’Agència Catalana de la Inspecció de Tre-
ball.

f) Donar solució a la situació dels inspectors de treball 
que depenen de l’Administració de la Generalitat que tre-
ballen per al Ministeri de Treball i Immigració i dels que 
depenen del Ministeri de Treball i Immigració i treba-
llen per la Generalitat.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2011

La secretària segona La presidenta del Parlament
Montserrat Tura i Camafreita Núria de Gispert i Català
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missió Europea com a part necessària per a assegurar-ne 
el compliment.

b) Instar el Ministeri de Foment a iniciar les actuacions 
necessàries a Catalunya per a promoure el corredor fer-
roviari mediterrani, d’acord amb els estudis de l’asso-
ciació FERRMED, les quals es detallen a continuació, 
amb prioritat per l’execució de les obres que resolguin 
les mancances actuals:

– Adaptació de l’ample de via doble (1.668-1.435 mm) a 
tot el recorregut de Catalunya, i adaptació de les estaci-
ons clau per a trens de mercaderies de 750 m de llargària.

– Nova línia de mercaderies Castellbisbal-Martorell.

– Execució dels nous accessos als ports de Barcelona i 
Tarragona, i adequació dels accessos existents a l’ample 
de via internacional.

– Connexions del tren d’alta velocitat amb els aeroports 
de Barcelona, Girona i Reus.

– Adaptació dels nodes logístics més importants a trens 
de 750 m de llargària.

– Nova línia de mercaderies Martorell-Tarragona.

– Línia d’alta velocitat Tarragona-Castelló.

– Circumval·lació de Girona.

– Nova línia de mercaderies Sant Celoni - Castellbisbal.

– Nova línia de mercaderies Girona - Sant Celoni.

c) Instar el Ministeri de Foment a acabar les actuacions 
en curs necessàries a Catalunya per a promoure el cor-
redor ferroviari mediterrani, d’acord amb els estudis de 
l’associació FERRMED, les quals es detallen a continu-
ació:

– Tren d’alta velocitat Barcelona-Girona. Posada en fun-
cionament prevista per al 2012.

– Túnel per al tren d’alta velocitat entre les estacions de 
la Sagrera i Sants, a Barcelona. Acabament previst per 
al 2011.

– Nova estació de la Sagrera, a Barcelona. Acabament 
previst per al 2016.

– Variant Camp de Tarragona – Tarragona Estació Cen-
tral - Vandellòs. Operativa des del 2013.

d) Instar el Govern de l’Estat a finançar les actuacions 
esmentades amb fons públics estatals i amb l’ajut addici-
onal de fons europeus.

e) Presentar, durant el 2012, un pla d’infraestructures del 
corredor ferroviari mediterrani, de titularitat catalana 
(addenda catalana), que exemplifiqui el compromís del 
Govern de la Generalitat i de les institucions catalanes 
amb l’aposta europea pel nou eix. Aquest Pla ha d’in-
cloure la posada en marxa, l’impuls i el desenvolupa-
ment de les infraestructures de titularitat del Govern de 
la Generalitat.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2011

La secretària quarta La presidenta del Parlament
Dolors Batalla i Nogués Núria de Gispert i Català

sa, a partir de les mesures i les actuacions concretes pro-
posades pel Grup de Treball contra la pobresa i per a la 
inclusió social, promogut pel Govern de la Generalitat el 
mes d’abril del 2011, en el qual són representades les en-
titats i les administracions que treballen en aquest àmbit. 
Aquest pacte nacional ha de comprometre tots els agents 
socials, les administracions i els grups parlamentaris en 
un objectiu de país, més enllà dels períodes electorals, 
i ha de permetre dissenyar eines per a prevenir el risc 
d’exclusió social, establir els mecanismes d’intervenció 
i, sobretot, fixar un horitzó per a reduir la pobresa al mà-
xim.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a convocar, 
en el termini de tres mesos, una reunió amb represen-
tants dels grups parlamentaris per a debatre i consensuar 
propostes de suport a les famílies i de desplegament de 
la Llei 18/2003, del 4 de juliol, de suport a les famílies.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2011

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

Moció 44/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la posada en funcionament del corre-
dor ferroviari mediterrani
Tram. 302-00063/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 17, 06.10.2011, DSPC-P 31

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 6 d’octubre 
de 2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la posada en funcionament del corredor ferroviari 
mediterrani (tram. 302-00063/09), presentada pel dipu-
tat Joan Laporta i Estruch (Grup Mixt) i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 20731), 
pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds 
- Esquerra Unida i Alternativa (reg. 20784) i pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 20792).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Prendre les mesures necessàries per a obtenir el com-
promís escrit i públic del Ministeri de Foment d’acce-
lerar al màxim les actuacions que cal fer a Catalunya 
corresponents al corredor ferroviari mediterrani. Aquest 
compromís, a més d’adreçar-se a les institucions perti-
nents de Catalunya, s’ha d’adreçar també a la Comissió 
Europea. Aquest darrer requisit és fonamental tant per a 
obtenir la consideració de corredor ferroviari integrant 
del nucli central de la xarxa transeuropea (core network 
transeuropeu) com per la conveniència d’implicar la Co-
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Interpel·lació al Govern sobre el futur de la 
indústria del cinema
Tram. 300-00079/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 17, tinguda el 06.10.2011, (DSPC-
P 31).

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 1/2011, referent a l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac (Maresme)
Tram. 258-00004/09

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes ha conegut 
l’Informe en la sessió núm. 7, tinguda el 04.10.2011 
(DSPC-C 149).

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 re-
lació a la Proposta de decisió del Parlament 
Europeu i del Consell per la qual s’estableix 
un mecanisme d’intercanvi d’informació pel 
que fa als acords intergovernamentals en-
tre els estats membres i tercers països en el 
sector de l’energia
Tram. 295-00063/09

Coneixement de la proposta

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

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la política de 
turisme i la temporada turística de l’estiu del 
2011
Tram. 300-00074/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 17, tinguda el 05.10.2011 (DSPC-
P 30).

Interpel·lació al Govern sobre la situació 
dels serveis sanitaris públics
Tram. 300-00075/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 17, tinguda el 06.10.2011 (DSPC-
P 31).

Interpel·lació al Govern sobre les relacions 
i els compromisos institucionals amb els 
ajuntaments
Tram. 300-00076/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 17, tinguda el 06.10.2011 (DSPC-
P 31).

Interpel·lació al Govern sobre la política so-
cial
Tram. 300-00077/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 17, tinguda el 06.10.2011 (DSPC-
P 31).

Interpel·lació al Govern sobre la política de 
salut
Tram. 300-00078/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 17, tinguda el 05.10.2011 (DSPC-
P 30).



10 d’octubre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 152

2.01.02. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAïMENT 10

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

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de l’article 
5 del Decret llei 3/2010, de mesures urgents 
de contenció de la despesa i en matèria fis-
cal per a la reducció del dèficit públic, pel 
que fa a la determinació del tipus de grava-
men general de l’impost d’actes jurídics do-
cumentats
Tram. 202-00029/09

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 17, tinguda el 05.10.2011 (DSPC-P 30).

Aprovació de les esmenes a la totalitat de de-
volució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 17, tinguda el 
05.10.2011 (DSPC-P 30), ha aprovat les esmenes a la to-
talitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legisla-
tiva resta rebutjada. 

Proposició de llei de protecció civil de Ca-
talunya
Tram. 202-00042/09

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 17, tinguda el 05.10.2011 (DSPC-P 30).

Aprovació de les esmenes a la totalitat de de-
volució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 17, tinguda el 
05.10.2011 (DSPC-P 30), ha aprovat les esmenes a la to-
talitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legisla-
tiva resta rebutjada. 

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Par-
lament Europeu i del Consell per la qual es 
modifica la Directiva 2008/106/CE, relativa 
al nivell mínim de formació en les professi-
ons marítimes
Tram. 295-00064/09

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta modificada de regla-
ment del Parlament Europeu i del Consell 
pel que fa a l’establiment d’un mecanisme 
d’avaluació i seguiment per a verificar l’apli-
cació del cabal de Schengen
Tram. 295-00065/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Interior, d’acord amb l’article 181 del Re-
glament, 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 es 
modifica el Reglament (CE) 562/2006 per a 
establir normes comunes relatives al resta-
bliment temporal del control fronterer a les 
fronteres interiors en circumstàncies excep-
cionals
Tram. 295-00066/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Interior, d’acord amb l’article 181 del Re-
glament, ha conegut la proposta.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de simplificació i millora de 
la regulació
Tram. 200-00008/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a l’articulat

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 20776); 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 
20800).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia.

Finiment del termini: 11.10.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.10.2011.

Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 200-00009/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a l’articulat

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 20776); 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 
20800).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia.

Finiment del termini: 11.10.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.10.2011.

Projecte de llei de promoció de l’activitat 
econòmica
Tram. 200-00010/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a l’articulat

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 20776); 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 
20800).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia.

Finiment del termini: 11.10.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.10.2011.

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el cànon de l’aigua i la situació 
de l’Agència Catalana de l’Aigua
Tram. 302-00061/09

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 17, tin-
guda el 06.10.2011 (DSPC-P 31).
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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

Esmenes a la totalitat
Reg. 20623, 20630 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 05.10.2011

Esmena presentada pel Subgrup Parlamentari de Soli-
daritat Catalana per la Independència (reg. 20623)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableixen els articles 104 i següents 
del Reglament del Parlament, presenta la següent esme-
na al 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).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
SP de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
20630)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 104 i següents del Reglament del 
Parlament, presenten la següent esmena al 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).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011

Dolors Camats Luis Salvador Milà Solsona
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA 

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 17, tinguda el 05.10.2011 (DSPC-P 30).

Rebuig de les esmenes a la totalitat presen-
tades pel Subgrup Parlamentari de Solidari-
tat Catalana per la Independència i Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Rebutjades pel Ple del Parlament en la sessió núm. 17, 
tinguda el 05.10.2011 (DSPC-P 30).

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini per a proposar compareixences

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies 
hàbils (de l’11.10.2011 al 14.10.2011).

Finiment del termini: 17.10.2011; 09:30 h.

Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 200-00012/09

Esmenes a la totalitat
Reg. 20624, 20631, 20700, 20770, 20783 / Admissió 
a tràmit: Presidència del Parlament, 05.10.2011

Esmena presentada pel Subgrup Parlamentari de Soli-
daritat Catalana per la Independència (reg. 20624)

A la Mesa del Parlament
Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableixen els articles 104 i següents 
del Reglament del Parlament, presenta la següent esme-
na al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual (tram. 200-00012/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
SP de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI
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1 Esmena núm. 1
A la totalitat
SP Ciutadans

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 4 de octubre de 2011

Albert Rivera Díaz
Portavoz Subgrupo C’s

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 20783)

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 
104 i següents del Reglament del Parlament, presenten la 
següent esmena al Projecte de llei de modificació de di-
verses lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 200-00012/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2011

Carmel Mòdol i Bresolí Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 17, tinguda el 06.10.2011 (DSPC-P 31).

Rebuig de les esmenes a la totalitat presen-
tades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, Grup Parlamentari Socialista, Subgrup 
Parlamentari Ciutadans i Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya

Rebutjades pel Ple del Parlament en la sessió núm. 17, 
tinguda el 06.10.2011 (DSPC-P 31).

Decaïment de l’esmena a la totalitat presen-
tada pel Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència

Decaiguda en el Ple del Parlament en la sessió núm. 17, 
tinguda el 06.10.2011 (DSPC-P 31).

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
20631)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laia Ortiz Castellví, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 104 i següents del Reglament del 
Parlament, presenten la següent esmena al Projecte de 
llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisu-
al (tram. 200-00012/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011

Dolors Camats Luis Laia Ortiz Castellví
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputada GP d’ICV-EUiA 

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 20700)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
104 i següents del Reglament del Parlament, presenta la 
següent esmena al Projecte de llei de modificació de di-
verses lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 200-00012/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP Socialista

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Esmena presentada pel Subgrup Parlamentari Ciuta-
dans (reg. 20770)

A la Mesa del Parlament de Catalunya

Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamen-
tario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 104 del Reglamento de la Cámara, presenta 
enmienda a la totalidad al Projecte de llei de modifica-
ció de diverses lleis en l’àmbit audiovisual con N.T 200-
00012/09
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Proposició de llei per la qual s’estableix l’a-
plicació a l’Ajuntament de Reus del règim 
d’organització dels municipis de gran po-
blació
Tram. 202-00038/09

Propostes de compareixença d’organitzaci-
ons i grups socials presentades pels grups 
parlamentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 02.09.2011

Subgrup Parlamentari Ciutadans

Proposta de compareixença d’una representació de la Fe-
deració de Municipis de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei per la qual s’estableix l’aplicació a l’Ajun-
tament de Reus del règim d’organització dels municipis 
de gran població (tram. 352-00197/09)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis amb relació a la Propo-
sició de llei per la qual s’estableix l’aplicació a l’Ajunta-
ment de Reus del règim d’organització dels municipis de 
gran població (tram. 352-00198/09)

Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, Grup Parlamentari Socialista, 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, Joan Laporta i Estruch

Proposta de compareixença del rector de la Universitat 
Rovira i Virgili amb relació a la Proposició de llei per 
la qual s’estableix l’aplicació a l’Ajuntament de Reus del 
règim d’organització dels municipis de gran població 
(tram. 352-00199/09)

Proposta de compareixença del president de la Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus amb 
relació a la Proposició de llei per la qual s’estableix l’apli-
cació a l’Ajuntament de Reus del règim d’organització 
dels municipis de gran població (tram. 352-00200/09)

Proposta de compareixença del president de la Federació 
d’Associacions de Veïns de Reus amb relació a la Propo-
sició de llei per la qual s’estableix l’aplicació a l’Ajunta-
ment de Reus del règim d’organització dels municipis de 
gran població (tram. 352-00201/09)

Proposta de compareixença del president del Centre de 
Lectura de Reus amb relació a la Proposició de llei per 
la qual s’estableix l’aplicació a l’Ajuntament de Reus del 
règim d’organització dels municipis de gran població 
(tram. 352-00202/09)

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini per a proposar compareixences

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies 
hàbils (de l’11.10.2011 al 14.10.2011).

Finiment del termini: 17.10.2011; 09:30 h.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei del recurs de cassació en 
matèria de dret civil a Catalunya
Tram. 202-00013/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 20771); Subgrup Parlamentari Ciuta-
dans (reg. 20776); Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya (reg. 20801).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 07.10.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.10.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 20844); 
Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 20864); Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
20943).

Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.

Finiment del termini: 10.10.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.10.2011.
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Proposició de llei de modificació de l’escala 
autonòmica aplicable a la base general de 
l’impost sobre la renda de les persones fí-
siques
Tram. 202-00067/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20338 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.10.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laia Ortiz Castellví, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 100.b i article 101.1 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposició de llei de Modificació 
de l’Escala Autonòmica Aplicable a la Base General de 
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques acom-
panyada de la documentació següent: 

– La memòria justificativa que expressa els antecedents 
necessaris per a poder-se pronunciar

– L’exposició de motius 

– El text articulat 

Memòria justificativa de la iniciativa

Objecte de la proposició de llei

Aquesta proposició de Llei té per objecte augmentar els 
ingressos tributaris de la Generalitat modificant l’escala 
autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques, regulada per la Llei 24/2010, de 22 de juliol, 
establint un tram a partir de 100.000 euros amb una tri-
butació de l’excés de base liquidable sobre els 100.000 
euros al 25%.

Necessitat

La crisi econòmica ha comportat una caiguda dels in-
gressos de la Generalitat, imprescindibles pel sosteni-
ment dels serveis públics, per la contenció del dèficit 
i per l’impuls de les polítiques per a la reactivació de 
l’economia i la creació d’ocupació.

En temps de crisi és necessari una contribució equita-
tiva i solidària del conjunt de la societat, especialment 
d’aquelles persones que disposen d’una renda més ele-
vada.

És per això que, en aquests moments, és necessari apro-
var mesures per incrementar els ingressos tributaris ga-
rantint que qui més té faci un major esforç fiscal.

Capacitat normativa

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Llei 22/2009 del 18 de desembre per la qual es regula el 
sistema de finançament de les Comunitats Autònomes de 
règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia i es modi-
fiquen determinades normes tributàries.

Acord de la Comissió sobre les comparei-
xences proposades
Comissió d’Afers Institucionals, 
06.09.2011, DSPC-C 135

Compareixences d’organitzacions i grups 
socials acordades 

Proposta de compareixença del rector de la Universitat 
Rovira i Virgili amb relació a la Proposició de llei per 
la qual s’estableix l’aplicació a l’Ajuntament de Reus del 
règim d’organització dels municipis de gran població 
(tram. 353-00132/09)

Proposta de compareixença del president de la Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus amb 
relació a la Proposició de llei per la qual s’estableix 
l’aplicació a l’Ajuntament de Reus del règim d’organitza-
ció dels municipis de gran població (tram. 353-00133/09)

Proposta de compareixença del president de la Federació 
d’Associacions de Veïns de Reus amb relació a la Propo-
sició de llei per la qual s’estableix l’aplicació a l’Ajunta-
ment de Reus del règim d’organització dels municipis de 
gran població (tram. 353-00134/09)

Proposta de compareixença del president del Centre de 
Lectura de Reus amb relació a la Proposició de llei per 
la qual s’estableix l’aplicació a l’Ajuntament de Reus del 
règim d’organització dels municipis de gran població 
(tram. 353-00135/09)

Propostes de compareixença d’organitzacions i 
grups socials retirades

Proposta de compareixença d’una representació de la Fe-
deració de Municipis de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei per la qual s’estableix l’aplicació a l’Ajun-
tament de Reus del règim d’organització dels municipis 
de gran població (tram. 352-00197/09)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis amb relació a la Propo-
sició de llei per la qual s’estableix l’aplicació a l’Ajunta-
ment de Reus del règim d’organització dels municipis de 
gran població (tram. 352-00198/09)
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La política fiscal ha de tenir un doble objectiu, incremen-
tar els recursos públics per realitzar les polítiques neces-
sàries per reactivar l’economia i garantir les prestacions 
socials, evitant recórrer a l’endeutament, i distribuir de 
forma equitativa l’esforç que el conjunt de la societat ha 
de fer per fer front a la crisi, fent que les persones que 
guanyen més contribueixin més.

El propòsit d’aquesta proposició de llei és modificar l’es-
cala autonòmica aplicable a Catalunya a la base liqui-
dable general de l’IRPF amb l’objectiu de contribuir a 
assegurar la suficiència econòmica de la Generalitat de 
Catalunya i millorar la progressivitat del sistema fiscal 
a Catalunya, garantint el sosteniment de les polítiques 
públiques. Aquesta llei únicament afecta als segments 
de renda amb major capacitat financera a través de l’in-
crement del tipus marginal màxim a partir de 100.000 
euros.

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

Proposició de llei de modificació de l’escala 
autonòmica aplicable a la base general de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques

Article únic. Modificació de l’escala 
autonòmica de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques

S’aprova l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques següent: 

Llei 16/2010, de 16 de juliol, del règim de cessió de tri-
buts de l’Estat a la Comunitat Autònoma de Catalunya i 
de fixació de l’abast i de condicions de dita cessió.

Normativa afectada

Llei 24/2010, del 22 de juliol, d’aprovació de l’escala au-
tonòmica de l’impost de la renda de les persones físiques.

Afectació pressupostària

La proposició de llei tindrà efectes en el proper exercici 
pressupostari.

Exposició de motius

La crisi econòmica ha comportat una caiguda significa-
tiva dels ingressos de la Generalitat, en uns moments en 
què, més que mai, és necessari garantir la sostenibilitat 
dels serveis públics. Una crisi econòmica perllongada en 
el temps amb un nivell elevat d’atur i precarietat, acom-
panyada de retallades en la despesa en tots els camps 
d’actuació de l’administració pública, provoquen l’estan-
cament de l’economia i són un llast per la creació d’ocu-
pació.

La combinació de la renúncia a la política d’ingressos i 
de les retallades socials que tenen una especial incidèn-
cia en la sanitat, l’educació, les polítiques d’habitatge i 
els serveis socials, incrementen el risc de fractura social, 
suposen una distribució injusta dels costos de la crisi i 
perjudiquen, especialment, les oportunitats de les perso-
nes provinents de les classes treballadores i mitges.

Base liquidable Quota íntegra Resta base liquidable Tipus aplicable

0,00 euros 0,00 euros 17.707,20 euros 12,00

17.707,20 euros 2.124,86 euros 15.300,00 euros 14,00

33.007,20 euros 4.266,86 euros 20.400,00 euros 18,50

53.407,20 euros

75.000,00 euros

8.040,86 euros

12.683,31 euros

21.592,80 euros

25.000 euros

21,50

23,50

100.000,00 euros 18.058,31 euros En endavant 25,00

Disposicions finals

Primera. Desplegament reglamentari

S’autoritza el Govern i el Conseller o Consellera compe-
tent, perquè dicti les disposicions necessàries per a des-
plegar i executar aquesta llei.

Segona. Entrada en vigor

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

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2011

Dolors Camats Luis Laia Ortiz Castellví
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputada GP d’ICV-EUiA
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La necessitat d’una política tributària sòlida, que garan-
teixi la suficiència d’ingressos, sense incrementar de for-
ma insostenible el dèficit públic, és encara més evident 
en un període de caiguda dels ingressos per la contracció 
de l’economia. I ho és en un triple sentit: per mantenir 
els serveis públics i, per tant, garantir els drets socials 
de la ciutadania; per aconseguir recursos que permetin 
realitzar polítiques de reactivació de l’economia i perquè 
l’esforç per fer front a la crisi es distribueixi de forma 
equitativa en el conjunt de la societat.

Cal situar la llei de creació de l’impost sobre els dipò-
sits de clients a les entitats financeres, en el marc d’una 
nova política tributària que ha de servir per garantir la 
sostenibilitat del sistema de benestar català i contenir el 
dèficit públic.

L’article 201 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en 
l’apartat segon estableix que el finançament de la Ge-
neralitat es regeix pels principis d’autonomia financera, 
coordinació, solidaritat i transparència en les relacions 
fiscals i financeres entre les administracions públiques, i 
també pels principis de suficiència de recursos, respon-
sabilitat fiscal, equitat i lleialtat institucional entre les 
esmentades administracions.

Els apartats cinquè i sisè de l’article 203 de l’Estatut pre-
veuen, respectivament, que la Generalitat té competèn-
cia per a establir, mitjançant una llei del Parlament, els 
seus tributs propis, sobre les quals té capacitat normati-
va. I que l’exercici de la capacitat normativa en l’àmbit 
tributari, per part de la Generalitat, es basa en els princi-
pis d’equitat i d’eficiència. En la seva actuació tributària, 
la Generalitat promou la cohesió i el benestar socials, el 
progrés econòmic i la sostenibilitat ambiental.

Aquesta llei s’estructura en tres capítols i onze articles. 
El capítol primer estableix les disposicions generals, la 
creació de l’impost i la seva naturalesa i objecte, com a 
tribut propi de Catalunya, de caràcter directe que grava 
les entitats financeres per la tinença de dipòsits dels cli-
ents. El capítol segon regula el fet imposable, la tinença 
de dipòsits de clients que comportin l’obligació de res-
titució les entitats no subjecte a l’impost; els subjectes 
passius, que són les entitats de crèdit amb seu central o 
oficines ubicades a Catalunya; la base liquidable, la quo-
ta tributària, amb les corresponents deduccions generals 
i deduccions específiques.

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

Proposició de llei de creació de l’impost sobre 
els dipòsits de clients a les entitats de crèdit

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Creació

Es crea l’impost sobre els Dipòsits de Clients a les Enti-
tats de Crèdit a Catalunya.

Article 2. Naturalesa i objecte de l’impost

L’impost sobre els dipòsits de clients a les entitats de 
crèdit a Catalunya és un tribut propi de Catalunya i de 

Proposició de llei de creació de l’impost so-
bre els dipòsits de clients a les entitats de 
crèdit
Tram. 202-00068/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20556 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.10.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laia Ortiz Castellví, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 100.b i l’article 101.1 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposició de llei de Creació de 
l’Impost sobre els Dipòsits de Clients a les Entitats de 
Crèdit acompanyada de la documentació següent: 

– La memòria justificativa que expressa els antecedents 
necessaris per a poder-se pronunciar

– L’exposició de motius 

– El text articulat 

Memòria justificativa de la iniciativa

Objecte de la proposició de llei

L’objecte de la proposició de llei és incrementar els recur-
sos tributaris de la Generalitat, establint un nou impost 
sobre els clients a les entitats de crèdit, possibilitant que 
les entitats financeres realitzin un major esforç fiscal.

Antecedents

Estatut d’Autonomia de Catalunya

Llei del Parlament d’Extremadura 14/2001, de 29 de no-
vembre, de l’Impost sobre els Dipòsits de les Entitats de 
Crèdit.

Llei del Parlament d’Andalusia 11/2010, de 3 de desem-
bre, de mesures fiscals per a la reducció del dèficit públic 
i per a la sostenibilitat.

Competència

La capacitat normativa per establir el nou impost es basa 
en el títol VI de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, re-
ferit al finançament de la Generalitat, i en concret l’arti-
cle 203, apartats cinquè i sisè.

Exposició de motius

La política fiscal és un instrument fonamental de les ad-
ministracions per garantir la sostenibilitat de les políti-
ques públiques i una distribució més justa de la riquesa.

Catalunya i el conjunt de l’Estat espanyol encara són 
lluny d’assolir una pressió fiscal com la que té la mitjana 
dels països de la UE i, encara més, d’arribar a la pressió 
fiscal dels països econòmicament i social més avançats.
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1298/1986, de 28 de juny, sobre adaptació del dret vigent 
en matèria d’entitats de crèdit al de les Comunitats Eu-
ropees.

3. Els subjectes passius no podran repercutir a tercers la 
quota de l’impost.

Article 6. Base liquidable

1. Constitueix la base liquidable l’import resultant de fer 
la mitjana aritmèticament el saldo final de cada trimestre 
natural del període impositiu, corresponent a la partida 
«4. Dipòsits de la clientela» del passiu del balanç reser-
vat de les entitats de crèdit, inclosos en els estats finan-
cers individuals, i que es corresponguin amb dipòsits en 
seus centrals o oficines situades a Catalunya.

2. Aquest import s’ha de minorar en les quanties dels 
Ajustaments per valoració inclosos en les partides 4.1.5, 
4.2.5, 4.3.2 i 4.4.5 que corresponguin a seus centrals o 
oficines situades a Catalunya.

3. Els paràmetres a què es refereix aquest apartat es cor-
responen amb els definits en el Títol II i en l’annex IV de 
la Circular 4 / 2004, de 22 de desembre, del Banc d’Es-
panya, a entitats de crèdit, sobre normes d’informació 
financera pública i reservada i models d’estats financers, 
o norma que la substitueixi.

Article 7. Quota tributària

1. La quota íntegra serà el resultat d’aplicar a la base im-
posable la següent escala de gravamen: 

caràcter directe que, en els termes que estableix aquesta 
Llei, grava a les entitats esmentades en l’apartat cinquè 
d’aquest article per la tinença de dipòsits de clients.

Capítol II. Fet imposable, àmbit d’aplicació  
i quota tributària

Article 3. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de l’impost sobre els dipò-
sits de clients a les entitats de crèdit a Catalunya la ti-
nença de dipòsits de clients que comportin l’obligació de 
restitució.

Article 4. No subjecció a l’impost

No estan subjectes a l’impost: 

a. El Banc d’Espanya i les autoritats de regulació mo-
netària.

b. El Banc Europeu d’Inversions.

c. El Banc Central Europeu.

d. L’Institut de Crèdit Oficial.

Article 5. Subjectes passius

1. Són subjectes passius a títol de contribuents les enti-
tats de crèdit pels dipòsits de clients de la seu central o 
oficines que estiguin situades a Catalunya.

2. Als efectes del que preveu aquesta Llei, són entitats de 
crèdit les defineix l’article 1 del Reial Decret Legislatiu 

Base liquidable
Fins (Euros)

Quota íntegra
(Euros)

Resta base liquidable
Fins (Euros)

Tipus aplicable
Percentatge

    150.000.000 0,34

150.000.000 510.000 600.000.000 0,46

600.000.000 2.760.000 En endavant 0,57

2. Deduccions generals. De la quota íntegra resultant 
s’han de deduir, en els termes que s’estableixin regla-
mentàriament, les següents quantitats: 

a. 200.000 euros quan el domicili social de l’entitat de 
crèdit es trobi a Catalunya.

b. 5.000 euros per cada oficina situada a Catalunya. 
Aquesta quantitat s’elevarà a 7.500 euros quan l’oficina 
estigui radicada en un municipi amb una població de 
dret inferior a 2.000 habitants.

3. Deduccions específiques. També són deduïbles: 

a. Els imports d’aquells crèdits i préstecs, així com d’in-
versions, destinats en l’exercici a projectes a Catalunya 
d’utilitat pública o interès social, previ informe del De-
partament d’Economia i Finances i que assenyalaran les 
lleis del Pressupost de cada any.

b. Els imports destinats a l’Obra Social de les Caixes 
d’Estalvi i el Fons d’Educació i Promoció de les coo-
peratives de crèdit, efectivament invertits en el període 
impositiu a Catalunya.

Als efectes de les deduccions referides en el present 
número, s’entendran efectivament invertides aquelles 
quantitats que suposin despeses reals per a l’entitat que 
pretengui aplicar la deducció, sense que puguin ser-ho 
les transferències a altres entitats que en depenen, llevat 
que aquestes, al seu vegada, realitzin la despesa real en 
l’exercici corresponent.

No obstant això, en el cas de despeses o inversions de 
caràcter plurianual o que es traslladin a exercicis futurs, 
es podrà, amb la deguda justificació, optar per deduir la 
quantitat efectivament invertida en els períodes imposi-
tius corresponents o bé en el primer període impositiu 
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Article 10. Obligació de fer pagament a compte

1. Els subjectes passius estan obligats a realitzar un pa-
gament a compte de l’impost sobre els dipòsits de clients 
a les entitats de crèdit a Catalunya al mes de juliol de 
cada exercici, corresponent al període impositiu en curs.

2. L’import del pagament a compte s’obtindrà multipli-
cant per 0,001 la base imposable corresponent a l’exerci-
ci anterior, determinada acord amb l’apartat sisè d’aquest 
article.

Article 11. Compensació i devolució de quotes

1. El saldo favorable al subjecte passiu com a conseqüèn-
cia d’una quota diferencial negativa es compensarà amb 
l’import del pagament a compte corresponent al període 
impositiu en curs.

2. Si el resultat de la compensació anterior resulta fa-
vorable al subjecte passiu, aquest ho farà constar en la 
declaració liquidació, i l’Administració tributària retor-
nar l’excés, sense perjudici de la pràctica de les ulteriors 
liquidacions, provisionals o definitives, que siguin pro-
cedents.

3. Transcorregut el termini de sis mesos següents al ter-
me del termini per a la presentació de l’impost sense ha-
ver-se ordenat el pagament de la devolució per causa no 
imputable al sol·licitant, s’aplicarà a la quantitat pendent 
de devolució l’interès de demora en la quantia i forma 
previstes en els articles 26.6 i 31 de la Llei 58/2003, de 
17 de desembre, General Tributària.

4. El procediment de devolució és el que preveuen els ar-
ticles 124 a 127, ambdós inclosos, de la Llei 58/2003, de 
17 de desembre, General Tributària, i la seva normativa 
de desenvolupament».

Disposicions finals

Primera. Desplegament reglamentari

S’autoritza el Govern i el Conseller o Consellera compe-
tent, perquè dicti les disposicions necessàries per a des-
plegar i executar aquesta llei.

Segona. Entrada en vigor

1. Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publi-
cació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

2. El preceptes que eventualment comportessin la rea-
lització de despeses amb càrrec als Pressupostos de la 
Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos corresponent a l’exerci-
ci pressupostari immediatament posterior a l’entrada en 
vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2011

Dolors Camats Luis Laia Ortiz Castellví
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputada GP d’ICV-EUiA

l’import total compromès o contractat, sempre que en els 
dos anys següents s’executin aquestes despeses o inver-
sions.

4. La quota líquida serà el resultat d’aplicar les deducci-
ons establertes en els dos números anteriors. La suma de 
les deduccions té com a límit l’import de la quota ínte-
gra, sense que la quota líquida pugui presentar un valor 
inferior a zero euros. En els supòsits en què no siguin 
aplicables les deduccions, la quota líquida serà igual a la 
quota íntegra.

5. La quota diferencial s’obtindrà com a resultat de de-
duir de la quota líquida els pagaments a compte realit-
zats. Quan la quota diferencial doni un valor positiu, 
formarà part íntegrament de la quota tributària resul-
tant de l’autoliquidació. Si el seu valor és negatiu, es 
compensarà en la forma que estableix l’apartat onzè 
d’aquest article.

6. La quota tributària resultant de l’autoliquidació s’ob-
tindrà com a resultat d’afegir a la quota diferencial el pa-
gament a compte corresponent a l’exercici en curs. Si el 
resultat és negatiu, donarà dret a la devolució en la forma 
que estableix l’apartat onzè d’aquest article.

Capítol III. Gestió tributària

Article 8. Període impositiu i meritació

1. El període impositiu d’aquest impost serà l’any natu-
ral, excepte quan el subjecte passiu hagi iniciat la seva 
activitat a Catalunya, bé mitjançant oficina o a través de 
la seva seu central, en data diferent a l’1 de gener, en 
aquest cas comprendrà des de la data de començament 
de l’activitat fins al final de l’any natural.

En tot cas, el període impositiu conclourà quan l’entitat 
s’extingeixi, sorgint aleshores l’obligació de contribuir 
per aquest impost.

2. L’impost es merita l’últim dia del període impositiu.

Article 9. Liquidació de l’impost

1. Els subjectes passius han de determinar i ingressar el 
deute tributari mitjançant el sistema de declaració-liqui-
dació en el mes de juliol de cada exercici.

2. Per Ordre de la Departament d’Economia i Finances 
s’han d’establir el lloc i forma de presentació, models i 
obligacions formals, així com específiques de justifica-
ció i informació, destinades a l’aplicació i la inspecció i 
al control de les deduccions d’aquest impost.

3. Sense perjudici del que disposa el número anterior, 
les entitats subjectes a aquest impost han d’adjuntar una 
única certificació comprensiva del saldo final de cada 
trimestre natural a què es refereix l’apartat sisè d’aquest 
article, desglossada i referida a totes les oficines radica-
des al àmbit d’aplicació de l’impost així com, si s’escau, 
a la seu central.

4. El Departament d’Economia i pot establir la presenta-
ció telemàtica obligatòria, així com substituir l’obligació 
d’informació que preveu el número anterior per l’ompli-
ment d’un annex a la declaració.
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Proposta de resolució sobre el rebuig de la 
decisió del Govern de l’Estat de recórrer la 
Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, ara-
nès a l’Aran
Tram. 250-00643/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20340 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

Exposición de motius
Dempuèi totjorn, lo Parlament de Catalonha a reclamat 
la reconeissença del catalan coma lenga oficiala e de plen 
dreit per totes los usatges dins lo sieu territòri, e a tra-
balhat aital pr’amor d’o far realitat. En mai, tot çò que lo 
Parlament de Catalonha a defendut pel catalan, en tant 
que lenga pròpria de Catalonha, o a defendut tanben per 
la lenga pròpria d’Aran, l’occitan, sovent tanben nome-
nada aranés en Aran, qu’es tanben lenga de Catalonha.

A l’ora d’ara, la lenga occitana es oficiala en Catalonha 
tota dempuèi lo nòu Estatut de 2006. De la meteissa ma-
nièra, dins lo Principat gaudís d’un regim juridic e legal 
que la protegís e la promòu, mercés a l’aprobacion pel 
Parlament de Catalonha de la Lei 35/2010, de l’occitan, 
aranés a l’Aran. De mai, lo Parlament de Catalonha a ja 
exprimit e torna exprimir lo sieu desir perque progres-
sivament aquela oficialitat que ne gaudís en Catalonha 
arribe a totes los territòris ont istoricament òm parla 
aquela lenga, en acòrd amb los meteisses fondaments de 
l’Union Europèa, que l’article 22 de la Carta de dreits 
fondamentals i declara especificament lo respècte per çò 
qu’es de la pluralitat lingüistica coma una valor que cal 
manténer e reviscolar.

Totun, malgrat l’aprobacion de la mencionada Lei de 
l’occitan, lo mes de julh d’ongan lo Govèrn de l’Estat Es-
panhòl decidiguèt d’anar al Tribunal Constitucional per 
interpausar un recors d’inconstitucionalitat contra qual-
qu’uns dels articles d’aquela Lei, pr’amor que los con-
siderava anticonstitucionals. Los arguments del Govèrn 
Espanhòl son que l’occitan pòt pas èsser la lenga d’usatge 
preferenciala dins sieu territòri, aquò es, en Aran, perqué 
l’espanhòl, segon l’article 3.1 de la Constitucion, es len-
ga oficiala dins tot lo territòri de l’Estat e totes los es-
panhòls an lo dever de la conéisser e lo dreit de l’utilizar. 
De mai, l’executiu espanhòl considèra tanben qu’una lei 
autonomica pòt pas ensajar de regular l’usatge de las len-
gas cooficialas dins l’Administracion Centrala de l’Estat. 
A consequéncia d’aquela demanda de recors, lo passat 19 
de setembre lo Tribunal Constitucional acceptèt de tra-
mitar lo recors mencionat e a suspendut provisòriament 
los articles de la lei recorreguts.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei d’urgències del CAP Gavà 1 i la 
reobertura del centre de salut de Gavà Mar
Tram. 250-00642/09

Presentació
Jordi Cañas Pérez, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 20326 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.10.2011

A la Mesa del Parlament de Catalunya

Jordi Cañas Pérez, portavoz adjunto del Subgrupo Parla-
mentario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 145 del Reglamento de la Cámara, presenta 
la siguiente propuesta de resolución

Exposición de motivos

El pasado 4 de julio, en aplicación de la política de re-
cortes en los servicios sanitarios emprendida por el De-
partamento de Salud, se suprimieron en el municipio de 
Gavà los servicios de urgencias en el CAP I y se cerró 
el Centro de Salud de Gavà Mar que prestaba servicios 
de asistencia pediátrica y medicina general a una pobla-
ción de más de 5.000 personas en el edificio municipal 
de «Serveis Mar» de este barrio.

Ante la alarma social planteada en el conjunto de ve-
cinos de Gavà por unos recortes en los servicios sanitari-
os que disminuyen la cantidad y calidad de los mismos, 
alentando contra uno de los pilares básicos de nuestro 
estado del bienestar como es la salud y teniendo en cuen-
ta que el barrio de Gavà-Mar se encuentra separado por 
más de tres kilómetros del CAP más cercano y que es 
precisamente el CAP I en que además se ha suprimido el 
servicio de urgencias

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al gobierno de la Ge-
neralitat a: 

1. Mantener los servicios de urgencias en el CAP I del 
municipio de Gavà.

2. La reapertura del Centro de Salud de Gavà Mar man-
teniendo los servicios de asistencia pediátrica y medici-
na general que este dispensario prestaba con anteriori-
dad a su cierre.

Palau del Parlament, 26 de septiembre de 2011

Jordi Cañas Pérez
Portavoz - adjunto C’s
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Establir los ligams politics e culturals que calguen amb 
las institucions e associacions occitanas organizairas de 
la manifestacion a fin d’i collaborar.

3. Collaborar –cada còp qu’aquò siá possible e en acòrd 
amb lor competéncias e ressorças– amb aquelas iniciati-
vas publicas o qu’emprengan las associacions occitanas 
qu’ajuden a far avançar l’usatge social de la lenga occi-
tana, sovent nomenada aranés en Aran, qu’a Catalonha 
es oficiala.

4. Establir los ligams politics e culturals possibles amb 
las institucions e associacions occitanas a fin promòure 
l’usatge social de la lenga occitana dins tot lo sieu terri-
tòri lingüistic, compres l’Aran, e a difondre e escambiar 
los fruits de la riquesa patrimoniala de las lengas vesi-
nas, la catalana e l’occitana.

Palai del Parlament, 26 setembre de 2011 

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

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del CAP Ernest Lluch de Viladecavalls i so-
bre el manteniment dels serveis sanitaris el 
2012
Tram. 250-00644/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup 
Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 20376 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.10.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del GP d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Miquel 
Iceta i Llorens, portaveu del GP Socialista, Anna Simó 
i Castelló, portaveu del GP 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 de Salut.

Exposició de motius

El Centre d’Atenció Primària Ernest Lluch de Can Trias 
al municipi de Viladecavalls dóna servei a unes 10.000 
persones entre Viladecavalls i la zona de Roc Blanc de 
Terrassa. Aquest ha estat un equipament llargament re-
ivindicat pels ciutadans i ciutadanes donat que és l’únic 
CAP del municipi i que existeixen dificultats de mobilitat 
per un nombre important d’usuaris i males connexions 
de transport públic per accedir a altres centres sanitaris.

Davant la retallada pressupostària aplicada pel CATSA-
LUT, Mútua de Terrassa, que és la proveïdora del servei 
del CAP Ernest Lluch de Can Trias, va tancar el centre 
durant els mesos d’agost i setembre creant alarma en els 
veïns i veïnes i afectant de manera important a l’accessi-

Per tot aquò, lo Parlament de Catalonha vòl exprimir lo 
sieu refús mai prigond a la decision del Govèrn de l’Estat 
Espanhòl de recórrer una Lei aprovada per una granda 
majoritat de la cambra legislativa catalana, l’expression 
dirècta de la volontat del pòble de Catalonha. Lo Par-
lament de Catalonha considèra que la normalizacion, la 
promocion, l’aparicion dins l’espaci e la vida publics, e 
la proteccion d’una lenga minorizada es capital per ne 
fomentar la recuperacion, e, doncas, las iniciativas coma 
l’usatge preferencial de la lenga occitana dins las admi-
nistracions occitanas, aital coma l’educacion en immer-
sion en occitan a Occitània, las cal defendre e aplaudir.

En mai, tanben cal dire que la lenga occitana es dins un 
contèxt mai que mai sensible, car es una lenga parlada 
per 3 milions de personas sus un territòri de 190.000 
km2, que s’estend de l’Atlantic al Mediterrani e del 
Massís Central d’Auvèrnhe fins a la peninsula Iberica, e 
compren, aital, las regions francesas d’Aquitània, lo Le-
mosin, lo Lengadòc, lo Miègjorn Pirenèus, l’Auvèrnhe, 
la Provença, una partida de Ròse-Alps e una partida de 
Charanta; un quinzenat de valadas italianas del Piemont; 
e l’Aran. Occitània e la lenga occitana, doncas, a l’ora 
d’ara son politicament e administrativament partejadas 
entre los estats espanhòls, italian e francés, una situacion 
administrativa qu’ajuda pas a la proteccion de la lenga.

Totun, malgrat la dificultat del contèxt sociolingüistic, 
politic e administratiu, i a fòrça iniciativas socialas e cul-
turalas que dels dos costats dels Pirenèus trabalhan per 
la recuperacion e la normalizacion de la lenga occitana 
dins tot lo sieu territòri. Lo 31 de març de 2012, los prin-
cipals actors de la societat civila occitana an convocat a 
Tolosa de Lengadòc una manifestacion unitària amb lo 
lèma «ANÈM ÒC! PER LA LENGA OCCITANA!», per 
reivindicar una Lei qu’ofrisca un estatut juridic e legal a 
la lenga occitana dins tot lo sieu territòri, e aital ne poder 
garantir la subrevivença e los dreits lingüistics dels locu-
tors occitans. Lo Parlament de Catalonha vòl exprimir lo 
sieu mai absolut sosten a aquela manifestacion e reïtèra 
lo sieu desir e engatjament de trabalh perque l’occitan 
devenga una lenga europèa de plen dreit dins tot lo sieu 
territòri.

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

Proposición de resolución

Lo Parlament de Catalonha prega al Govèrn de la Gene-
ralitat de: 

1. Refusar publicament la decision del Govèrn de l’Estat 
Espanhòl de recórrer la Lei de l’occitan, aranés a l’Aran, 
aprovada per una granda majoritat de la cambra legisla-
tiva catalana, emprene las mesuras legalas que calguen 
per tal de defendre la constitucionalitat de la Lei de l’oc-
citan, aranés a l’Aran, e emprene las accions politicas 
oportunas a fin que la totalitat la Lei pòsca èsser aplicada 
e desvolopada lèu mai lèu possible, en acòrd amb la le-
gislacion actuala.

2. Sosténer e participar a la manifestacion «ANÈM ÒC! 
PER LA LENGA OCCITANA! », en favor de la lenga 
occitana, en tant que lenga oficiala de Catalonha, con-
vocada pel 31 de març de 2012 a Tolosa de Lengadòc. 
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equipaments i instal·lacions com són la Fira Granvia a 
l’Hospitalet i l’Aeroport, els quals generen uns fluxos de 
mobilitat molt importants.

El fet d’endarrerir aquesta nova connexió perllonga en el 
temps externalitats negatives de la mobilitat i mediam-
bientals i posposa les expectatives de creació de noves 
oportunitats i dinàmiques de revitalització econòmica.

La demora en l’explotació de l’explotació d’aquest tram 
de la línia, més que alleugerir una suposada tensió de 
disponibilitat econòmica momentània, qüestiona els cri-
teris d’oportunitat que han justificat i impulsat la realit-
zació d’aquesta gran obra i la quantiosa inversió progra-
mada.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a posar 
en funcionament el tram de la línia 9 del Metro entre 
l’estació de Collblanc a l’Hospitalet de Llobregat i l’esta-
ció de la terminal entre pistes de l’aeroport del Prat del 
Llobregat.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens Celestino Corbacho Chaves
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei nocturn de transport de viatgers 
per carretera entre Sant Sadurní d’Anoia i Vi-
lafranca del Penedès
Tram. 250-00646/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 20386 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.10.2011

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 passat 7 de setembre el Director de Transports i Mobi-
litat es va adreçar a l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Ano-
ia per comunicar-li la reducció dels serveis nocturns de 
bus entre Sant Sadurní d’Anoia i Barcelona per al proper 
hivern.

La proposta inclou una reducció del 50% de l’actual 
oferta de comunicació de la capital del cava amb la ca-
pital del país, augmentant la durada del viatge actual en 
quasi 40’ i restant-li competència comercial amb el cot-
xe privat, donat que es modifica el recorregut del servei 

bilitat i la qualitat de l’assistència sanitària, especialment 
a les persones d’edat avançada.

Davant la preocupació generada entre els usuaris del 
CAP i l’Ajuntament de Viladecavalls, els Grups Parla-
mentaris d’ICV-EUiA, Socialista i d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya presenten la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Posar de nou en funcionament el CAP Ernest Lluch no 
més tard del 30 de setembre de 2011.

2. Mantenir a curt i llarg termini els serveis sanitaris 
que es presten al CAP Ernest Lluch, com a únic Cen-
tre d’Atenció Primària del terme municipal de Vilade-
cavalls.

3. Els pressupostos de 2012 garanteixin el funcionament 
del CAP de Viladecavalls durant el proper any, de gener 
a desembre.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2011

Dolors Camats Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA; Mi-
quel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Anna Simó i 
Castelló, portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de la línia 9 del metro entre 
l’estació de Collblanc, a l’Hospitalet de Llo-
bregat, i l’estació de la terminal entre pistes 
de l’aeroport de Barcelona
Tram. 250-00645/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 20385 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.10.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Celestino Corbac-
ho Chaves, diputat 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.

Exposició de motius

El tram de l’L-9 del metro entre l’estació de Collblanc a 
l’Hospitalet de Llobregat i l’estació de la terminal entre 
pistes a l’aeroport del Prat del Llobregat cal que entri en 
funcionament el més aviat possible.

Aquest tram de la línia es pot posar en servei indepen-
dentment del tram de la Zona Franca que connectarà 
amb la ZAL i el port, tot i que aquest últim resti amb un 
ritme d’execució inferior.

La posada en servei d’aquest tram de la línia donarà 
cobertura en transport públic d’alta capacitat a grans 
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Des de la primavera passada han entrat en servei els nous 
accessos de l’autopista AP-7 al municipi penedesenc, 
la qual cosa permet un accés directe per als serveis de 
transports de viatgers per carretera.

Actualment, el transport nocturn entre Barcelona i Vi-
lafranca del Penedès compta amb quatre serveis en cada 
sentit amb parada a Sant Sadurní d’Anoia. Considerem 
que cal incorporar a aquesta línia la connexió del muni-
cipi de Gelida, donant resposta a la demanda institucio-
nal i ciutadana d’aquest municipi.

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 ampliar el recorregut de la línia de transport 
nocturn Barcelona –Sant Sadurní d’Anoia i Vilafranca 
del Penedès, incorporant-hi una parada al municipi de 
Gelida per cada servei que s’ofereix.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens Roberto Edgardo Labandera Ganachipi

Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre les mesures 
per a reduir la sinistralitat de la carretera 
C-58 a Vacarisses
Tram. 250-00648/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 20413 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.10.2011

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Anna Simó i Caste-
lló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La Carretera C-58 al seu pas pel terme municipal de Va-
carisses, és un dels punts crítics pel que fa a accidenta-
litat, vial com reflecteixen les dades que recull el Servei 
Català de Trànsit. En els darrers anys el nombre d’acci-
dents, de ferits i morts ha anat incrementant de manera 
significativa convertint alguns punts quilomètrics en ve-
ritables punts negres. Segons l’anuari estadístic de 2009 
del Servei Català de Trànsit es van produir 49 accidents 
amb 80 ferits i 1 mort, xifra que ha incrementat els anys 
2010 i 2011 segons les diverses informacions de les quals 
es disposa.

Aquesta sinistralitat constata, entre d’altres, que la majo-
ria d’accidents és produeixen els caps de setmana, a uns 

nocturn i s’inclou a Sant Sadurní d’Anoia com a destina-
ció final del servei a Martorell, Abrera i Esparreguera. 
Són 2 serveis en cada sentit, quan actualment la ciutat 
penedesenca compta amb 4 serveis tant els dies feiners 
com els dies festius.

La nova proposta suprimeix, després de 10 anys de fun-
cionament, el tram del servei nocturn entre Sant Sadurní 
d’Anoia i Vilafranca del Penedès, amb les conseqüències 
que té pel conjunt dels usuaris de la comarca, tota ve-
gada que s’està produint una concentració de serveis a 
la capital comarcal, en horari nocturn, en especial els 
sanitaris i hospitalaris.

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 mantenir el servei nocturn de transports de viat-
gers per carretera entre Sant Sadurní d’Anoia i Vilafran-
ca del Penedès en la nova proposta de reordenació del 
servei prevista que per l’any 2012.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens Roberto Edgardo Labandera Ganachipi

Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre l’ampliació del 
recorregut de la línia de transport nocturn 
entre Barcelona, Sant Sadurní d’Anoia i Vi-
lafranca del Penedès i la incorporació d’una 
parada a Gelida
Tram. 250-00647/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20387 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.10.2011

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 municipi de Gelida ha tingut un creixement de pobla-
ció molt important en els darrers anys i compta actual-
ment amb 7.000 habitants.

Fins ara, la línia de servei nocturn d’autobusos Vilafran-
ca del Penedès-Sant Sadurní d’Anoia - Barcelona i vi-
ceversa no podia donar servei al municipi de Gelida a 
causa de la manca de sortida directa d’aquest municipi 
a l’autopista en direcció sud, la qual cosa dificultava la 
comunicació directa.
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Proposta de resolució sobre l’assignació de 
transport escolar gratuït als alumnes que es 
traslladen al centre educatiu des d’un altre 
municipi o des d’un nucli urbà allunyat
Tram. 250-00649/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 20421 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.10.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Cardo-
na, diputat, Núria Ventura Brusca, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.

Exposició de motius

L’article 2 de la Llei d’Educació de Catalunya disposa que 
el sistema educatiu es regeix, entre d’altres principis, pel 
la transmissió de valor com el d’igualtat i per la univer-
salitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats 
i la integració de tots els col·lectius, de manera que, tal 
com recull l’article 4, tothom té dret a accedir en condici-
ons d’igualtat al sistema educatiu. El Govern està obligat 
a garantir el dret de totes les persones a accedir a l’educa-
ció en condicions d’igualtat. A la vegada, la LEC preveu 
l’obligació de les administracions públiques d’oferir ajuts 
per als alumnes en poblacions sense escola, però també en 
nuclis de població allunyats, entre d’altres, per tal de faci-
litar l’accés en condicions d’equitat al servei de transport 
per als ensenyaments obligatoris i els gratuïts.

A les comarques del Montsià i Baix Ebre, així com a 
altres de la resta de Catalunya, hi ha diversos municipis 
que tenen agregats pobles o barris amb distàncies fins 
i tot superior als 10 km Els nois i noies que hi viuen es 
veuen obligats a matricular-se en primària o secundària 
en centres del mateix municipi però ubicats en nuclis de 
població diferent al de la seva residència. És una situa-
ció excepcional que des de l’aprovació de la llei ha estat 
reconeguda com a tal a l’hora de fixar els criteris per 
subvencionar el transport escolar, fent-se càrrec el De-
partament d’Educació, a través dels consells comarcals, 
del seu cost.

El canvi de criteri adoptat unilateralment pel Departa-
ment Educació el passat mes d’agost per a aquest curs 
2011-2012, anunciant retallades indiscriminades en 
aquest sentit, ha provocat que l’alumnat que ha de tras-
lladar-se a l’escola des d’un nucli de població a un altre 
nucli de població del mateix municipi hagi d’assumir 
part del cost del desplaçament. Aquest fet no només aug-
menta les dificultats que pateixen moltes famílies, tant 
les econòmiques en temps de crisi com les de concilia-
ció, en aquest cas per motius territorials, sinó que també 
crea greuges importants entre alumnes dels propis cen-
tres que viuen a menys distància però reben subvencions 
per fer front als desplaçaments, alhora que perjudica la 
cohesió social i territorial dels propis municipis.

trams i punts quilomètrics concrets. Cal constatar també 
que per la tipologia de la via acostumen a ser sortides 
de via o xocs frontals que incrementen la virulència de 
l’accident, en alguns casos degut a l’excés de velocitat o 
en altres casos degut a les característiques dels carrils 
dobles que s’estrenyen en alguns trams de la carretera. 
També l’existència d’alguns revolts perillosos fan que 
s’incrementi en gran manera el risc.

Si a les pròpies característiques de la via hi afegim 
l’existència de gran volum de trànsit, i en molts casos 
trànsit pesat que utilitza aquesta via com alternativa a 
l’autopista de Terrassa a Manresa es dóna un conjunt de 
circumstàncies que fan que calgui fer algun tipus d’actu-
ació sobre la via per reduir la perillositat i la sinistralitat 
de la mateixa.

Aquesta preocupació ha esdevingut un clam a la pobla-
ció de Vacarisses, obligada a utilitzar aquesta via com a 
gairebé única carretera de sortida del municipi, en aquest 
sentit el Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en data 23 de 
desembre, va aprovar per unanimitat una moció on se 
sol·licitava un seguit d’actuacions a la Direcció General 
de Carreteres de les quals no es té coneixement que se 
n’hagi dut a terme cap.

Per aquests motius el grup parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent 

Proposta de resolució

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

1. Que dugui a terme aquelles mesures necessàries a la 
carretera C-58 al seu pas per Vacarisses per tal de reduir 
l’índex de sinistralitat.

2. Que dugui a terme de manera immediata, les mesures 
següents: 

a) Instal·lar mitjanes separadores dels dos sentits de cir-
culació als trams en que hi ha dobles carrils.

b) Senyalitzar de forma més intensiva les circumstàncies 
de perillositat de la via

c) Instal·lar radars als punts crítics on es recullen més 
sinistres com ara els accessos a urbanitzacions com El 
Palà.

d) Reduir la velocitat permesa actualment fins els 80 
km/h en el tram de la C-58 que afecta als accessos als 
nuclis de població de Vacarisses

3. Realitzar un estudi, durant l’any 2012, sobre les millo-
res constructives que es podrien dur a terme en aquesta 
via C-58, i executar-les, a fi i efecte de reduir la sinistra-
litat de la mateixa.

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2011

Marc Sanglas i Alcantarilla Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 
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pública i els drets bàsics dels ciutadans d’aquest muni-
cipi.

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. Reobrir d’immediat els consultoris mèdics dels nuclis 
de l’Arboçar, Les Gunyoles i Sant Sebastià dels Gorgs al 
municipi d’Avinyonet.

2. Ampliar l’atenció mèdica i sanitària als cinc dies labo-
rables de la setmana al consultori mèdic d’Avinyó Nou, a 
Avinyonet del Penedès.

Palau del Parlament, 26 de setembre 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 la publicació 
del Pla de reordenació dels serveis sanitaris
Tram. 250-00651/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 20530 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El Govern de la Generalitat ha posat en marxa una re-
ordenació dels serveis sanitaris de Catalunya que no ha 
estat ben tramesa a la ciutadania. Davant dels canvis 
establerts s’han creat innombrables casos de dubtes, in-
certeses i angoixa degut a una política de comunicació i 
d’informació deficient i erràtica.

La informació referent a la salut és de primera necessitat 
on el benestar i la vida de moltes persones en depenen, 
de manera que una bona comunicació i informació sobre 
qualsevol mena de canvi és primordial.

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: 

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a assignar el transport escolar, de manera que garan-
teixi l’accés en condicions d’igualtat al transport i men-
jador escolars, de manera gratuïta, a aquell alumnat que 
necessiti transport pel seu trasllat a un municipi diferent 
del seu, i a aquell alumnat que necessiti trasllat des de 
nuclis urbans allunyats dins del mateix municipi, com 
s’ha vingut realitzant fins el moment, d’acord amb el que 
preveuen la Llei Orgànica d’Educació, la Llei d’Educa-
ció de Catalunya, les altres normes aplicables, i la pràcti-
ca de transport del sistema educatiu de Catalunya.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Daniel 
Font i Cardona, diputat del GP SOC; Núria Ventura 
Brusca, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la reobertu-
ra dels consultoris mèdics i l’ampliació de 
l’atenció mèdica i sanitària a Avinyonet del 
Penedès
Tram. 250-00650/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 20422 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.10.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat, Roberto Edgardo Labandera Ganac-
hipi, 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

El passat mes de juny el Departament de Salut va tancar 
els consultoris mèdics dels nuclis de l’Arboçar, Les Gu-
nyoles i Sant Sebastià dels Gorgs i va reduir un vint per 
cent l’atenció mèdica al consultori del nucli major d’Avi-
nyó Nou, donant-se per primera vegada en molts anys 
que l’atenció mèdica al municipi queda reduïda a un únic 
consultori.

En el decurs d’aquest mes de setembre s’ha comunicat 
a l’Ajuntament que els consultoris tancats no reobriran i 
que es mantindrà la reducció del temps d’atenció mèdi-
ca, que en aquest moments és de només quatre dies a la 
setmana.

El Grup Socialista considera que les retallades sanitàries 
aplicades al municipi d’Avinyonet són absolutament des-
proporcionades i atempten contra la qualitat de la salut 
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Proposta de resolució sobre les mesures 
per a la reducció de les llistes d’espera per 
a les intervencions cardiovasculars i de ne-
oplàsies
Tram. 250-00653/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 20532 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

Des del tancament de quiròfans a les tardes i de llits du-
rant el període d’estiu –que en alguns casos a hores d’ara 
encara resten tancats– les llistes d’espera per accedir a 
una intervenció quirúrgica estan pràcticament aturades. 
Només aquelles patologies que representaven un risc 
pels usuaris eren ateses dins de terminis acceptables, 
com és el cas de les llistes d’espera per intervencions 
cardiovascular i neoplàsies.

Però la persistència en el tancament de llits fa que ac-
tualment les llistes d’espera prioritàries també es vegin 
afectades, ampliant els terminis d’espera a nivells inac-
ceptables. Això és degut a què no hi ha lloc on practicar 
aquestes intervencions, provocant que l’activitat quirúr-
gica hospitalària s’hagi reduït un 20% de mitjana –se-
gons declaracions del President de la Societat Catalana 
de Cirurgia Cardíaca, el Sr. Albert Miralles.

Deguts a això, en aquests moments hi ha més de 500 pa-
cients que requereixen ser operats de manera immediata 
degut a les seves patologies, però resten en llistes d’espe-
ra que tendeixen a una mitjana de cinc mesos.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a resoldre de manera immediata el tancament de 
llits i reobrir els quiròfans per les tardes, de manera que 
s’atengui dins del termini raonable de menys de dos me-
sos totes les persones que resten en llista d’espera per 
intervencions cardiovascular o neoplàsies.

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2011

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

1. Publicar el Pla de reordenació de serveis sanitaris a la 
web del Departament de Salut.

2. Assumir la tasca d’informar als usuaris, a diferència 
del que succeeix actualment, on s’ha delegat aquesta res-
ponsabilitat als Ajuntaments.

3. Garantir el dret d’informació de tota la ciutadania dels 
canvis que es produeixin en els serveis sanitaris i els pu-
gui afectar.

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2011

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

Proposta de resolució sobre la retirada i la 
reedició dels díptics informatius sobre els 
serveis sanitaris distribuïts a la comarca de 
la Selva
Tram. 250-00652/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 20531 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius
El Govern de la Generalitat ha posat en marxa una re-
ordenació dels serveis sanitaris de Catalunya que no ha 
estat ben tramesa a la ciutadania. Davant dels canvis 
establerts s’han creat innombrables casos de dubtes, in-
certeses i angoixa degut a una política de comunicació i 
d’informació deficient i erràtica.

La informació referent a la salut és de primera necessitat 
on el benestar i la vida de moltes persones en depenen, 
de manera que una bona comunicació i informació sobre 
qualsevol mena de canvi és primordial.

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 Ge-
neralitat a retirar i reeditar els díptics informatius, que 
s’han distribuït a la comarca de La Selva, que contenen 
un mapa de situació del CAP de Santa Coloma de Far-
ners –que ha d’acollir les urgències mèdiques de tota la 
comarca interior– que no es pot interpretar i conté un 
error en la situació física d’aquest equipament.

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2011

Carme Capdevila i Palau Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 
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Proposta de resolució sobre les mesures 
per a garantir la continuïtat del Memorial 
Democràtic de Catalunya
Tram. 250-00655/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 20579 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.10.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu i Pere Bosch Cuenca, 
diputat, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

L’article 54 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya es-
tableix en primer lloc l’obligació «de la Generalitat i 
els altres poders públics de vetllar pel coneixement i el 
manteniment de la memòria històrica de Catalunya com 
a patrimoni col·lectiu que testimonia la resistència i la 
lluita pels drets i les llibertats democràtiques» i disposa 
que «amb aquesta finalitat han d’adoptar les iniciatives 
institucionals necessàries per al reconeixement i la re-
habilitació de tots els ciutadans que han patit persecu-
ció com a conseqüència de la defensa de la democràcia 
i l’autogovern de Catalunya». En segon lloc, el mateix 
article especifica que «la Generalitat ha de vetllar perquè 
la memòria històrica es converteixi en símbol permanent 
de la tolerància, de la dignitat dels valors democràtics, 
del rebuig dels totalitarismes i del reconeixement de to-
tes les persones que han patit persecució a causa de llurs 
opcions personals, ideològiques o de consciència».

En base a aquest article, el Parlament de Catalunya va 
aprovar la llei 13/2007, del 31 d’octubre, del Memorial 
Democràtic, creant aquesta institució amb la finalitat 
de preservar la memòria democràtica del país com a 
expressió de la seva llibertat, i servir com a instrument 
per a la realització de polítiques públiques destinades a 
la recuperació de la memòria de persones i institucions 
que van fer front al règim franquista, i amb la voluntat 
de convertir la memòria democràtica de la col·lectivitat 
en un capital ètic i polític que commemorés la lluita per 
l’assoliment dels valors democràtics, reconegués els seus 
protagonistes i estimulés la formació i la investigació en 
els valors de la pau, el respecte mutu, la llibertat i la de-
mocràcia.

Les polítiques públiques destinades a recordar i difondre 
l’esforç d’aquells ciutadans i ciutadanes que van treballar 
per restaurar els valors i principis democràtics davant 
l’opressió dels règims totalitaris, dictadures i formes au-
toritàries de govern, són un senyal d’identitat de l’Estat 
democràtic.

És per això que és necessari mantenir i impulsar l’activi-
tat que ha estat portant a terme el Memorial Democràtic 
de Catalunya, i acabar amb el decaïment en el que es 
troba sotmès actualment per la manca de Director/a, la 

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de les competències dels governs territori-
als de salut i dels consells de salut
Tram. 250-00654/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 20533 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius
La Generalitat de Catalunya i l’Administració Local van 
iniciar un procés de participació integrada en el govern 
i la direcció del sistema sanitari, concretada en l’esta-
bliment dels consorcis anomenats Governs Territorials 
de Salut (GTS), que es regulen mitjançant el Decret 
38/2006.

Amb la finalitat de fomentar la participació ciutadana i 
associativa dels GTS també es van crear els Consells de 
Salut, amb la missió de ser òrgans d’assessorament, con-
sulta, supervisió i seguiment dels GTS.

Tot i disposar d’aquests òrgans de participació i assesso-
rament, el Departament de Salut està tirant endavant les 
reformes del sistema sanitari català –que s’estan traduint 
en retallades de diversos serveis com les ambulàncies, la 
reordenació i eliminació d’urgències mèdiques noctur-
nes, etc. sense convocar-los ni tenir en compte les seves 
apreciacions i aportacions.

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 mantenir les competència dels Governs Terri-
torials de Salut i dels Consells de Salut, alhora que res-
pectant la seva funcionalitat i comptant amb ells per a 
qualsevol modificació que es pretengui fer del Sistema 
Sanitari.

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2011

Carme Capdevila i Palau Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 
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accessible aviat amb TGV, mentre que a Barcelona no 
disposem de calendaris creïbles pel que fa a la conne-
xió de l’Aeroport amb TGV, i pel fet que els aeroports 
de Barcelona i Madrid són infraestructures que de facto 
competeixen sovint per a captar viatgers i vols intercon-
tinentals encara que, molt sovint, amb una gran inferiori-
tat de condicions per Barcelona.

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 exigir al 
Govern de l’Estat que acceleri les obres d’accés amb tren 
a la nova Terminal 1 de l’Aeroport de Barcelona i les pu-
gui finalitzar abans de març de 2012.

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2011

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

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 270-00001/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a l’articulat

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 20776); 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 
20801).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.10.2011 al 11.10.2011).

Finiment del termini: 13.10.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.10.2011.

manca d’una Junta de Govern eficient i la manca d’una 
seu estable.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a realitzar les actuacions necessàries per tal de 
garantir la continuïtat efectiva del Memorial Democràtic 
de Catalunya com a referent nacional en polítiques públi-
ques de me-mòria democràtica, amb un director/a, una 
Junta de Govern regular i una seu estable.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2011

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

Proposta de resolució sobre el finiment de 
les obres per a l’accés en tren a la nova ter-
minal 1 de l’aeroport de Barcelona abans 
del març del 2012
Tram. 250-00656/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 20587 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.10.2011

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 arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent sobre, la finalització de 
les obres d’accés amb tren a la terminal T1 de l’Aeroport 
de Barcelona, per tal que sigui substanciada davant la 
Territori i Sosteniblilitat.

Exposició de motius

La connexió ferroviària amb la nova terminal és un gran 
dèficit per a l’aeroport del Prat i especialment per a la 
nova Terminal 1 ja que no arriba cap infraestructura fer-
roviària. Actualment l’enllaç amb el tren es fa amb auto-
busos llançadora

En les darreres setmanes, diversos grups polítics cata-
lans han denunciat el greuge comparatiu que suposa la 
construcció amb gran celeritat d’un nou accés en tren a 
la Terminal T4 de l’Aeroport de Barajas en contrast amb 
l’aturada de les obres a la Terminal T1 de l’Aeroport de 
Barcelona.

L’element de greuge comparatiu té la seva rellevància en 
produir-se en una infraestructura gestionada pels matei-
xos operadors en un cas i altre (AENA pel que fa als 
Aeroports i ADIF pel que fa a les infraestructures ferro-
viàries), pel fet que Barajas ja és accessible actualment 
amb Metro, perquè gràcies a aquestes obres Barajas serà 
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3.10.85. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER A 
CREAR COMISSIONS, SUBCOMISSIONS 
I GRUPS DE TREBALL

Proposta de resolució de creació d’una co-
missió d’estudi de les bales de goma i altres 
instruments antiavalots del Cos de Mossos 
d’Esquadra
Tram. 252-00004/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
Socialista, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, Subgrup Parlamentari 
de Solidaritat Catalana per la Independència
Reg. 20561 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 04.10.2011

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats, d’acord amb el que estableixen 
els articles 39, 54 i concordants del Reglament del Parla-
ment, proposen la creació d’una comissió específica per 
a L’estudi sobre les bales de goma i altres instruments 
antiavalots del Cos de Mossos d’Esquadra.

Proposta de creació d’una comissió sobre 
les bales de goma i altres instruments 
antiavalots del Cos de Mossos d’Esquadra

Normes d’organització i funcionament

Tipus de Comissió

Es proposa la creació d’una comissió d’estudi sobre les 
bales de goma i altres instruments antiavalots del Cos de 
Mossos d’Esquadra, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 54 del Reglament del Parlament.

Composició

La comissió ha d’ésser integrada per un membre de cada 
grup parlamentari. La seva regulació es preveu d’acord 
amb les disposicions del Reglament del Parlament per a 
aquest tipus d’òrgan.

D’altra banda, també es preveu la possibilitat que hi as-
sisteixin tècnics, especialistes i membres d’entitats.

Objecte

L’estudi sobre les bales de goma i altres instruments an-
tiavalots del Cos de Mossos d’Esquadra

Termini per a la realització dels treballs de 
la Comissió

La comissió específica per a L’estudi sobre les bales de 
goma i altres instruments antiavalots del Cos de Mossos 
d’Esquadra tindrà la vigència corresponent a la de la le-
gislatura en curs.

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
mesures contra el sobreendeutament per-
sonal i familiar i de protecció enfront de pro-
cediments d’execució que afecten l’habitat-
ge habitual
Tram. 270-00002/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 20772); Subgrup Parlamentari Ciuta-
dans (reg. 20776); Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya (reg. 20801).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.10.2011 al 11.10.2011).

Finiment del termini: 13.10.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.10.2011.

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 1/2000, d’enjudicia-
ment civil
Tram. 270-00004/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 20772); Subgrup Parlamentari Ciuta-
dans (reg. 20776); Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya (reg. 20801).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.10.2011 al 11.10.2011).

Finiment del termini: 13.10.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.10.2011.
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Aquesta metodologia haurà de clarificar la relació entre 
l’Acord per la Cultura i el Pla Estratègic de la Cultura.

3 Esmena núm. 3
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

3. Comparèixer davant la Comissió de Cultura i Llengua 
per tal de presentar, davant dels grups parlamentaris, el 
model acordat de funcions del conjunt d’ens de l’admi-
nistració cultural a Catalunya en relació amb les políti-
ques de creació.

4 Esmena núm. 4
De modificació i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

4. Incorporar el debat sobre la reestructuració dels or-
ganismes de gestió de la cultura, com ara l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural o l’Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural, en el procés de diàleg i consens so-
bre l’Acord Nacional per la Cultura.

4. Aprovar un Projecte de llei de l’Oficina de suport a la 
Iniciativa Cultural per tal que tingui una tramitació le-
gislativa completa. Aquest projecte haurà de desplegar 
el model de funcions entre el Departament competent en 
matèria de cultura i la resta d’ens que conformen l’admi-
nistració cultural.

5. Aprofitar la tramitació del Projecte de llei d’agilitat i 
reestructuració administrativa, per tal que la creació de 
l’Agència Catalana el Patrimoni Cultural tingui una tra-
mitació legislativa completa.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2011

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
20789 i 20819)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenta les esmenes següents 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la política cultural (tram. 302-00058/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Aturar el tràmit de totes les disposicions relatives a 
lleis culturals contingudes a les anomenades lleis òmni-
bus, especialment les referides al CoNCA, per Iniciar el 

La comissió podrà redactar un informe final que, si es-
cau, serà aprovat, d’acord amb les previsions del Regla-
ment del Parlament.

Palau del Parlament, 15 de setembre de 2011

Dolors Camats i Luis; portaveu GP ICV-EUiA; Miquel 
Iceta i Llorens, portaveu GPS; Anna Simó i Castelló 
Portaveu GP ERC Josep Enric Millo i Rocher, portaveu 
GP PPC; Jordi Turull i Negre, portaveu GP CiU; Alfons 
López i Tena, representant Subgrup SI; Albert Rivera 
Díaz, president-representant Subgrup Cs

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política cultural
Tram. 302-00058/09

Esmenes presentades
Reg. 20782, 20789 i 20819, 20790 
i 20799, 20796 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 05.10.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 20782)

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Anna Simó i Castelló, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les esmenes se-
güents a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política cultural (tram. 302-00058/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

1. Iniciar el procés formal de consecució d’un Acord Na-
cional per la Cultura amb la presentació a la Cambra, 
abans del proper mes de gener, del Diagnòstic del Pla 
Estratègic de Cultura, amb el benentès que s’haurà ela-
borat amb la participació activa dels actors i agents del 
sector cultural públic, artístic, associatiu i privat, i amb 
la creació de la Mesa per la Cultura amb representació 
dels partits polítics presents al Parlament de Catalunya i 
de les entitats municipalistes.

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

2. Fer arribar als grups de la Cambra, abans del 31 d’oc-
tubre d’enguany, una proposta de continguts, calendari 
i metodologia del procés que ha de conduir a l’Acord. 
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de llei per a garantir el debat, publicitat i tramitació le-
gislativa completa en aquesta matèria.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2011

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 20790 i 20799)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 139 del Reglament del Parlament, presenta les esme-
nes següents a la moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la política cultural (tram. 302-00058/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP de Convergència i Unió

Del punt 1:

1) Iniciar el procés formal de consecució d’un Acord Na-
cional per la Cultura amb la presentació a la Cambra, 
abans del proper mes d’abril, del Pla Estràtègic per la 
Cultura que contindrà una diagnosi de l’estat actual de la 
cultura i que s’haurà elaborat amb la participació activa 
dels actors i agents del sector cultural públic, artístic, as-
sociatiu i privat.

2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Al punt 2:

2) Fer arribar als grups de la Cambra abans del 31 d’oc-
tubre una proposta de calendari i metodologia del procés 
que ha de conduir a l’Acord. Aquesta metodologia haurà 
de clarificar la relació entre l’Acord per la Cultura i el Pla 
Estratègic de la Cultura presentat recentment.

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP de Convergència i Unió

Al punt 3:

3) Comparèixer davant la Comissió de Cultura i Llen-
gua, per presentar davant dels grups el model acordat de 
funcions del conjunt d’ens de l’administració cultural a 
Catalunya en relació amb les polítiques de creació.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

procés formal de consecució d’un Acord Nacional per la 
Cultura amb la presentació a la Cambra d’un estudi que 
formuli una diagnosi de l’estat actual de la creació i les 
empreses culturals en tots els seus subsectors.

2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Fer arribar als grups de la Cambra abans del 30 de se-
tembre d’octubre una proposta de calendari i metodo-
logia del procés que ha de conduir a l’Acord. Aquesta 
metodologia haurà de clarificar la relació entre l’Acord 
per la Cultura i el Pla Estratègic de la Cultura presentat 
recentment. El desplegament de l’Acord inclourà un Pla 
Estratègic del Govern, que en recollirà les conclusions 
i propostes, en concertació amb els sectors i els ens lo-
cals.

3 Esmena núm. 3
De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

3) Comparèixer davant la Comissió de Cultura i Llen-
gua, per presentar davant dels grups el model acordat de 
funcions del la proposta del Govern de relació amb el 
conjunt d’ens de l’administració cultural a Catalunya en 
relació amb les polítiques de creació.

4 Esmena núm. 4
D’addició i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

4) Aprovar un Projecte de llei de l’Oficina de Suport a 
la Iniciativa Cultural per tal que tingui una tramitació 
legislativa completa. Aquest projecte haurà de desplegar 
el model de funcions entre el Departament competent en 
matèria de cultura i la resta d’ens que conformen l’admi-
nistració cultural. 

Derogar la part dispositiva de la Llei 7/2011 de mesures 
fiscals i financeres de 27 de juliol, que creava l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural, i presentar un Projecte de 
llei per garantir el debat, publicitat i tramitació legislati-
va completa en aquesta matèria.

5 Esmena núm. 5
D’addició i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

5) Aprofitar la tramitació del Projecte de llei d’agilitat i 
reestructuració administrativa, per tal que la creació de 
l’Agència Catalana el Patrimoni Cultural tingui una tra-
mitació legislativa completa.

Derogar la part dispositiva de la Llei 7/2011 de mesures 
fiscals i financeres de 27 de juliol que creava l’Agència 
Catalana del Patrimoni Cultural, i presentar un Projecte 
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pección y del principio de unidad de función y actuación 
inspectora.

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

Del punt 2 de la moció

2. Desarrollar la estructura organizativa de la Agencia 
Catalana de la Inspección de Trabajo de Cataluña dotán-
dola de la consiguiente Relación de Puestos de Trabajo 
(RPT).

3 Esmena núm. 3
De modificació i supressió
GP Socialista

Del punt 4 de la moció 

4. Suscribir los convenios necesarios de colaboración 
Desarrollar los convenios de colaboración suscritos y 
acordar con las Entidades Gestoras de la Seguridad So-
cial (Instituto Nacional de la Seguridad Social y con el 
Instituto Social de la Marina) así como con el Servicio 
Público de Empleo Estatal y suscribir aquellos que fu-
esen necesarios, para permitir el acceso informático de 
los inspectores y subinspectores a la base de datos de los 
citados Organismos del Estado, como herramienta esen-
cial de trabajo de estos funcionarios.

4 Esmena núm. 4
De modificació i supressió
GP Socialista

Del punt 5 de la moció

5. Proceder a la supresión de desarrollar la Agencia Ca-
talana de la Inspección de Trabajo.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència (reg. 20797)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta les esmenes següents a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el futur de 
la inspecció de treball (tram. 302-00060/09).

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència (reg. 20796)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant, Antoni Strubell i 
Trueta, diputat del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència, d’acord amb el que es-
tableix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les esmenes següents a la moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la política cultural (tram. 
302-00058/09).

1 Esmena núm. 1
De supressió
SP de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència

Del punt 4.

2 Esmena núm. 2
De supressió
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Del punt 5.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2011

Alfons López i Tena Antoni Strubell i Trueta
Representant del SP de SI Diputat del SP de SI

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el futur de la inspecció de treball
Tram. 302-00060/09

Esmenes presentades
Reg. 20795, 20797 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 05.10.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 20795)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta les esmenes següents a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el futur de 
la inspecció de treball (tram. 302-00060/09).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP Socialista

Al punt 1 de la moció 

1. Impulsar y desarrollar los acuerdos con el Gobierno 
del Estado para el eficaz funcionamiento del Consorcio 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el 
marco de la concepción única e integral de la citada Ins-
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el cànon de l’aigua i la situació 
de l’Agència Catalana de l’Aigua
Tram. 302-00061/09

Esmenes presentades
Reg. 20732, 20794 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 05.10.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 20732)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenta les esmenes següents 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el cànon de l’aigua i la situació de l’Agència Catalana de 
l’Aigua (tram. 302-00061/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

Esmena de modificació de tot el punt primer, nou text

«Primer. El Parlament de Catalunya insta al Govern de 
la Generalitat a que en el procés en curs de revisió anti-
cipada del Pla Director de Conca Fluvial de Catalunya 
es mantingui un model de gestió del cicle de l’aigua, que 
resulta de l’aplicació de la Directiva marc de l’aigua i de 
la legislació d’aigües de Catalunya quin model es basa en 
l’Agència Catalana de l’Aigua com a Administració hi-
dràulica de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de les 
conques internes de Catalunya.»

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP Socialista

Segon. El Parlament de Catalunya insta el govern de la 
Generalitat a: 

1. Donar compliment a les actuacions i mesures previstes 
en El pla de gestió de l’aigua de Catalunya i en el Pla hi-
drològic de les conques internes de Catalunya i els seus 
diversos plans sectorials i programes de mesures.

2. Dotar a l’Agència Catalana dels instruments que n’as-
segurin l’estabilitat econòmica i financera, a mig i llarg 
termini, per mitjà de: 

a) Un programa que defineixi les bases econòmic-finan-
ceres de l’Agència Catalana de l’Aigua per a l’horitzó 
2012-2020, orientat a l’estabilització i posterior reducció 
gradual del deute.

b) Un nou Contracte-programa 2012-2020 entre el Go-
vern i l’Agència Catalana de l’Aigua, com instrument per 
assolir els objectius de la política integral del cicle de 
l’aigua, que contempli, de forma principal els següents 
aspectes: 

1 Esmena núm. 1
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència

Substituir tot el punt 1 per «Reclamar i aconseguir el 
traspàs íntegre de les plenes i exclusives competències so-
bre la Inspecció de Treball i Seguretat Social.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència

Al punt 2, afegir al principi «Un cop aconseguit el tras-
pàs íntegre de les plenes i exclusives competències sobre 
la Inspecció de Treball i Seguretat Social,».

3 Esmena núm. 3
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència

Al punt 3, afegir al principi «Un cop aconseguit el tras-
pàs íntegre de les plenes i exclusives competències sobre 
la Inspecció de Treball i Seguretat Social,».

4 Esmena núm. 4
De supressió
SP de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència

Del punt 4.

5 Esmena núm. 5
De supressió
SP de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència

Del punt 5.

6 Esmena núm. 6
De supressió
SP de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència

Del punt 6.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI
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4 Esmena núm. 4
De supressió
GP Socialista

Esmena de supressió de tot el punt quart.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 20794)

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Anna Simó i Cas-
telló, portaveu Elaborar un del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten les esmenes següents a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre el cànon de l’aigua i 
la situació de l’Agència Catalana de l’Aigua (tram. 302-
00061/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’apartat II.2.a

«Elaborar i presentar al Parlament de Catalunya, en el 
termini de tres mesos, una pla de viabilitat econòmica de 
l’Agència Catalana de l’Aigua.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt a l’apartat tercer 

«Elaborar un inventari del patrimoni de l’empresa públi-
ca ATLL amb una auditoria externa i sota el control de la 
Sindicatura de Comptes»

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2011

Marc Sanglas i Alcantarilla Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

I. Fixar els objectius, plans d’etapes i programes d’inversió 
necessaris per desplegar el instruments de planificació i 
d’execució de cadascun dels àmbits d’actuació que li són 
propis així com els estàndards de servei que es proposi 
d’assolir.

II. Establir mecanismes de suficiència financera per a 
cadascun dels àmbits d’actuació encomanats legalment a 
l’ACA.

III. Fixar l’evolució de l’endeutament o d’altres instru-
ments financers per la liquidació ordenada del dèficit 
actual i el finançament de les inversions futures que ho 
requereixin.

IV. Fixar els terminis i condicions de l’evolució del cànon 
del aigua, en un context d’increment progressius en els 
diferents sectors de consum: domèstic, industrial, serveis, 
agricultura i ramaderia, que –com a mínim– tinguin en 
compte: 

La incentivació de l’estalvi, la menor contaminació i la 
reutilització.

La millorar dels mecanismes de tarifació social, per tal de 
garantir el dret de tota persona a rebre un subministrament 
d’aigua potable suficient per a cobrir-ne les necessitats bà-
siques, sigui quina en sigui la seva situació econòmica.

c) El gravamen progressiu dels consums, amb increments 
ajustats a l’IPC pel bloc de consum domèstic més baix, i 
increments superiors pels consums elevats o més conta-
minants.

V. Preveure els terminis i condicions per la creació d’al-
tres figures impositives o tarifàries, aplicables a la dispo-
nibilitat, producció i regulació dels recursos hídrics –en 
alta–, sota els criteris de facilitar la gestió ordenada dels 
recursos i la internalització dels costos associats a aquesta 
fase del cicle de l’aigua.

VI. Destinar a inversions en el cicle de l’aigua la part cor-
responent del finançament procedent de l’administració 
general de l’Estat en compliment de la Disposició addi-
cional tercera del vigent Estatut de Catalunya, que faci 
referència a infraestructures hidràuliques i de sanejament.

VII. Fixar els criteris per determinar, en cada exercici 
pressupostari, les transferències de recursos a l’ACA, que 
es requereixin per finançar les activitats encomanades que 
no disposin de mecanismes impositius o tarifaris per la 
recuperació total de costos.

Aquest contracte programa s’ha de formular i aprovar en 
els propers sis mesos, amb ampli consens polític, amb 
participació de tots els agents públics i representants de 
la societat civil.

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP Socialista

Esmena de supressió de tot el punt tercer.



10 d’octubre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 152

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 35

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

Sobre el Sistema Català de Promoció de l’Autonomia 
Personal i Atenció a la Dependència: 

3. A complir els terminis previstos en el desenvolupa-
ment de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promo-
ció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en 
situació de Dependència i a seguir potenciant els serveis 
per sobre de les prestacions econòmiques, per tal de ga-
rantir la llibertat d’elecció dels usuaris i usuàries.

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

Sobre el Sistema Català de Promoció de l’Autonomia 
Personal i Atenció a la Dependència: 

4. Continuar convocant la Comissió Mixta de seguiment 
de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de 
l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació 
de Dependència per tal que no només sigui informati-
va, sinó també de discussió de millores del sistema. En 
aquest sentit, el Departament convocarà, en el termini 
màxim de tres mesos, una reunió de l’esmentada comis-
sió per tal d’analitzar la situació actual i debatre propos-
tes de millora.

5 Esmena núm. 5
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Sobre el suport a les entitats del Tercer Sector i l’impuls 
d’un Pacte Nacional per a la Inclusió Social i l’Eradica-
ció de la Pobresa: 

1. A mantenir, en els pressupostos del 2012, les trans-
ferències a les entitats sense ànim de lucre respecte les 
xifres del pressupost liquidat del 2011 i a potenciar tots 
aquells mecanismes que condueixin a la seva estabilitza-
ció, com ara els convenis plurianuals; i a prioritzar totes 
aquelles que lluitin contra l’exclusió social i l’eradicació 
de la pobresa.

6 Esmena núm. 6
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Sobre el suport a les entitats del Tercer Sector i l’impuls 
d’un Pacte Nacional per a la Inclusió Social i l’Eradica-
ció de la Pobresa: 

2. Impulsar i concretar, durant la present legislatura, un 
Pacte Nacional per a la Inclusió Social i Eradicació de la 
Pobresa, a partir de les mesures i actuacions concretes 
proposades pel Grup de Treball contra la pobresa i per a 
la Inclusió social, promogut pel Govern de la Generalitat 
de Catalunya en el més d’abril de 2011, i en el qual estan 
representades les entitats i administracions que treballen 
en aquest àmbit.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el futur de les polítiques socials
Tram. 302-00062/09

Esmenes presentades
Reg. 20791, 20798 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 05.10.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 20791)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les es-
menes següents a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el futur de les polítiques socials (tram. 
302-00062/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació, addició i supressió
GP de Convergència i Unió

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

Sobre el Sistema Català de Promoció de l’Autonomia 
Personal i Atenció a la Dependència: 

1. Posar a disposició, tal i com el Govern té previst, a 
través del portal web del Departament de Benestar So-
cial i Familia, i en el termini màxim de tres mesos, les 
dades qualitatives i quantitatives del Sistema Català 
d’Atenció a la Dependència. Aquestes dades s’hauran 
d’actualitzar mensualment, tal i com s’esdevé amb el por-
tal web de l’IMSERSO, s’iniciarà amb les dades del 2011. 
S’inclourà, com a mínim, les xifres absolutes i desagre-
gades mensualment i l’acumulat d’anys anteriors.

2 Esmena núm. 2
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Sobre el Sistema Català de Promoció de l’Autonomia 
Personal i Atenció a la Dependència: 

2. En la línia de millora la transparència de l’adminis-
tració, el Departament de Benestar Social i Família 
iniciarà progressivament un procés per al disseny d’un 
projecte de programa telemàtic mitjançant el qual els 
usuaris o usuàries del Sistema Català de Promoció Per-
sonal i d’Atenció a la Dependència puguin consultar els 
seus expedients a través de la xarxa, per tal de conèixer 
l’estat de tramitació.
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seus expedients a través de la xarxa per tal de conèixer 
l’estat de tramitació, tot establint un sistema d’accés 
que permeti garantir la confidencialitat en l’accessibi-
litat a les xarxes.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Al bloc 1 punt 3, afegir-hi al final:

«per tal de garantir la llibertat d’elecció dels usuaris i 
usuàries... així com per impulsar la creació de nous mo-
dels d’atenció diürna i residencial més personalitzats, 
més flexibles i polivalents, i que s’adaptin a les necessi-
tats específiques de cada territori».

3 Esmena núm. 3
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència

En el segon bloc, punt 1, substitució per:

1. Revisar, en el marc del debat sobre el Pressupost de la 
Generalitat per al 2012, les polítiques de inclusió soci-
al i eradicació de la pobresa per esbrinar si són les més 
adients en aquesta situació de crisi, tot assegurant que 
el Tercer Sector pugui prestar serveis amb garanties de 
qualitat i amb personal suficient per atendre les necessi-
tats de les persones, així com comptar amb recursos per 
a la investigació de les noves tendències de l’exclusió so-
cial.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011

Alfons López i Tena Antoni Strubell i Trueta
Representant del SP de SI Diputat del SP de SI

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la posada en funcionament del 
corredor ferroviari mediterrani
Tram. 302-00063/09

Esmenes presentades
Reg. 20731, 20784, 20792 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 05.10.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 20731)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenta les esmenes següents 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la posada en funcionament del corredor ferroviari medi-
terrani (tram. 302-00063/09).

El Pacte Nacional per a la Inclusió Social i l’Eradi-
cació de la Pobresa ha de comprometre tots els agents 
socials, administracions i grups parlamentaris en un 
objectiu de país, més enllà dels períodes electorals, i 
que ens permeti dissenyar eines per a prevenir el risc 
d’exclusió social, establir els mecanismes d’interven-
ció i, sobretot, fixar un horitzó per a reduir al màxim 
la pobresa.

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió

Sobre les polítiques de suport a les famílies: 

1. Quan es produeixi la recuperació econòmica, propor-
cionar més suport i protecció a les famílies, especialment 
a les famílies nombroses i famílies monoparentals i aug-
mentar els ajuts econòmics a les famílies amb un/a fill/a 
amb discapacitat.

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió

Sobre les polítiques de suport a les famílies: 

2. A convocar, en el termini màxim de tres mesos, una 
reunió amb representants dels grups parlamentaris per 
tal de debatre i consensuar propostes de suport a les fa-
mílies i de desplegament de la Llei 18/2003 de suport a 
les famílies.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència (reg. 20798)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta les esmenes següents a la moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el futur de 
les polítiques socials (tram. 302-00062/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència

Al Bloc 1 punt 2, on hi diu «que els usuaris o usuàries 
del Sistema Català de Promoció Personal i d’Atenció a 
la Dependència puguin consultar els seus expedients a 
través de la xarxa per tal de conèixer l’estat de tramita-
ció», substituir per «que els usuaris o usuàries del Sis-
tema Català de Promoció Personal i d’Atenció a la De-
pendència i/o representant legal puguin consultar els 
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1 Esmena núm. 1
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’apartat d del punt 2.

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’apartat g del punt 2.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2011

Dolors Camats Luis Salvador Milà Solsona
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 20792)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les es-
menes següents a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la posada en funcionament del corredor 
ferroviari mediterrani (tram. 302-00063/09).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició 
GP de Convergència i Unió

Al punt 2

2. Instar al Ministerio de Fomento a iniciar les actua-
cions que són necessàries a Catalunya per promoure el 
Corredor Ferroviari del Mediterrani segons els estudis 
de l’Associació FERRMED, que es detallen a continu-
ació, prioritzar l’execució de les obres que resolguin les 
mancances actuals: 

a) Adaptar l’ample de via doble (1668-1435mm) a la to-
talitat del recorregut a Catalunya, adaptant les estacions 
clau per a trens de mercaderies de 750 metres de longi-
tud. Hauria d’estar en funcionament durant el 2013, do-
nant prioritat, al tram des dels ports de Tarragona i Barce-
lona fins a la frontera amb França.

b) Nova línia de mercaderies Castellbisbal-Martorell. 
Termini de posada en funcionament 2014.

c) Execució dels nous accessos als ports de Barcelona i 
Tarragona i adequació dels existents a l’ample interna-
cional. Termini de posada en funcionament 2012 i 2013 
respectivament.

d) Connexions del TAV (Tren d’Alta Velocitat) amb els 
aeroports de Barcelona, Girona i Reus. Termini de posa-
da en funcionament 2014.

e) Adaptació dels nodes logístics més importants a trens 
de 750 metres de longitud. Termini de disponibilitat 2013.

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

Esmena de modificació de tot el punt 1, nou text: 

1. Impulsar un acord, entre el Govern de l’Estat i la Ge-
neralitat de Catalunya, per planificar, impulsar i dur a 
terme el programa d’inversions previstes per a la conse-
cució de les infraestructures del corredor ferroviari me-
diterrani que inclogui la creació d’un organisme paritari 
de seguiment i control del desenvolupament de les obres i 
de l’aplicació de les inversions previstes.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

Esmena d’addició d’un nou punt 5

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a presentar en el període de sis mesos un Pla d’Infra-
estructures del Corredor Mediterrani, de titularitat cata-
lana (addenda catalana), que exemplifiqui el compromís 
del Govern i de les institucions del país amb l’aposta eu-
ropea pel nou eix.

Aquest Pla inclourà la posada en marxa, l’impuls i el des-
envolupament de les següents infraestructures de titulari-
tat del Govern de la Generalitat: 

a) Eix Transversal Ferroviari i Línia Orbital Ferroviària.

b) Plataformes logístiques vinculades al transport de 
mercaderies (Logis Penedès, etc.),

c) Infraestructures portuàries de titularitat del Govern.

d) La vinculació i la promoció dels aeroports (corporatiu 
d’Igualada - Odena / Alguaire)

e) Eixos viaris.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
20784)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten les esmenes següents a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la posada en funcio-
nament del corredor ferroviari mediterrani (tram. 302-
00063/09).
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Situació de compatibilitat o d’incompatibili-
tat de diputats
Tram. 234-00016/09, 234-00017/09, 234-00018/09, 
234-00019/09, 234-00020/09, 234-00021/09, 234-
00022/09 i 234-00023/09

Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Di-
putats

Al Ple del Parlament

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió tin-
guda el 5 d’octubre de 2011, ha acordat d’establir el dic-
tamen següent: 

1. Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya en 
matèria d’incompatibilitats dels diputats del Parlament 
de Catalunya, i d’examinar les noves dades declarades 
pels diputats Pere Aragonès i Garcia, Consol Prados 
Martínez, Begonya Montalban i Vilas, Carles Puigde-
mont i Casamajó, i Uriel Bertran i Arrué relatives a 
les activitats professionals, laborals o empresarials que 
exerceixen i als càrrecs públics que ocupen, d’acord amb 
l’article 12.2 del Reglament i la legislació aplicable, la 
Comissió, en compliment del que disposa l’article 11.2 
del Reglament, proposa al Ple la situació de compatibili-
tat dels diputats Pere Aragonès i Garcia, Consol Prados 
Martínez, Begonya Montalban i Vilas, Carles Puigde-
mont i Casamajó, i Uriel Bertran i Arrué (tram. 234-
00019/09, 234-00020/09, 234-00021/09, 234-00022/09 
i 234-00023/09)

2 Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya en 
matèria d’incompatibilitats dels diputats del Parlament 
de Catalunya, i d’examinar les dades declarades pels di-
putats Ferran Falcó i Isern, Salvador Bordes i Balcells, 
i Juan Milián Querol relatives a les activitats professi-
onals, laborals o empresarials que exerceixen i als càr-
recs públics que ocupen, d’acord amb l’article 16.1.b 
del Reglament i la legislació aplicable, la Comissió, en 
compliment del que disposa l’article 11.2 del Reglament, 
proposa al Ple la situació de compatibilitat dels diputats 
diputats Ferran Falcó i Isern, Salvador Bordes i Bal-
cells, i Juan Milián Querol (tram. 234-00016/09, 234-
00017/09 i 234-00018/09)

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2011

El secretari El president de la Comissió
Pere Calbó i Roca Benet Maimí i Pou

f) Nova línia de mercaderies Martorell-Tarragona. Posa-
da en funcionament 2016.

g) Línia d’alta velocitat Tarragona-Castelló. Posada en 
funcionament 2016.

h) Circumval·lació de Girona. Posada en funcionament 
2017.

i) Nova línia de mercaderies Sant Celoni-Castellbisbal. 
Posada en funcionament 2017.

j) Nova línia de mercaderies Girona-Sant Celoni. Posada 
en funcionament 2021.

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP de Convergència i Unió

De l’apartat d) del punt 3

d) Variant Camp de Tarragona - Tarragona Estació Cen-
tral - Vandellós. Operativa des del 2013.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Control del compliment de la Resolució 29/XI,  
sobre l’inici de les obres de construcció de 
l’institut del barri de Cappont, de Lleida (Se-
grià)
Tram. 290-00022/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 20366 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 04.10.2011

A la Mesa de la Comissió

Núm. d’expedient: 290-00022/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 29/XI, 
sobre l’inici de les obres de construcció de l’institut del 
barri de Cappont, de Lleida (Segrià).

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 29/XI, sobre l’inici de les 
obres de construcció de l’institut del barri de Cappont, 
de Lleida (Segrià) (núm. tram. 290-00022/09), us infor-
mo del següent: 

La creació d’un nou institut al barri de Cappont de la 
ciutat de Lleida es durà a terme quan l’oferta de pla-
ces d’educació secundària al barri sigui insuficient, en 
aquest moment tots els alumnes estan escolaritzats.

Barcelona, 26 de setembre de 2011

Irene Rigau i Oliver

Control del compliment de la Resolució 30/IX,  
sobre la no-implantació de la tercera línia a 
l’Escola La Sèquia i la construcció de la no-
va escola La Flama, a Manresa (Bages)
Tram. 290-00023/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 20367 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 04.10.2011

A la Mesa de la Comissió

Núm. d’expedient: 290-00023/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 30/IX, 
sobre la no-implantació de la tercera línia a l’Escola La 
Sèquia i la construcció de la nova escola La Flama, a 
Manresa (Bages).

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 30/IX, sobre la no-implanta-
ció de la tercera línia a l’Escola La Sèquia i la construc-
ció de la nova escola La Flama, a Manresa (Bages) (núm. 
tram. 290-00023/09), us informo del següent: 

El Departament d’Ensenyament ha iniciat els tràmits per 
tal que el Govern de la Generalitat de Catalunya aprovi 

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 28/IX,  
de suport al manteniment, la millora i l’ex-
tensió del sistema educatiu d’immersió lin-
güística
Tram. 290-00021/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 20365 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 04.10.2011

A la Mesa de la Comissió

Núm. d’expedient: 290-00021/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 28/IX, de 
suport al manteniment, la millora i l’extensió del sistema 
educatiu d’immersió lingüística.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 28/IX, de suport al manteni-
ment, la millora i l’extensió del sistema educatiu d’im-
mersió lingüística (núm. tram. 290-00021/09), us infor-
mo del següent: 

El Departament d’Ensenyament garanteix en tot mo-
ment, la plena normalitat en l’aplicació del model lin-
güístic vigent en els centres educatius de Catalunya, 
d’acord amb l’establert en la Llei 12/2009, d’educació.

El Departament d’Ensenyament ha incrementat la dota-
ció de formadors i formadores d’immersió lingüística, 
que són els responsables de la detecció de necessitats i 
de la formació del personal docent en aquest àmbit, en 
coordinació amb els assessors i assessores LIC (Llengua 
i Cohesió Social).

Barcelona, 26 de setembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
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Control del compliment de la Resolució 35/IX,  
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalitza-
ció 16/2010, relatiu als Ferrocarrils de la Ge-
neralitat de Catalunya, corresponent al 2006
Tram. 290-00028/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 20335 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 04.10.2011

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Núm. d’expedient: 290-00028/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 35/IX, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 16/2010, 
relatiu als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 
corresponent al 2006.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 35/IX, per la qual s’aprova 
l’Informe de fiscalització 16/2010, relatiu als Ferrocar-
rils de la Generalitat de Catalunya, corresponent al 2006 
(núm. tram. 290-00028/09), us trameto, adjunt, un annex 
amb l’informe corresponent.

Lluís Recoder i Miralles

Barcelona, 26 de setembre 2011

Annex

A efectes formals, en negreta es reflecteixen el títols 
dels subapartats del punt 5 de l’Informe 16/2010 de la 
Sindicatura de Comptes, què és el que fa referència als 
suggeriments.

5.1. Anàlisi economicofinancera

El Consell d’Administració d’FGC va tractar àmpliament 
aquest assumpte, i així es reflecteix en les actes dels 
Consells d’Administració del 26 de setembre de 2006, 
del 28 de novembre de 2006 i del 26 de juny de 2007.

En concret es va designar una comissió dels membres del 
Consell més afectats per valorar tots els aspectes relacio-
nats amb la legislació ferroviària i aspectes conjunturals 
d’FGC derivats de la mateixa, a l’objecte de determinar 
unes propostes d’actuació per dur a terme.

En el Consell d’Administració de 26 de juny de 2007 es 
va determinar com a aspectes significatius el següent: 

– Aprovar una nova organització interna en dues unitats 
de negoci, la Unitat de Tren (servei públic) i la Unitat de 
Turisme i Muntanya, com un pas previ a una possible se-
paració societària i estatutària d’aquestes dues activitats 
tan diferenciades.

– Impulsar la sol·licitud de llicència ferroviària d’FGC 
que per obtenir-la és imprescindible constituir una so-
cietat anònima. A data d’avui ja es disposa de la lli-
cència ferroviària, així com de l’empresa FGC Mobi-
litat, SA.

el finançament per la construcció de l’Escola La Flama 
de Manresa.

No obstant això, l’Ajuntament de Manresa ha de certifi-
car que el solar està dotat de serveis per tal que aquest 
pugui ser acceptat per la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 26 de setembre de 2011

Irene Rigau i Oliver

Control del compliment de la Resolució 34/IX,  
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalitza-
ció 15/2010, referent a l’Entitat Autònoma de 
Difusió Cultural, corresponent als exercicis 
2007 i 2008
Tram. 290-00027/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 20390 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 04.10.2011

A la Mesa de la Comissió

Núm. d’expedient: 290-00027/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 34/IX, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 15/2010, refe-
rent a l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural, correspo-
nent als exercicis 2007 i 2008.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 34/IX, per la qual s’aprova 
l’Informe de fiscalització 15/2010, referent a l’Entitat 
Autònoma de Difusió Cultural, corresponent als exerci-
cis 2007 i 2008 (núm. tram. 290-00027/09), us informo 
del següent: 

Cal precisar que la Sindicatura de Comptes ha fiscalit-
zat, en ús de les seves competències, la gestió realitzada 
per l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural (EADC) en 
els exercicis 2007 i 2008.

D’acord amb la disposició addicional segona del Decret 
40/2009, de 10 de març, dels Estatuts del Consell Naci-
onal de la Cultura i de les Arts, aquesta entitat de dret 
públic amb personalitat jurídica pròpia se subroga en la 
posició jurídica de l’EADC pel que fa als drets i deures 
que li corresponguin en l’àmbit de les funcions que as-
sumeix. Entre elles, l’atorgament d’ajuts i subvencions a 
la creació.

En aquest sentit, doncs, el Consell Nacional de la Cultura 
i de les Arts assumeix les funcions a les que es refereix 
l’informe de la Sindicatura així com les recomanacions a 
les que aquest fa referència.

Barcelona, 23 de setembre de 2011

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura
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– Atès que la separació de la gestió d’infraestructures de 
l’operació ferroviària dependrà molt del model ferrovia-
ri que vulgui establir la Generalitat de Catalunya.

– Atès que a nivell intern es determina que no hi ha 
cap avantatge operatiu de la separació de la gestió de la 
infraestructura i l’operació, a més de què no hi ha cap 
obligació legal que FGC hagi de separar la gestió d’in-
fraestructures de la seva operació ferroviària.

Es va proposar mantenir la gestió d’infraestructura 
d’FGC tal com està en aquests moments.

Tanmateix, s’ha de considerar que FGC no és solament 
un operador ferroviari, sinó també que FGC té compe-
tència sobre les infraestructures existents en el servei 
de transport que presta, tal com consta en la disposició 
transitòria primera de la Llei ferroviària 4/2006: 

1. El Govern ha de determinar les infraestructures fer-
roviàries en servei en el moment de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei que ha d’administrar l’ens Infraestructu-
res Ferroviàries de Catalunya i llur règim d’integració o 
adscripció patrimonial.

2. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya manté la 
situació patrimonial de les infraestructures per les quals 
circulen els serveis ferroviaris que explota en el moment 
d’entrada en vigor d’aquesta llei, llevat que es modifi-
quin per aplicació del que estableix l’apartat 1.

Per tant, es considera que es preveuen les competències 
actuals, atès que no s’ha modificat la situació patrimo-
nial d’FGC.

Per altra banda, l’article 40.1.b) de la Llei 21/2001, de 28 
de desembre, de mesures fiscals i administratives, en el 
seu article 40 determina com a competència d’FGC la 
construcció, i, si s’escau, l’administració i la gestió d’in-
fraestructures ferroviàries que siguin competència de la 
Generalitat i que expressament li atribueixi el Govern 
a proposta del conseller o consellera del Departament 
de Territori i Sostenibilitat (abans PTOP), i també llur 
ampliació, renovació o modificació.

És de destacar que en la sessió del Consell d’Administra-
ció d’FGC del 31 de març de 2011 es va indicar que es 
procediria a la confecció d’uns nous Estatuts per adap-
tar-los a la disposició addicional primera de la Llei fer-
roviària 4/2006, del 31 de març i en aquest sentit s’ha fet 
una proposta que ha estat enviada a l’Assessoria Jurídica 
del Departament de Territori i Sostenibilitat, en espera 
de la seva resposta.

Així mateix, el 16 de maig de 2011, van entrar en vigor 
les noves estructures organitzatives d’FGC Operadora i 
d’FGC Infraestructura, diferenciant ambdues activitats 
en línia amb el que estableix la Llei.

– Contracte programa: Comissió de Seguiment

La Comissió de Seguiment del Contracte Programa es 
va reunir el 20 d’abril del 2006, per constituir-se i deci-
dir determinades qüestions.

Seguint la recomanació de la Sindicatura de Comptes, 
el 20 de maig de 2010 la Comissió de Seguiment de 
l’esmentat Contracte Programa, es va reunir al Depar-
tament d’Economia i Coneixement (abans Conselleria 

d’Economia i Finances) per aprovar la liquidació de 
l’any 2009, així com el tractament del romanent de l’any 
2009 i també es va aprovar l’aplicació de romanents 
d’exercicis anteriors.

Així mateix, en el decurs del 2011 es van iniciar les ges-
tions oportunes per a què els Departaments designessin 
els nous membres de la Comissió de Seguiment, a l’ob-
jecte de convocar una sessió de la Comissió i donar com-
pliment al que es preveu en la clàusula 9 del Contracte 
Programa esmentat. En aquest sentit, el 14 d’abril de 
2011 es van nomenar els membres del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, juntament amb els d’FGC, pos-
teriorment els d’Economia i Coneixement i està previst 
convocar-los el mes de setembre de 2011.

Tanmateix, i així volem deixar constància, FGC acom-
pleix els requisits previstos en quant a formulació i 
aprovació de comptes pel Consell d’Administració, així 
com de la liquidació pressupostària amb data i forma, 
fent la proposta d’aplicació de romanents, comunicant-la 
a la Generalitat, concretament al departament de Terri-
tori i Sostenibilitat i al d’Economia i Coneixement. En 
paral·lel es fa la liquidació amb l’Autoritat del Transport 
Metropolità per allò que afecta a Línies Metropolitanes. 
També s’envia trimestralment el Balanç i el Compte de 
resultats a la Intervenció de la Generalitat de Catalunya.

– Immobilitzat material

– En relació al traspàs de la línia ferroviària Lleida - La 
Pobla de Segur FGC té l’adscripció segons l’acord de 
Govern adoptat en sessió del 17 gener de 2006, consta 
que s’adscriuen a FGC els béns i mitjans que han estat 
traspassats a la Generalitat.

Prèviament el Govern, en sessió de 28 de desembre de 
2004, va encarregar a FGC la gestió de la línia, per tant, 
la utilització de l’immobilitzat per part d’FGC està regu-
lada en aquest acord.

S’ha de considerar que la Llei de l’empresa pública, en 
el seu article 23 determina que l’adscripció de béns no 
comporta la transmissió del domini pel que els béns se-
gueixen sent propietat de la Generalitat.

En aquests moments s’estan gestionant les immatricula-
cions en el Centre Cadastral i en els Registres de la Pro-
pietat, a nom de la Generalitat de Catalunya.

– En relació a la dissolució de Ferrocarrils de Muntanya 
i Grans Pendents, SA (en endavant FMGP, SA), el Go-
vern, en sessió de 29 de novembre de 2005, va acordar 
la cessió a FGC de tots els actius i passius d’FMGP, SA.

Prèviament el Consell d’Administració d’FGC de 29 de 
març de 2005 va acordar demanar a la Generalitat la 
cessió dels actius i passius que havien estat d’FMGP,SA, 
atès que FGC és qui ho gestiona.

És important destacar que recentment, el 29 d’abril de 
2010 FGC va rebre una carta de la Direcció General de 
Patrimoni, indicant que en nom de la Generalitat efec-
tua la cessió unilateral a FGC dels béns immobles que 
FMGP, SA va lliurar a la Generalitat.

FGC en el seu Consell d’Administració del 25 de maig de 
2010, va acceptar la cessió i alhora va dirigir una carta 
a la Direcció General del Patrimoni interessant-se per la 
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cessió de la resta de l’actiu i del passiu, en base a allò 
previst en l’acord de Govern.

Tanmateix, el detall de les actuacions que s’han realitzat 
estan incorporades en la memòria dels comptes anuals 
de l’exercici 2006 i posteriors. Aquests comptes anuals 
estan formulats i aprovats pel Consell d’Administració i 
auditats.

– En relació al traspàs de les línies ferroviàries de FEVE 
a la Generalitat fem esment d’allò que diu l’Informe en el 
seu punt 2.4.1. Actiu (pàgina 54): 

De la mateixa manera que es va posar de manifest en els 
anteriors informes de fiscalització referents als exercicis 
1992, 1996, 2002 i 2003 la incompleta documentació 
rebuda referida als inventaris d’immobilitzat de les lí-
nies explotades per FEVE a Catalunya, transferides a la 
Generalitat de Catalunya (línia Catalunya-Sarrià i línia 
Catalans) feia qüestionar els inventaris inicials. Es reco-
manava dur a terme un estudi, tant per a la verificació de 
l’existència física dels béns procedents de FEVE, com 
per a la seva valoració i per a la determinació de la seva 
vida útil.

A 31 de desembre del 2006 l’estat d’inventari era el 
següent: 221 finques estaven inscrites a nom d’FGC i 
1.114 finques a nom de la Generalitat de Catalunya. En 
aquest sentit cal indicar com a fet posterior que durant 
el 2008 s’ha finalitzat la tasca d’inventariar la totalitat 
de les finques conjuntament amb la Direcció General de 
Patrimoni. El resultat a 31 de desembre de 2008 ha estat 
el següent: 242 finques inscrites a nom d’FGC i 1.114 
a nom de la Generalitat de Catalunya. Atès que aques-
tes finques no tenen cap valor la seva inscripció futura a 
nom d’FGC no tindrà cap impacte comptable.

Com a conclusió, i d’acord amb el que diu l’Informe, du-
rant l’any 2008, FGC va finalitzar la tasca d’inventariar 
la totalitat de les finques conjuntament amb la Direcció 
General de Patrimoni.

Respecte als béns immobles provinents d’FGC s’està 
gestionant en el Centre Cadastral i en els Registres de 
la Propietat les certificacions a nom d’FGC i una vegada 
obtingudes, la immatriculació a nom d’FGC.

Respecte al traspàs a FGC de la resta de conceptes de 
l’actiu, el 27 de maig de 2010 es va interessar el lliu-
rament, mitjançant un escrit a la Direcció General del 
Patrimoni.

– Despeses d’investigació i desenvolupament

Les despeses d’investigació i desenvolupament s’acti-
vaven, i no passaven directament per resultat, atès que 
corresponien a encàrrecs que es finançaven amb subven-
cions de capital, Capítol 7. El procediment que se seguia 
era que les subvencions es traspassaven a ingressos del 
compte de resultats, amb la mateixa periodicitat que les 
amortitzacions de l’actiu, que eren a cinc anys.

Considerem que és important ressaltar que l’efecte 
d’aquest traspàs tenia un efecte nul en els resultats, tant 
pel procediment seguit per FGC, com la proposta d’ac-
tuació de l’Informe, que com diu el mateix: L’efecte en 
els resultats seria nul.. S’ha de considerar que el volum 
d’aquestes despeses representen, a 31 de desembre del 
2006, el 0,18% del total de l’actiu d’FGC.

De tota manera, FGC per a l’exercici 2009 i següents ja 
ha adaptat els seus comptes a la recomanació de l’Infor-
me de passar-les per resultats.

– Deutors

FGC seguia un procediment de control de cobraments, 
d’acord amb les particularitats de cada tipus de deutors i 
es valorava el risc d’incobrament del deute per cadascun 
d’ells, en base a la informació de què es disposava.

Així mateix, s’ha de considerar que el saldo de deutors 
amb data de cobrament superior a un any, a 31 de desem-
bre de 2006 representa aproximadament el 0,37% sobre 
la facturació d’FGC i que una part dels mateixos s’han 
cobrat amb posterioritat.

De tota manera, FGC per a l’exercici 2009 i següents ja ha 
adaptat els seus comptes a la recomanació de l’Informe.

a) Serveis als treballadors de FGC

En relació a aquest apartat, tal com s’esmenta en aquest 
Informe, s’han dut a terme les cancel·lacions dels prés-
tecs, en concret: Cal assenyalar com a fet posterior que el 
mes de febrer de 2008, FGC ha cancel·lat la totalitat del 
deute per aquest concepte amb l’entitat financera., per 
tant, no procedeix cap altra actuació.

Es voldria fer constar que l’import d’aquestes operacions 
era de 0,24 M?, representant el 0,02% sobre el total del 
passiu d’FGC.

b) FGC estableix una sèrie de beneficis socials per als 
seus empleats entre els quals es troben la concessió, tant 
per a aquests, com per als seus familiars, de carnets gra-
tuïts de transport ferroviari.

Amb anterioritat a l’Informe, FGC va adaptar els seus 
procediments en dues línies d’actuació: 

La primera, que és en relació als carnets dels empleats, 
es valora que no són retribucions en espècie i en el supò-
sit que així es considerés, hi ha jurisprudència suficient 
pel que haurien d’estar exemptes, per tractar-se d’un ser-
vei de caràcter social. A tal efecte, FGC ha presentat un 
recurs en aquest sentit.

La segona línia d’actuació és en relació als carnets dels 
familiars d’empleats, pels que FGC ha adaptat els seus 
procediments a la legislació vigent, a tal efecte, va ser 
necessari fer un acord amb l’Agència Tributària per a que 
aprovés els criteris a aplicar en la valoració de la retribu-
ció en espècie.

Des del juliol del 2009, FGC està aplicant en la nòmina 
dels empleats el descompte corresponent a la retribució 
en espècie que suposen els carnets dels familiars d’em-
pleats.

– Ingressos a distribuir en diversos exercicis

Com ja s’ha dit en aquest punt per a l’exercici 2009 i 
següents FGC ha adaptat els seus comptes a la recoma-
nació de l’Informe.

Les liquidacions posteriors a la confecció d’aquest in-
forme s’han realitzat seguint els mateixos criteris en els 
quals s’ha basat la liquidació dels pressupostos de 2006, 
de la qual, la Sindicatura de Comptes ha donat la seva 
conformitat.
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5.2. Liquidació pressupostària

En aquest punt l’única valoració que es pot fer des 
d’FGC és la que diu el mateix Informe que és: [...] La 
liquidació pressupostària corresponent a l’exercici 2006 
està correctament realitzada [...]

5.3. Contractació

1) Plecs de bases: 

FGC valora que el plec de clàusules administratives de 
subministraments estableix els criteris d’adjudicació i la 
seva ponderació, entre ells, el de servei postvenda el qual 
té una puntuació màxima de 10 punts. El plec indica que 
per a aquest criteri es valorarà l’existència permanent 
d’estocs, el termini de garantia i l’assistència tècnica. 
Així mateix, s’indica que la puntuació màxima s’atorga-
rà a aquells que ofereixen millors condicions en aquests 
aspectes i disminuirà de forma proporcional en funció 
del contingut de la resta d’ofertes.

FGC valora que el redactat s’ajustava a allò previst, tant 
en l’article 24 de la Llei 48/98, quan diu que en el plec 
es faran constar tots els criteris d’adjudicació que estan 
previstos utilitzar i la seva ponderació quan això sigui 
possible, com en l’article 86. 1 i 2 de la Llei 2/2000 la 
qual indica que els plecs establiran els criteris objectius 
que han de servir de base per a l’adjudicació, per ordre 
decreixent d’importància i per la ponderació que s’atri-
bueixi.

En el seu moment, FGC va establir els criteris d’adju-
dicació dels seus plecs en les mateixes condicions que 
tenia establerts el Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques en els seus plecs.

De tota manera, és de destacar, com diu l’Informe: [...] 
Tot i que en els expedients analitzats en els quals es posa 
de manifest aquesta observació, l’adjudicatari final hagi 
estat el mateix [...], des de l’octubre de 2010 FGC ha mo-
dificat els seus plecs i procediments, per a l’aplicació de 
nous criteris d’adjudicació, establint subcriteris ponde-
rats i depurant els existents, per tal d’adaptar-los als re-
queriments formulats en l’Informe de la Sindicatura de 
Comptes.

2) Cartes d’invitació en els procediments negociats: 

S’ha de considerar que dels contractes adjudicats per pro-
cediment negociat, únicament no s’ha ajustat al criteri de 
la invitació per escrit a presentar oferta l’expedient 8.

Això és degut a què la invitació per presentar oferta al 
proveïdor es va realitzar en el decurs de les reunions tèc-
niques mantingudes per determinar l’abast dels treballs 
i les condicions del contracte al tractar-se d’un fabricant 
exclusiu, aspecte que recull de forma excepcional el ma-
nual intern. En aquest sentit, FGC va entendre que les 
reunions amb l’única empresa possible per determinar 
l’abast del servei i les condicions del contracte són subs-
titutòries a l’escrit formal d’invitació.

FGC ha modificat des de l’octubre de 2010 els seus pro-
cediments, demanant per escrit les ofertes als proveïdors 
convidats, inclús quan es tracta d’un únic proveïdor, per 
tal d’adaptar-los als requeriments formulats per l’Infor-
me de la Sindicatura de Comptes.

3) Publicitat de les adjudicacions: 

S’ha de destacar que aquesta recomanació només s’hau-
ria d’haver tingut en compte en el cas de l’expedient 9.

Tot això, basat en allò que indica la Directiva 2004/17/
CE, la qual estableix en el seu article 43, l’obligació per 
a les entitats adjudicadores d’enviar en el termini de dos 
mesos comptats a partir de l’adjudicació, un anunci re-
latiu al contracte adjudicat. La Sindicatura de Comptes 
considera que encara que la Directiva no ha estat trans-
posada, aquest article té caràcter normatiu i és d’aplica-
ció directa.

FGC en cap moment va considerar que en el contingut de 
la Directiva 2004/17/CE hi hagués cap precepte que di-
gui que va entrar en vigor l’1 de febrer de 2006, atès que 
es va valorar que l’esmentada Directiva no és d’aplicació 
fins que es transposi a la legislació interna.

FGC va considerar que l’únic precepte aplicable era la 
Llei 48/1998 la qual determina la comunicació de la for-
malització de contractes, i tal com fa constar la Sindica-
tura de Comptes en el seu Informe, res indica respecte 
a la comunicació de l’adjudicació, en concret: La Llei 
48/1998, no regula aquest aspecte ja que únicament fa 
referència en l’article 50 a la comunicació simultània a la 
Comissió Europea i a la Junta Consultiva de Contracta-
ció Administrativa corresponent, dels contractes en un 
termini de dos mesos des de la seva formalització.

D’altra banda, cal assenyalar que l’adjudicació de l’expe-
dient número 9 va ser publicada en el DOUE de data 6 de 
novembre 2006, en un termini de 28 dies respecte la data 
del contracte, així com a la web d’FGC.

De tota manera, FGC ja ha modificat els seus procedi-
ments adaptant-los a la recomanació rebuda.

– Expedients subjectes al TRLCAP: 

FGC valora que tal com diu la Sindicatura de Comptes en 
aquest Informe el Ni la Llei 48/1998, ni la Directiva regu-
len el reajustament de la garantia per l’import del contrac-
te modificat per l’import d’obres complementàries.

Per tant, FGC va considerar convenient regular aquest 
aspecte, en el seu manual intern i en concret, el reajus-
tament de garanties, quan l’objecte de la modificació del 
contracte principal sobrepassi el 20%.

La Sindicatura de Comptes en el seu Informe (4.3.1.2 
Pag. 71) en els expedients 14 (modificat contracte prin-
cipal d’obres) i 19 (complementari contracte d’obres) diu 
que no s’ha reajustat la garantia en cap supòsit.

Pel cas de la modificació de l’expedient 14, va suposar 
un increment del contracte principal del 12,35% (inferior 
al 20%) i per tant, no calia reajustar la garantia, segons 
els criteris del manual intern. FGC aplica aquest criteri 
en el seu manual intern ja que considera que reajustar les 
garanties per sota del 20% recomanat ocasionaria a FGC 
i al contractista un retràs en el procés de la contractació i 
unes despeses econòmiques i operatives innecessàries, a 
més, quan la Llei 48/98 no preveia aquest supòsit.

Cas contrari al de les obres complementàries de l’expe-
dient 19 en el que sí que es constitueix la garantia per un 
import equivalent al 4% del valor de l’adjudicació amb 
IVA inclòs per considerar-la una nova contractació.
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FGC recull la recomanació i des de l’octubre de 2010 
aplica el reajustament de garanties de les modificacions 
que superen de forma individual o en el seu conjunt el 
20% de l’import del contracte principal, per tal d’adap-
tar-los als requeriments formulats per la Sindicatura de 
Comptes.

4) Base sobre la qual es calcula la garantia: 

FGC va aplicar la recomanació de la Sindicatura de 
Comptes per incorporar la retenció en concepte de ga-
rantia amb l’IVA inclòs, com diu el mateix Informe Cal 
dir que a partir del mes de juliol de 2006 (l’expedient 
8 es va signar en el febrer i el 13 en el gener), FGC ja 
considera l’IVA en la base de càlcul i no es va implantar 
abans, atès que es va necessitar un temps per adaptar els 
seus procediments.

Es voldria destacar que la constitució de la garantia de 
l’expedient 8 que no inclou l’import d’IVA, representant 
una diferència del 0,35%, respecte al valor de l’adjudica-
ció amb IVA inclòs, comportant un import no constituït 
de garantia de 3.760,65 euros. Mentre que a l’expedient 
13 es constitueix una garantia que no inclou l’import 
d’IVA, representant una diferència del 0,55% respecte 
al valor de l’adjudicació amb IVA inclòs, en concret de 
6.722,15 euros.

FGC va adaptar els seus procediments a aquesta reco-
manació des de juliol del 2006. De tota manera, aquesta 
recomanació actualment ja no és aplicable, atès que la 
legislació actualment vigent, la Llei 30/2007, per a la 
constitució de garantia no es considera l’import de l’IVA 
i per altra banda, la Llei 31/2007 no regula res sobre la 
constitució de garanties.

FGC va aplicar aquesta recomanació des de juliol de 
2006, de tota manera ja no és aplicable per l’entrada en 
vigor de la Llei 30/2007 segons indica la Sindicatura de 
Comptes en el seu informe.

5) Pròrrogues

FGC vol fer constar que l’expedient 16 tenia una vigèn-
cia inicial prevista de vint-i-quatre mesos. Per causes, en 
part alienes a FGC, relatives tant a la tramitació, com a 
la licitació de l’expedient, l’adjudicació es va formalitzar 
amb una vigència de vint mesos.

Un cop exhaurida aquesta vigència inicial es van forma-
litzar consecutivament dues pròrrogues de dotze mesos, 
cadascuna de l’1 de gener a 31 de desembre, que suma-
des al termini inicial previst fan un total de quaranta-
vuit mesos, és a dir quatre anys. Aquest és el motiu que 
malgrat la minoració del termini inicial, es va mantenir 
el termini total previst pel contracte, per tal de respectar 

la planificació de contractació dels serveis de manteni-
ment d’FGC que majoritàriament es feien coincidir amb 
l’any natural.

De tota manera, FGC ja ha modificat els seus procedi-
ments adaptant-los a la recomanació rebuda.

FGC aplica aquesta recomanació des de l’any 2008 per 
l’entrada en vigor de la Llei 30/2007 modificant els seus 
procediments, segons indica la Sindicatura de Comptes 
en el seu informe.

6) Altres aspectes de la contractació: 

FGC disposa des de l’any 2002 de models de plecs de 
clàusules administratives per a la contractació d’obres, 
subministraments i serveis mitjançant procediment ne-
gociat. Aquests models són d’aplicació, tant als procedi-
ments negociats amb publicitat, com sense.

De tota manera, pel que fa als expedients corresponents 
a modificats o complementaris d’obres, FGC opta per 
mantenir la validesa del plec de clàusules administra-
tives que va ser utilitzat per a la contractació de l’obra 
principal, per tal de no incórrer en una possible contra-
dicció a l’utilitzar dos models de plecs diferents.

Mentre que pel que fa als contractes adjudicats a un sol 
proveïdor per qüestions d’especificitat tècnica, malgrat 
l’existència de plecs models tal com s’ha indicat en un 
punt anterior, que el manual de procediments interns 
d’FGC establia que no era necessària la confecció d’un 
plec de clàusules administratives en aquests casos. 
Aquesta decisió estava basada en el fet que la relació di-
recta amb el proveïdor, i per tant la concreció de les clàu-
sules contractuals de manera negociada, durant aquest 
procés, així com l’aplicació dels plecs generals, tant ad-
ministratius, com tècnics de què disposa FGC, feia inne-
cessària l’aplicació d’un plec de clàusules específic per a 
aquest tipus de contractació.

FGC ha modificat des de l’octubre de 2010 els seus plecs 
i procediments per l’aplicació dels nous criteris d’adjudi-
cació, així com per l’enviament per escrit de les ofertes 
als proveïdors convidats, fins i tot quan es tracta d’un 
únic proveïdor, per tal d’adaptar-los als requeriments 
formulats per la Sindicatura de Comptes.

5.4. Seguiment de recomanacions d’informes 
anteriors

En aquest epígraf es presenta un quadre amb el segui-
ment de les recomanacions efectuades en l’informe 
20/2005 elaborat per la Sindicatura de Comptes de Cata-
lunya corresponent a l’exercici 2003 d’FGC.
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Recomanació Situació

Fiscalització dels estats financers

1. FGC registra un ingrés en el compte de subvencions de 
capital traspassades al resultat de l’exercici pel mateix im-
port que la dotació per amortització de totes les divisions 
exceptuant Xarxa principal. Aquesta pràctica, tot i que FGC 
l’esmenta a la memòria no te cap fonament comptable.

Resolt. A partir dels comptes anuals de 2004 FGC registra 
correctament les dotacions de les amortitzacions de totes 
les seves divisions, seguint els requeriments del PGC.

2. Tal com es deia en els anteriors informes de fiscalitza-
ció de FGC referents als exercicis 1992, 1996, 2002 i 2003) 
la incorrecta documentació rebuda referida als inventaris 
d’immobilitzat de les línies ferroviàries explotades per FEVE 
a Catalunya, transferides a la Generalitat (Línia Catalunya-
Sarrià i Línia Catalans), situació heretada, feia qüestionar 
els inventaris inicials. Es recomanava dur a terme un estu-
di tant per a la verificació de l’existència física dels béns 
procedents de FEVE com per a la seva valoració i per a la 
determinació de la seva vida útil.

Parcialment resolt. A 31 de desembre de 2006 l’estat de 
l’inventari era el següent: 221 finques estan inscrites a nom 
de FGC i 1.114 a nom de la Generalitat. (vegeu epígraf 2.2.1.)

3. Una part molt significativa de l’immobilitzat que explota 
FGC no es troba comptabilitzada dins el seu actiu perquè 
la Generalitat de Catalunya (DPTOP) o alguna de les em-
preses de la Generalitat (GISA), ha realitzat directament la 
inversió. $ Això fa que el balanç de situació de FGC no re-
flecteixi el cost d’una part important dels béns ni tampoc 
de la seva amortització acumulada.

Resolt en el 2004. (Vegeu informe corresponent a l’exercici 
2003). Tot i que des de 2006 no es produïen ja aquestes di-
ferencies entre l’explotació de l’immobilitzat i la seva comp-
tabilització, és des de 2008 que FGC rep directament les 
certificacions de les obres que són executades per GISA 
per compte de FGC.

4. FGC no va comptabilitzar la donació, acceptada per con-
sell d’administració de 25 de juny de 2002, d’un terrenys 
d’FMGP, SA.

Parcialment resolt. El 25 de gener de 2005 es van cedir els 
terrenys en favor de la Generalitat; per Acord de govern de 
29 de novembre de 2005 es determina la cessió de la Ge-
neralitat a FGC, cosa que encara no s’ha portat a terme. 
(Vegeu epígraf 2.1.1.)

5. Comptabilització dels interessos per les adquisicions 
amb pagaments ajornats com a més cost dels béns o com 
a despesa, en l’exercici que correspon.

Resolt. Des de l’exercici 2004 FGC activa els interessos dels 
pagaments ajornats dels elements de l’immobilitzat fins a la 
seva entrada en funcionament.

6. Les despeses generades per les diferències de canvi 
de crèdits en moneda estrangera es va fer amb càrrec al 
compte de capital subscrit en lloc de fer-ho a càrrec de les 
despeses financeres.

No aplicable a l’exercici 2006.

7. L’entitat comptabilitza les despeses del Projecte d’Inte-
gració Tarifària i el Projecte Sirocco a l’epígraf de deutors 
en lloc de a l’epígraf despeses de recerca i desenvolupa-
ment, i de subvencions rebudes per la Generalitat i la UE 
per a aquests projectes a l’epígraf de creditors en lloc de a 
l’epígraf de subvencions de capital.

Resolt. Des de l’exercici 2004 FGC classifica correctament 
aquestes operacions.

8. Amortització dels projectes de Recerca i Desenvolupa-
ment en cinc anys i regularització de les despeses del Pro-
jecte Sirocco atès que els resultats de l’estudi no han tingut 
la rendibilitat esperada.

Resolt. Les despeses de recerca i desenvolupament van 
ser amortitzades des de 2004 amb un percentatge del 25%. 
Tanmateix durant 2004 les despeses del Projecte Sirocco 
van ser regularitzades.

9. Existència de deutes amb antiguitat superior a l’any sen-
se que es realitzés cap provisió.

Segueix vigent donat que FGC provisiona els deutors de 
dubtós cobrament atenent únicament a la possibilitat de 
cobrament futur, sense considerar en cap cas l’antiguitat 
del saldo. 

10. Imputació dintre de l’apartat de Capital subscrit dels 
resultats d’exercicis anteriors.

Resolt. Des de 2004 FGC separa els resultats d’exercicis 
anteriors de l’apartat que actualment és Fons social.

12. Registre de despeses de personal de 2004 en el 2003. No aplicable a l’exercici 2006.

13. Comptabilització d’ingressos extraordinaris correspo-
nents al 2004 en el 2003.

No aplicable a l’exercici 2006.
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FGC vol destacar que pràcticament totes les recomana-
cions de l’anterior informe han estat solventades, i en cas 
contrari, ha pres les mesures per a la seva aplicació, en 
allò que està en el seu àmbit de gestió

Recomanació Situació

14. No es va dotar cap provisió en concepte de premi d’an-
tiguitat previst al conveni de Xarxa principal.

Resolt. Durant 2004 es va registrar la provisió correspo-
nent a 2003.

15. Classificació de la despesa originada per amortitzaci-
ons accelerades de l’immobilitzat com a despeses d’explo-
tació en lloc de despeses extraordinàries.

No aplicable a l’exercici 2006.

16. Amortització extraordinària d’elements de l’immobilitzat 
que eren considerats en desús però que van ser traspas-
sats a la vegada a una altra divisió.

No aplicable a l’exercici 2006.

17. Classificació com a despeses extraordinàries de diver-
ses despeses de personal per acomiadament d’empleats 
per causes objectives.

No aplicable a l’exercici 2006.

Fiscalització de la liquidació pressupostària

1. Pel que a la liquidació pressupostaria d’explotació, cal 
assenyalar que en la columna de Compte d’explotació s’han 
d’incloure les xifres del Compte de pèrdues i guanys de la 
comptabilitat i per tant, l’import en concepte de superàvit 
d’explotació hauria de coincidir amb el resultat comptable. 
Així en la columna d’ajustaments s’haurien de reflectir les 
diferències entre el resultat pressupostari i el comptable.

Resolt. Des de 2004 FGC elabora conjuntament la liquida-
ció d’explotació i de capital conjuntament i realitza la con-
ciliació del resultat pressupostari amb el comptable (vegeu 
epígraf 3.1.3.).

2. Elaboració de la liquidació del pressupost de capital en 
temps.

Resolt. Des de 2004 FGC elabora la liquidació del pressu-
post d’explotació al conjuntament a la de capital.

3. Les partides incloses en la columna de modificacions 
del pressupost de capital de FGC són imports que s’inclo-
uen en el cos normatiu de la Llei de pressupostos de 2003. 
Així, considerem que s’han d’incorporar en la columna del 
pressupost inicial.

No aplicable a l’exercici 2006. 
Des de la liquidació de l’any 2009, s’inclouen les modifica-
cions pressupostàries esdevingudes durant l’any i es com-
pararà la realitat amb aquest pressupost modificat.

4. En el pressupost inicial, l’epígraf de Recursos generats 
per les operacions de la liquidació dels recursos de capi-
tal hauria d’incloure un import igual a les amortitzacions 
finançades per la Generalitat més els superàvits previstos 
de les diferents divisions.

Les amortitzacions finançades per la Generalitat són regis-
trades correctament dintre del capítol 4 de transferències 
corrents del pressupost d’ingressos.
Pel que fa als superàvits previstos aquesta observació no 
és aplicable a l’exercici 2006.

5. S’hauria d’elaborar un informe-resum anual de les des-
viacions del pressupost de capital més significatives i de 
la seva justificació, de la mateixa manera que es realitza a 
la liquidació del pressupost d’explotació.

Resolt. Des de 2005 FGC elabora la liquidació del pres-
supost informant sobre les desviacions més significatives.

Fiscalització de la contractació

1. Comunicació a la JCCAC dels contractes formalitzats 
d’acord amb el termini establert a la normativa.

FGC ha modificat els seus procediments per acomplir les 
recomanacions rebudes per la Sindicatura de Comptes.

2. Comunicació a la Comissió Europea de la formalització 
dels contractes sotmesos a la Llei 48/1998 i/o a la Directiva 
2004/17/CE, (des de l’adjudicació)en el termini de 2 mesos.

FGC ha modificat els seus procediments per acomplir les 
recomanacions rebudes per la Sindicatura de Comptes.
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Recomanació: Cal incloure en la Memòria inicial del 
Programa i en el resultat d’aquesta, quan escaigui, l’im-
pacte del Programa sobre polítiques transversals, per a 
cada centre responsable.

Implantació: Les memòries compten amb els apartats 
corresponents al seu impacte sobre les polítiques trans-
versals, i en el moment actual s’identifiquen els diferents 
programes que repercuteixen en aquestes polítiques.

Recomanació: Convindria que en el resultat del Progra-
ma s’expliqués si s’han assolit els objectius i els possibles 
motius pels quals no s’han assolit, quan així sigui.

Implantació: Els informes d’avaluació, resultants dels 
programes pressupostaris anuals, determinen en el tan-
cament dels exercicis pressupostaris el nivell d’assoli-
ment i, per tant, el percentatge de desviació sobre la pre-
visió efectuada en la memòria inicial del Programa, amb 
la justificació dels possibles motius del no-assoliment, 
quan aquesta desviació és del 15% per sota del valor pre-
vist.

b) Comptabilitat analítica

Recomanació: El Departament de Justícia ha d’acabar 
d’integrar a la comptabilitat analítica tots els capítols 
pressupostaris i que el seu retiment sigui adequat en el 
temps, sobretot respecte als costos indirectes, per tal 
que, realment, pugui coadjuvar en la gestió i no ser úni-
cament un element estadístic.

Implantació: El programa de comptabilitat analítica, co-
ordinat pel Departament d’Economia i Coneixement, no 
preveu la incorporació de tots els capítols pressupostaris, 
sinó tan sols dels capítols 1 i 2, que són els que el De-
partament de Justícia té incorporats des de l’any 2007. 
Estem d’acord en la indicació de reduir el temps per a la 
incorporació dels costos indirectes i disposar d’aquests 
resultats com a element d’anàlisi en la gestió. Es conti-
nua treballant en la millora d’aquest procés, però encara 
no s’ha arribat al resultat previst.

c) Imputació de despeses al Programa

Recomanació: El Departament de Justícia ha de millorar 
el control intern respecte a les comunicacions d’altes i 
baixes laborals a la Seguretat Social i imputar correcta-
ment les cotitzacions del període corresponent.

Implantació: S’han modificat circuits i, en aquests mo-
ments, s’imputen en els terminis correctes.

Recomanació: El Departament de Justícia hauria de re-
duir al màxim les despeses que es gestionen mitjançant 
el fons de l’habilitat i els subhabilitats i realitzar, quan 
escaigui, els procediments de contractació pertinents. 
A la vegada, cal incrementar el control intern d’aquesta 
àrea.

Implantació: S’ha produït una reducció de pagament de 
despeses per fons de maniobra. Els pagaments es troben 
centralitzats d’acord amb la Llei de contractes.

Recomanació: El Departament de Justícia ha de regu-
laritzar el ròssec, corresponent a exercicis anteriors, de 
7.765,33?, de la Tresoreria de la persona amb habilitació.

Implantació: S’ha regularitzat mitjançant la presentació 
dels corresponent arquejos.

Control del compliment de la Resolució 36/
IX, per la qual s’aprova l’Informe de fisca-
lització 19/2010, referent al programa 213, 
Serveis penitenciaris, corresponent al 2008
Tram. 290-00029/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 20378 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 04.10.2011

A la Mesa de la Comissió

Núm. d’expedient: 290-00029/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 36/IX, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 19/2010, 
referent al programa 213, Serveis penitenciaris, corres-
ponent al 2008.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 36/IX, per la qual s’aprova 
l’Informe de fiscalització 19/2010, referent al programa 
213, Serveis penitenciaris, corresponent al 2008 (núm. 
tram. 290-00029/09), us informo del següent: 

Tot seguit s’indica el compliment de cadascun dels punts 
de la Resolució.

a) Presentació i execució de les memòries del Programa 
213, Serveis Penitenciaris

Recomanació: cal que les memòries es facin amb més 
cura, que els objectius coincideixin amb la missió del 
Programa i que els productes, serveis i activitats siguin 
concrets i fàcilment identificables i avaluables.

Implantació: S’ha avançat molt en l’elaboració de les 
memòries pressupostàries, de tal manera que les indica-
cions donades s’han tingut en compte en cadascun dels 
exercicis pressupostaris. La coordinació i supervisió 
efectuada pel Departament d’Economia i Coneixement 
ha repercutit positivament en la concreció del programes 
pressupostaris i en l’alineació dels objectius amb la mis-
sió dels diferents programes pressupostaris. Els produc-
tes, serveis i activitats es concreten amb la finalitat de 
poder identificar i avaluar en finalitzar el nivell de conse-
cució dels resultats previstos.

Recomanació: Cal que els indicadors estiguin vinculats 
als objectius estratègics i/o operatius. A la vegada, cal 
que tots els objectius disposin de, com a mínim, un in-
dicador vinculat i tinguin un horitzó temporal. Els indi-
cadors haurien de ser quantificables, clars, uniformes al 
llarg del temps i perfectament definits.

Implantació: Els indicadors estan vinculats als objec-
tius estratègics i operatius, ja que són els que marquen si 
s’han aconseguit els resultats o ens hem desviat dels va-
lors previstos inicialment. Tots els programes reflectei-
xen indicadors de l’exercici pressupostari corresponent 
amb els seus valors associats i, per tant, quantificables en 
resultats. S’ha avançat molt en aquesta concreció i no es 
deixa cap objectiu sense indicadors vinculats. Es conti-
nua treballant per aconseguir una millor definició i ajust 
d’objectius i indicadors de resultats.
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Recomanació: En finalitzar l’exercici, el CIRE ha de dur 
una comptabilitat diferenciada de la gestió del servei 
d’economat que presta en cada centre penitenciari.

Implantació: La comptabilització del Servei de Botiga 
del CIRE ja es duu a terme de manera que permet ob-
tenir un compte d’explotació del servei d’economat dife-
renciat per a cada centre gestionat.

Recomanació: En els tribunals d’oposicions s’ha de res-
pectar la distribució entre membres titulars i suplents o 
modificar, si escau, la composició dels tribunals.

Implantació: S’ha dut a terme la recomanació i totes les 
reunions dels tribunals es porten a terme d’acord amb 
aquest criteri.

Recomanació: Cal que en les convocatòries de subven-
cions els criteris de valoració estiguin definits i deguda-
ment ponderats.

Implantació: S’han introduït criteris i la ponderació 
d’acord amb aquesta recomanació.

Recomanació: Cal que les valoracions de les sol·licituds 
de les subvencions estiguin degudament documentades i 
que els interessats que no hagin esdevingut beneficiaris 
en tinguin notificació.

Implantació: Actualment ja es comunica.

d) Compliment de la legalitat

Recomanació: Cal que el Departament de Justícia publi-
qui les adjudicacions dels contractes en el temps esta-
blert en norma, faci les corresponents actes de recepció 
dels contractes i retingui correctament les garanties pro-
visionals i definitives.

Implantació: Amb la implantació de l’aplicació del Ges-
tor Electrònic d’Expedients de Contractació (GEEC), 
tota la contractació s’ha ajustat al que estableix la nor-
mativa vigent, segons l’Ordre ECF 193/2008, de 29 
d’abril, d’aprovació de l’aplicació del Gestor Electrònic 
d’Expedients de Contractació.

Recomanació: Totes les reunions de les comissions de 
seguiment dels encàrrecs de gestió al CIRE han d’estar 
reflectides en una acta. Aquestes comissions han de ser 
creades formalment.

Implantació: Està ja implantat. S’han constituït les co-
missions centrals i se n’estan constituint les correspo-
nents a cada centre. De totes les reunions s’aixeca l’acta 
corresponent.

Recomanació: El Departament de Justícia ha de plani-
ficar millor les contractacions dels serveis de prestació 
continuada, especialment els de neteja, per evitar les 
particions de contractes.

Implantació: Aquest fet solament es produeix en els nous 
centres. Atès que no podem saber exactament la data de 
recepció d’obres, tampoc no podem determinar el mo-
ment de la neteja extraordinària ni quan iniciarem la ne-
teja ordinària. A la resta de contractacions es compleix 
aquesta recomanació.

Barcelona, 26 de setembre de 2011

M. Pilar Fernández Bozal

Recomanació: El Departament ha de comptabilitzar i 
incrementar el control de les despeses dels fons de ma-
niobra.

Implantació: S’està formant els gerents dels centres per 
tal que puguin utilitzar el GECAT per introduir les fac-
tures corresponents al fons de maniobra.

Recomanació: Cal que en tots els documents comptables 
hi consti la data d’autorització i la data de fiscalització 
prèvia.

Implantació: Es compleix aquesta recomanació.

Recomanació: El Departament de Justícia ha de respec-
tar el tràmit d’intervenció prèvia dels expedients i no 
passar els expedients a la Intervenció Delegada amb data 
posterior a la seva vigència.

Implantació: S’han donat les instruccions als centres pe-
nitenciaris per tal que no es faci cap encàrrec fins que no 
estigui autoritzada la despesa, i se supervisa el compli-
ment d’aquest procediment.

Recomanació: La Intervenció General hauria d’inclou-
re en els seus plans d’auditoria controls periòdics en els 
centres penitenciaris, especialment en aquells que gau-
deixen d’autonomia econòmica.

Implantació: Amb data 23/12/2010 la intervenció delega-
da va fer entrega de l’informe de control efectuat al cen-
tre penitenciari de Girona, centre en règim d’autonomia 
econòmica, referent a la seva gestió durant l’exercici 2009.

Recomanació: Cal que cada centre penitenciari realitzi i 
tingui al dia els inventaris corresponents, tant dels pro-
ductes de l’economat i els de farmàcia, com de l’immo-
bilitzat.

Implantació: S’han donat les instruccions als centres per 
tal que utilitzin els programes informàtics i ara s’està en 
fase de desenvolupament i adaptació d’aquests progra-
mes a tots els centres. Per raons pressupostàries, no s’ha 
arribat al 100% de la seva execució.

Recomanació: Cal extremar el control de l’import de les 
racions facturades pels prestataris del servei de restaura-
ció dels interns i fer una millor planificació respecte al 
nombre de racionats mínims establerts en els contractes.

Implantació: El control existeix, mantenint els criteris 
d’ocupació de la població de cada centre i del seu règim 
de vida, mantenint un marge subjecte a la mobilitat pro-
duïda pel moviment de trasllats propi del sistema peni-
tenciari.

Recomanació: Totes les memòries que presenten les en-
titats sense finalitat de lucre han de contenir la valoració 
econòmica de l’activitat realitzada.

Implantació: S’ha dut a terme aquesta recomanació 
homogeneïtzant el model de memòria a presentar i in-
corporant la memòria econòmica de les entitats que es 
presenten a les convocatòries de subvenció del Depar-
tament.

Recomanació: La facturació del servei de bugaderia 
s’hauria de fer en funció de l’ocupació real a través d’una 
mitjana ponderada de l’ocupació real (tenint en compte 
els interns que gaudeixen de tercer grau, etc.).

Implantació: Des de fa mesos ja s’està fent segons els cri-
teris suggerits (mitjana ponderada sobre ocupació real).
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D’aquest import, 62.000.000  euros corresponen al Pro-
grama de Millora de Barris. Cal assenyalar que aquests 
recursos s’han incrementat un 27% respecte l’any 2010, 
quan el Programa es va dotar amb 48.902.500 euros.

Aquest any 2011, els programes de desenvolupament 
local del Servei d’Ocupació de Catalunya (depenent del 
Departament d’Empresa i Ocupació) s’han mantingut 
mitjançant l’obertura de noves convocatòries. En refe-
rència al Programa de Treball als barris, el passat 17 
d’agost (DOGC núm. 5943 de 17.8.2011) es va fer públi-
ca la convocatòria per concedir les subvencions que esta-
bleix el Programa. En aquesta convocatòria es prioritzen 
les actuacions que tinguin per objecte millorar la ocupa-
ció de les persones amb baixa qualificació professional 

i que afavoreixin la contractació de les persones que vis-
quin als barris i poblacions on l’atur tingui una incidèn-
cia més gran.

Cal destacar que el programa de Treball als Barris ha es-
tat dotat aquest any 2011 amb un import de 30.000.000 
euros, xifra idèntica a la de la convocatòria de l’any 2010.

Per la seva part, el Programa de Salut als barris continua 
desenvolupant-se com acció de lluita contra els determi-
nants socials i culturals que provoquen les desigualtats 
en salut. L’objectiu és establir programes de prevenció de 
malalties i promoció de la salut, especialment en aquells 
barris que presenten necessitats específiques. Dins el 
programa es treballa en col·laboració estreta amb els 
ajuntaments a 3 nivells: 

– Primer: d’anàlisi qualitatiu de les necessitats i la prio-
rització de les accions de salut (es realitza mitjançant els 
grups de consens amb participació de diferents agents de 
salut al territori anomenats grups nominals, GN).

– Segon: de planificació, que parteix de la identificació 
de les prioritats de salut, la elaboració del Projecte de sa-
lut als barris i la distribució de les responsabilitats d’exe-
cució i seguiment.

– Tercer: d’acció que recull diverses actuacions (accés 
gratuït a tractaments, accions de promoció de la salut i l 
alimentació saludable, prevenció de les drogodependèn-
cies, etc).

Un factor determinant de la Llei de Barris continua sent 
la seva vocació transversal. Sens dubte, un dels princi-
pals reptes del Programa continua sent la necessitat de 
millorar el treball transversal i els mecanismes de coor-
dinació per tal de garantir una intervenció més eficient. 
I aquesta transversalitat s’ha de potenciar en un triple 
sentit: 

– dins de l’ajuntament

– dins del mateix Departament de Territori i Sostenibi-
litat

– amb altres departaments de la Generalitat i altres ad-
ministracions públiques.

Aquesta implicació també es fa palesa en l’assistència de 
representants de diferents Departaments de la Generali-
tat en els Comitès d’Avaluació i Seguiment de cadascun 
dels projectes integrals que es realitzen amb una perio-
dicitat anual com a mínim. Concretament, a més a més 
dels representants del SOC i de Salut, també hi assis-

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 12/IX, 
sobre el desplegament de la Llei 2/2004, de 
millora de barris, àrees urbanes i viles que 
requereixen una atenció especial
Tram. 390-00012/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 20336 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 04.10.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. d’expedient: 390-00012/09

Sobre: Control compliment de la Moció 12/IX, sobre el 
desplegament de la Llei 2/2004, de millora de barris, àre-
es urbanes i viles que requereixen una atenció especial

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 12/IX, sobre el desplegament de la Llei 
2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que 
requereixen una atenció especial (núm. de tram. 390-
00012/09), us informo del següent: 

La Llei 2/2004, de 4 de juny de millora de barris, àre-
es urbanes i viles que requereixen una atenció especial i 
el Decret 369/2004, de 7 de setembre, continuen en ple 
procés d’aplicació i actualment hi ha: 

1. 98 barris amb projectes d’intervenció integral en marxa.

2. 29 viles amb projectes d’intervenció integral.

3. 4 propostes de continuïtat dels ajuntaments beneficia-
ris de la convocatòria 2004 que van completar les actua-
cions dels projectes d’intervenció integral.

A més, fins el 14 de setembre de 2011, s’han dut a ter-
me un total de 75 comitès d’avaluació i seguiment i estan 
previstos en el darrer quadrimestre de l’any 59 més.

Així mateix, està en tràmit la modificació del Decret 
369/2004, de 7 de setembre, que desplega la Llei, a fi 
que es pugui concedir un nou termini de pròrroga, afegit 
al ja existent, per facilitar que els ajuntaments, davant 
les dificultats de finançament actuals, puguin executar la 
totalitat de les actuacions d’inversió que estan previstes 
en cadascun dels projectes d’intervenció integral i asso-
lir plenament els seus objectius.

Pel que fa a la convocatòria anual, ja s’ha fet públic el 
compromís de donar continuïtat al programa de la Llei 
de barris mitjançant l’obertura de futures convocatòries.

El passat 29 de juliol de 2011 es va publicar al DOGC la 
Llei 6/2011, de 27 de juliol, de pressupostos de la Gene-
ralitat de Catalunya per al 2011. Dins l’estat d’ingressos 
i despeses del pressupost de la Secretaria d’Habitatge i 
Millora, hi figura el «Programa 432 Barris i Nuclis An-
tics» amb una dotació econòmica de 79.356.718,85 euros.
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nitària i de serveis socials del patrimoni de la Seguretat 
Social, amb l’excepció d’aquells que la Seguretat Social 
estigui utilitzant en l’actualitat per la gestió de les seves 
pròpies competències en matèria d’atenció a la cobertura 
d’accidents de treball i de malalties professionals per les 
Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals, 
i atenció sanitària a mariners i pescadors per l’Institut 
Social de la Marina. La mateixa disposició addicional 
preveu el posterior traspàs immediat dels citats béns im-
mobles als actuals titulars de la gestió de la competència 
d’assistència sanitària i serveis socials. El contingut de 
l’acord implica que, un cop adquirida per part de l’Ad-
ministració General de l’Estat la titularitat dels edificis 
i equipaments de la Seguretat Social afectes a finalitats 
d’assistència sanitària i de serveis socials i gestionats 
per la Generalitat, es procedirà al traspàs immediat del 
ple domini d’aquests a la Generalitat i la constitució en 
l’àmbit de la Comissió Mixta de Transferències, d’una 
Ponència Tècnica per a l’estudi i l’impuls del traspàs 
mencionat. El projecte de llei es va aprovar com a Llei 
27/2011, d’1 d’agost sobre actualització, adequació i mo-
dernització del sistema de Seguretat Social, norma que 
recull la disposició addicional trenta-vuitena la previsió 
abans reproduïda.

– En matèria d’aeroports, en concret sobre l’aeroport 
de Lleida-Alguaire, es va fer constar la tramitació d’un 
Reial Decret de modificació del RD 2858/1981, l’aplica-
ció del qual ha de permetre l’autorització de vols extra-
Schengen per a l’aeroport de Lleida, un cop tramitades 
les corresponents autoritzacions per a la posada en fun-
cionament d’un lloc fronterer. El projecte d’aquest Reial 
Decret es trobava en tramitació en el moment de cele-
bració de la reunió de la Comissió Bilateral i ha estat 
aprovat recentment per Reial Decret 115/2011, de 29 de 
juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 2858/1981, 
de 27 de novembre, sobre qualificació d’aeroports civils. 
Respecte l’aeroport de Barcelona es va fer constar que en 
relació amb el Consell Rector que ha d’assumir funcions 
d’execució i control de la concessió de El Prat inherents 
al concedent dels seus nou membres, 4 seran designats 
per AENA i 5 per representants catalans, de manera que 
es pugui ostentar des de Catalunya una posició determi-
nant. En relació amb els aeroports de Girona, Reus i Sa-
badell, es va acordar la constitució d’un grup de treball 
per a analitzar les possibilitats de la seva gestió indivi-
dualitzada i autònoma, amb presència determinant dels 
representants catalans.

– Es va plantejar per part de la representació de la Ge-
neralitat, en el context de la darrera reunió de la Comis-
sió Bilateral Generalitat-Estat la reclamació del Fons de 
Competitivitat i es va acordar que es procediria a la seva 
anàlisi en el marc d’una nova reunió dels els òrgans pari-
taris competents (Comissió Bilateral Generalitat-Estat o 
Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals).

Pel que fa a les properes convocatòries de la resta de 
mecanismes bilaterals de negociació Estat-Generalitat i 
d’accions legals pertinents per tal d’assegurar el compli-
ment dels compromisos derivats de l’acord de finança-
ment vigent, s’articularan els contactes a fi de convocar 
properament les reunions corresponents.

Barcelona, 19 de setembre de 2011

Joana Ortega i Alemany

teixen del Departament de Benestar Social i Família, 
de Governació i Relacions Institucionals i d’Economia 
i Coneixement.

Barcelona, 26 de setembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles

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. 20414 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 04.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00025/09

Sobre: Control del 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 Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 25/IX, sobre la situació econò-
mica i l’estat de les finances públiques (núm. de tram. 
390-00025/09), en relació amb l’apartat 3 que insta el 
Govern a convocar els mecanismes bilaterals de nego-
ciació Estat-Generalitat i a dur a terme totes les accions 
legals pertinents per tal d’assegurar el compliment dels 
compromisos derivats de l’acord de finançament vigent 
i concretament, sobre la bestreta del fons de competitivi-
tat, us informo del següent: 

La Comissió Bilateral Generalitat-Estat es va reunir el 
passat dia 19 de juliol a Madrid, reunió en la qual es van 
debatre, elaborar i adoptar acords i propostes sobre di-
ferents matèries entre les quals cal destacar les següents 
d’índole econòmica i les que impliquen importants re-
percussions per a les infraestructures i equipaments: 

– En relació amb la disposició addicional tercera de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya, es va constatar l’acord 
entre Ministeri d’Economia i Hisenda i el Departament 
d’Economia i Coneixement referent a la liquidació de-
finitiva corresponent a 2008, amb un dèficit inversor 
de 759 milions d’euros i es va acordar que els aspectes 
financers i la seva aplicació concreta a obres i infraes-
tructures catalanes seran analitzats per part de la Subco-
missió d’Infraestructures i Equipaments, a la qual li cor-
respon concretar els projectes concrets als quals s’han de 
destinar les inversions estatals, i per la Comissió Mixta 
d’Afers Econòmics i Fiscals.

– Es va adoptar un acord per al traspàs dels immobles 
de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Aquest 
acord es va aprovar a la vista del projecte de llei que es 
trobava en tramitació sobre actualització i modernitza-
ció del sistema de Seguretat Social, el qual, en la seva 
disposició addicional trenta-vuitena, preveu l’adquisició 
per part de l’Administració General de l’Estat dels edi-
ficis i equipaments afectes a finalitats d’assistència sa-
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4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de Carles Llo-
rens i Vila, director general de Cooperació 
al Desenvolupament, davant la Comissió de 
Cooperació i Solidaritat perquè informi so-
bre les actuacions als països de la Banya 
d’Àfrica
Tram. 356-00194/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Elisabeth Abad i Giralt, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Núria Segú Ferré, del 
Grup Parlamentari Socialista, Pere Aragonès i Garcia, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 20432).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cooperació i 
Solidaritat, sessió del 05.10.2011.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament davant la Comissió de 
Cooperació i Solidaritat perquè exposi el 
balanç del mandat del quadrienni 2006-2010 
i les línies de treball del mandat del quadri-
enni actual
Tram. 356-00196/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 20528).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cooperació i 
Solidaritat, sessió del 05.10.2011.

Sol·licitud de compareixença de Senén Flo-
rensa i Palau, secretari d’Afers Exteriors, da-
vant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió 
Europea perquè expliqui la política del Go-
vern en matèria de casals catalans
Tram. 356-00201/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Mireia Canals i Botines, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 20793).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior 
i de la Unió Europea, sessió del 06.10.2011.

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. 20562 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 04.10.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

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 de l’habitatge

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment als apartats b i c de la Moció 29/IX, sobre l’apli-
cació de les polítiques públiques per a fer efectiu el dret 
de l’habitatge (núm. de tram. 390-00029/09), us informo 
del següent: 

La disposició addicional 1ª de la Llei 18/2007, del dret a 
l’habitatge, estableix que el Pla territorial sectorial d’ha-
bitatge s’havia d’aprovar pel Govern en un termini d’un 
any a partir de la publicació al DOGC d’aquesta llei, és 
a dir el termini finalitzava el 28 de desembre de 2008.

Així quan l’actual Govern va prendre possessió, el Pro-
jecte de Decret d’aprovació del Pla territorial sectorial 
d’habitatge estava en tramitació i faltava el dictamen de 
la Comissió Jurídica Assessora. Per aquest motiu s’està 
refent el text del Decret amb l’objectiu d’aprovar-lo en el 
més breu de temps possible una vegada acomplerts els 
tràmits legalment necessaris.

D’altra banda, el proper divendres, 30 de setembre, es 
celebrarà la 10a reunió de la Comissió de seguiment del 
Pacte nacional per a l’habitatge.

Barcelona, 30 de setembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
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Compareixença del president de la Federa-
ció d’Associacions de Veïns de Reus amb re-
lació a la Proposició de llei per la qual s’es-
tableix l’aplicació a l’Ajuntament de Reus del 
règim d’organització dels municipis de gran 
població
Tram. 353-00134/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 10, 
tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Compareixença del president del Centre de 
Lectura de Reus amb relació a la Proposi-
ció de llei per la qual s’estableix l’aplicació a 
l’Ajuntament de Reus del règim d’organitza-
ció dels municipis de gran població
Tram. 353-00135/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 10, 
tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

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

Estats de desenvolupament i d’execució del 
Pressupost de la Generalitat en data del 30 
de juny de 2011
Tram. 334-00034/09

Presentació
Conseller, del Departament 
d’Economia i Coneixement
Reg. 20383 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 
Mesa del Parlament, 04.10.2011

Molt honorable senyora presidenta  
del Parlament de Catalunya

En compliment de l’article 79 del Text Refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, trameto els estats de 
desenvolupament i d’execució del Pressupost de la Ge-
neralitat de Catalunya a 30 de juny de 2011, i l’informe 
sobre l’evolució dels resultats no financers i de l’endeuta-
ment previst en l’article 21.4 de la mateixa llei, per al seu 

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre el balanç i 
els resultats de l’atenció sanitària dels pri-
mers sis mesos del 2011 i el nou model de 
gestió de les llistes d’espera
Tram. 355-00052/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller del Departa-
ment de Salut (reg. 20564).

Comissió competent: Comissió de Salut.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 03.10.2011.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença del rector de la Universitat 
Rovira i Virgili amb relació a la Proposició de 
llei per la qual s’estableix l’aplicació a l’Ajun-
tament de Reus del règim d’organització 
dels municipis de gran població
Tram. 353-00132/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 10, 
tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Compareixença del president de la Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de 
Reus amb relació a la Proposició de llei per 
la qual s’estableix l’aplicació a l’Ajuntament 
de Reus del règim d’organització dels muni-
cipis de gran població
Tram. 353-00133/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 10, 
tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).
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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, 4 d’octubre de 2011

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

4.90.15. CONTRACTACIÓ

Contractació del servei de manteniment i re-
paració de les instal·lacions de climatització 
del Parlament de Catalunya
Tram. 615-00002/09

Formalització del contracte

Secretaria General

D’acord amb el que estableix la clàusula 34.1 del plec 
de clàusules administratives del contracte del servei de 
manteniment integral i reparació de les instal·lacions de 
climatització del Parlament de Catalunya, es fa pública 
la formalització d’aquest contracte.

Sistema de licitació: procediment obert, tramitació or-
dinària

Expedient: 615-00002/09

Objecte: servei de manteniment integral i reparació de 
les instal·lacions de climatització del Parlament de Ca-
talunya

Empresa adjudicatària: CLECE, SA

Import del contracte: 

226.500,00 euros (18% d’IVA no inclòs) pels vint-i-qua-
tre mesos de durada inicial del contracte

Data de formalització: 22 de setembre de 2011

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2011

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

lliurament a la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post del Parlament de Catalunya.

Andreu Mas-Colell
Barcelona, 23 de setembre de 2011

N. de la R.: La documentació tramesa pel conseller pot 
ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Informe sobre l’evolució dels resultats no fi-
nancers i de l’endeutament de la Generalitat 
en data del 30 de juny de 2011
Tram. 334-00035/09

Presentació
Conseller, del Departament 
d’Economia i Coneixement
Reg. 20383 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 
Mesa del Parlament, 04.10.2011

N. de la R.: L’escrit corresponent a aquest tràmit es re-
produeix en l’expedient amb número de tramitació 334-
00034/09.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Jubilació d’una funcionària de carrera

Acord
Mesa del Parlament, sessió del 04.10.2011

Secretaria General 

El 31 d’octubre de 2011, Maria Teresa Casas i Vives 
compleix l’edat determinada per la legislació de la fun-
ció pública per a ésser declarada en situació de jubilació.

De conformitat amb les dades facilitades per l’Oïdoria 
de Comptes i Tresoreria es desprèn que Maria Teresa 
Casas i Vives compleix les condicions i els requisits per 
causar drets passius de jubilació. D’acord amb l’article 
48.1 dels Estatuts del règim i govern interiors del Par-
lament de Catalunya i fent ús de les competències que li 
atribueixen els dits Estatuts, la Mesa del Parlament 

Acorda: 

Declarar jubilada Maria Teresa Casas i Vives, amb efec-
tes de l’1 de novembre de 2011, tot agraint-li els serveis 
prestats.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, 
es pot interposar, de conformitat amb el que estableix la 
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