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 IX legislatura Número 214

 Tercer període 27 de desembre de 2011

S U M A R I

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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de modificació de la Llei 12/2010, del 19 de 
maig, del Consell de Governs Locals
Tram. 200-00016/09
Aprovació p. 7

1.10. Resolucions

Resolució 384/IX del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 17/2011, referent al 
compliment de l’article 35 de la Llei de pressupostos de la 
Generalitat per al 2010
Tram. 256-00017/09
Adopció p. 8

Resolució 385/IX del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 23/2011, referent 
a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent 
al 2008
Tram. 256-00020/09
Adopció p. 8

Resolució 386/IX del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’aprova l’Informe de fiscalització 24/2011, referent a l’Au-
toritat del Transport Metropolità, corresponent als anys 2008 
i 2009
Tram. 256-00019/09
Adopció p. 8

Resolució 387/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la posada en marxa de les places de la residència per a gent 
gran Roger de Llúria i de centre de dia del CAPI Marià For-
tuny, de Reus 
Tram. 250-00625/09
Adopció p. 9

Resolució 388/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’impuls i el millorament dels plans locals d’inclusió social
Tram. 250-00659/09
Adopció p. 9

Resolució 400/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’establiment, dins el pla Inicia, d’actuacions i mesures 
específiques per a ajudar els joves emprenedors
Tram. 250-00276/09
Adopció p. 9

Resolució 401/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la presentació del III Pla general de formació professional
Tram. 250-00641/09
Adopció p. 10

Resolució 402/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la construcció del nou edifici de l’escola L’Olivar, de Cas-
tellnou de Bages
Tram. 250-00664/09
Adopció p. 10

Resolució 403/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la construcció de les escoles Les Ciències (Bufalà II) i 

Lola Anglada i sobre la licitació de les obres dels centres 
Ventura Gassol, Montigalà, Baldiri Reixach, Badalona-Gorg, 
i Ventós i Mir, a Badalona
Tram. 250-00672/09
Adopció p. 11

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal
Tram. 300-00099/09
Substanciació p. 11

Interpel·lació al Govern sobre la situació dels ser-
veis penitenciaris
Tram. 300-00100/09
Substanciació p. 11

Interpel·lació al Govern sobre la política econòmica
Tram. 300-00102/09
Substanciació p. 11

Interpel·lació al Govern sobre les accions per a llui-
tar contra la pobresa
Tram. 300-00103/09
Substanciació p. 11

Interpel·lació al Govern sobre la concreció de les 
mesures de retallades i d’augment de taxes anunciades pel 
president del Govern
Tram. 300-00105/09
Substanciació p. 11

Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior de la 
Generalitat
Tram. 300-00107/09
Substanciació p. 11

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

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
relativa als mercats d’instruments financers, per la qual es 
deroga la Directiva 2004/39/CE del Parlament Europeu i del 
Consell (Refosa)
Tram. 295-00096/09
Coneixement de la proposta p. 12

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Consell relativa a un règim fiscal 
comú aplicable als pagaments d’interessos i cànons entre 
societats associades de diversos estats membres(refosa)
Tram. 295-00097/09
Coneixement de la proposta p. 12

Control del principi de subsidiarietat amb relació 
a la Proposta de reglament del Consell sobre cooperació 
administrativa a l’àmbit dels impostos especials
Tram. 295-00099/09
Coneixement de la proposta p. 12

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-

fm7
Nota adhesiva
– La Resolució 400/IX del Parlament de Catalunya, sobre l’establiment, dins el pla Inicia, d’actuacions i mesures específiques per a ajudar els joves emprenedors (tram. 250-00276/09), de la pàg. 9, ha estat modificada en el BOPC 235, a la pàg. 7.
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sell relatiu als requisits prudencials de les entitats de crèdit i 
de les empreses d’inversió
Tram. 295-00100/09
Coneixement de la proposta p. 12

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
que modifica la Directiva 2009/65/CE, per la qual es coordi-
nen les disposicions legals, reglamentàries i administratives 
sobre determinats organismes d’inversió col·lectiva en va-
lors mobiliaris (OICVM), i la Directiva 2011/61/UE, relativa als 
gestors de fons d’inversió alternatius, pel que fa a la depen-
dència excessiva de les qualificacions creditícies
Tram. 295-00116/09
Coneixement de la proposta p. 12

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) 1060/2009, sobre 
les agències de qualificació creditícia
Tram. 295-00117/09
Coneixement de la proposta p. 12

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual s’estableix per al període 2014-2020 un progra-
ma d’acció per als sectors duaner i fiscal de la Unió Euro-
pea (Programa Fiscus) i pel qual es deroguen les decisions 
1482/2007/CE i 624/2007/CE
Tram. 295-00118/09
Coneixement de la proposta p. 12

Control del principi de subsidiarietat amb relació 
a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del 
Consell relatiu a disposicions comunes per al seguiment i 
l’avalua ció dels projectes de plans pressupostaris i per a 
la correcció del dèficit excessiu dels estats membres de la 
zona de l’euro
Tram. 295-00121/09
Coneixement de la proposta p. 12

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’adquisició i l’inici de 
les obres per a implantar un nou accelerador lineal d’elec-
trons a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
Tram. 250-00413/09
Retirada p. 13

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
de la Comissió Permanent i la Junta General del Consorci 
Sanitari de Barcelona
Tram. 250-00484/09
Retirada p. 13

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis i els recursos de l’Hospital de Mataró i sobre el funci-
onament del Consorci Hospitalari de Mataró
Tram. 250-00495/09
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre la ratificació del tractat 
de lliure comerç entre la Unió Europea i Perú i Colòmbia i 
sobre la declaració del tractat com a acord mixt
Tram. 250-00588/09
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre el transport escolar 
del Montsià
Tram. 250-00630/09
Rebuig p. 13

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
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
de l’escola d’Almenar i la inclusió del projecte en els pressu-
postos del 2012
Tram. 250-00657/09
Rebuig p. 13

2.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la política per a miti-
gar el canvi climàtic
Tram. 300-00101/09
Retirada p. 13

Interpel·lació al Govern sobre la política d’incom-
pliments en matèria econòmica i financera del Govern de 
l’Estat
Tram. 300-00104/09
Retirada p. 14

Interpel·lació al Govern sobre l’estratègia amb rela-
ció a l’ocupació i els emprenedors
Tram. 300-00106/09
Retirada p. 14

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
Sol·licituds de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries p. 14

Projecte de llei d’agilitat i reestructuració adminis-
trativa
Tram. 200-00009/09
Sol·licituds de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries p. 14

Projecte de llei de promoció de l’activitat econò-
mica
Tram. 200-00010/09
Sol·licituds de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries p. 15

Projecte de llei de modificació del text refós de la 
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 200-00011/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 15

Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 200-00012/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 15

Projecte de llei de modificació de la Llei 12/2010, 
del 19 de maig, del Consell de Governs Locals
Tram. 200-00016/09
Tramitació en lectura única davant el Ple p. 15

Projecte de llei de modificació del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008, del 15 d’abril, i d’establiment d’un règim provisional 
de captura en viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la cria 
en captivitat adreçada a l’activitat tradicional de cant durant 
l’any 2011
Tram. 200-00017/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 16

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei del recurs de cassació en matèria 
de dret civil a Catalunya
Tram. 202-00013/09
Dictamen de la Comissió de Justícia p. 16
Esmenes reservades per a defensar en el Ple p. 18

Proposició de llei del protectorat respecte de les 
fundacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 202-00014/09
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 19
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de re-
solucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el pagament als lle-
trats d’ofici i sobre les mesures per a evitar l’ús abusiu de la 
justícia gratuïta
Tram. 250-00700/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
per a definir les funcions dels llocs de treball de base de l’es-
cala de suport del Cos de Mossos d’Esquadra i l’establiment 
de sistemes de promoció
Tram. 250-00707/09
Esmenes presentades p. 19

Proposta de resolució sobre el projecte d’ampliació 
del port de Coma-ruga i sobre la difusió turística de la reser-
va natural de pesca de la Masia Blanca
Tram. 250-00783/09
Presentació p. 19

Proposta de resolució sobre el projecte d’ampliació 
de la carretera GI-552, a Breda
Tram. 250-00784/09
Presentació p. 20

Proposta de resolució sobre la declaració de parc 
natural de les capçaleres del Ter i el Freser
Tram. 250-00785/09
Presentació p. 20

Proposta de resolució sobre la redacció d’un nou 
pla director urbanístic del Baix Penedès d’acord amb el con-
veni d’Aarhus i les directives de la Unió Europea sobre parti-
cipació ciutadana
Tram. 250-00786/09
Presentació p. 21

Proposta de resolució sobre la condemna de l’in-
tent de boicot a la presentació del llibre Noves glòries a Espa-
nya el 5 de juliol de 2011 a la FNAC de València
Tram. 250-00787/09
Presentació p. 22

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
nou institut i el finançament de les escoles bressol i de l’Es-
cola Municipal de Dansa, a Castelldefels
Tram. 250-00788/09
Presentació p. 23

Proposta de resolució sobre la decisió de fusionar 
les escoles Montserrat i Esparreguera II, d’Esparreguera
Tram. 250-00789/09
Presentació p. 24

Proposta de resolució sobre la decisió de tancar el 
Laboratori Clínic del Berguedà
Tram. 250-00790/09
Presentació p. 24

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
de millorament del transport de viatgers per l’eix Diagonal
Tram. 250-00791/09
Presentació p. 25

Proposta de resolució sobre les obres de reha bilitació 
del barri d’Espronceda, de Sabadell
Tram. 250-00792/09
Presentació p. 25

Proposta de resolució sobre la suspensió del Pla de 
mesures urgents per a la sostenibilitat del sistema sanitari 
públic i sobre el restabliment dels serveis del CAP Espar-
reguera
Tram. 250-00793/09
Presentació p. 26

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
continuïtat dels serveis sanitaris al CAP Rambla Marina, de 
l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00794/09
Presentació p. 27

Proposta de resolució sobre la continuïtat dels ser-
veis del CAP Olesa de Montserrat, la restitució de la segona 

ambulància en aquesta població i l’atenció als pensionistes 
de la mútua Montepío Textil
Tram. 250-00795/09
Presentació p. 27

Proposta de resolució sobre la reunió de la Comis-
sió Bilateral Generalitat - Estat per a exigir al Govern de l’Es-
tat el compliment dels seus compromisos amb relació al 
fons de competitivitat i la disposició addicional tercera de 
l’Estatut
Tram. 250-00796/09
Presentació p. 28

Proposta de resolució sobre el compliment del con-
veni del pacte de salut de Cornellà i sobre el manteniment 
del servei de pediatria de l’Almeda i del consultori de la Font-
santa, a Cornellà
Tram. 250-00797/09
Presentació p. 28

Proposta de resolució sobre la presentació del Pla 
rector d’ús i gestió del Parc Natural del Montgrí, les Illes Me-
des i el Baix Ter, la dotació pressupostària, la tramitació de 
l’expedient econòmic plurianual d’inversions i la convocatò-
ria d’un concurs públic per a designar-ne la direcció
Tram. 250-00798/09
Presentació p. 29

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres 
informes de la Sindicatura de Comptes

Procediments relatius a l’Informe de fiscalització 
17/2011, referent al compliment de l’article 35 de la Llei de 
pressupostos de la Generalitat per al 2010 256-00017/09; 
l’Informe de fiscalització 24/2011, referent a l’Autoritat del 
Transport Metropolità, corresponent als anys 2008 i 2009 
256-00019/09, i l’Informe de fiscalització 23/2011, referent a 
Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent al 
2008 256-00020/09
Tram. 256-00017/09, 256-00019/09 i 256-00020/09
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 30

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
Nomenament d’un relator p. 33

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
Nomenament d’un relator p. 33

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
Nomenament d’un relator p. 33

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política d’habitatge
Tram. 302-00086/09
Esmenes presentades p. 34

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el futur de l’agricultura i la ramaderia
Tram. 302-00087/09
Esmenes presentades p. 35

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures econòmiques
Tram. 302-00088/09
Esmenes presentades p. 39
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política d’atenció a les persones amb discapacitat
Tram. 302-00089/09
Esmenes presentades p. 40

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el suport a la internacionalització de l’empresa catalana
Tram. 302-00090/09
Esmenes presentades p. 43

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Resolució sobre la situació de compatibilitat d’un 
diputat
Tram. 234-00024/09
Adopció p. 43

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’un 
diputat
Tram. 234-00025/09 i 234-00026/09
Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats p. 43

Calendari de sessions plenàries per al quart perío-
de de sessions
Tram. 244-00007/09
Acord p. 44

Fonamentació jurídica de la decisió de la Mesa del 
Parlament d’inadmetre tres sol·licituds de dictamen al Con-
sell de Garanties Estatutàries
Acord p. 44

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat
Tram. 410-00008/09
Substitució de diputats p. 45

Composició de la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració
Tram. 410-00009/09
Substitució de diputats p. 46

Composició de la Comissió de Salut
Tram. 410-00011/09
Substitució de diputats p. 46

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup de Població, Desenvolu-
pament i Salut Reproductiva
Tram. 413-00003/09
Substitució de membres p. 46

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
Tram. 413-00004/09
Substitució de membres p. 46

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 16/IX, so-
bre l’aturada dels trens de la línia 2 de rodalia a l’estació del 
Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 290-00009/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 46

Control del compliment de la Resolució 26/IX, so-
bre el millorament del servei ferroviari de la línia 4 de rodalia
Tram. 290-00019/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 47

Control del compliment de la Resolució 122/IX, so-
bre el manteniment del Pla català de l’esport a l’escola
Tram. 290-00112/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 48

Control del compliment de la Resolució 124/IX, sobre 
la posada en marxa de l’oferta formativa del centre educatiu 
de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya a Cam-
brils (Baix Camp) i Amposta (Montsià) per al curs 2012-2013
Tram. 290-00114/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 48

Control del compliment de la Resolució 158/IX, so-
bre les obres de conservació i millorament en vuit equipa-
ments cívics de la xarxa de la Generalitat
Tram. 290-00148/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 49

Control del compliment de la Resolució 159/IX, so-
bre la cobertura dels nous canals de Televisió de Catalunya
Tram. 290-00149/09
Sol·licitud de pròrroga p. 49
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 49

Control del compliment de la Resolució 162/IX, so-
bre l’assumpció de la protecció dels drets humans al Sàhara 
Occidental per part de la Missió de les Nacions Unides per 
al Referèndum del Sàhara Occidental
Tram. 290-00152/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 50

Control del compliment de la Resolució 165/IX, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 37/2010, referent 
a la delegació de la Generalitat a Madrid, corresponent als 
anys 2008 i 2009
Tram. 290-00160/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 50

Control del compliment de la Resolució 163/IX, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 39/2010, referent 
a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent 
al 2006
Tram. 290-00161/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 50

Control del compliment de la Resolució 166/IX, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 41/2010, referent a 
l’acompliment de les recomanacions dels informes 24/2007, 
25/2007, 4/2008, 7/2008, 16/2008 i 18/2008
Tram. 290-00162/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 51

Control del compliment de la Resolució 164/IX, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 8/2011, referent a 
Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent al 
2007
Tram. 290-00163/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 51

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 27/IX, sobre 
l’ocupació del personal de la funció pública
Tram. 390-00027/09
Sol·licitud de pròrroga p. 52
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 52

Control del compliment de la Moció 33/IX, sobre 
l’espai català de comunicació
Tram. 390-00033/09
Sol·licitud de pròrroga p. 52
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 52

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la consellera de Governació i Re-
lacions Institucionals sobre les mesures anunciades en ma-
tèria de funció pública
Tram. 354-00100/09
Sol·licitud i tramitació p. 52

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la consellera de Governació i Re-
lacions Institucionals sobre les propostes presentades a la 
Mesa General de Negociació dels Empleats Públics
Tram. 354-00101/09
Sol·licitud i tramitació p. 53



27 de desembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 214

SUMARI 5

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el projecte de rees-
tructuració del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 354-00106/09
Sol·licitud i tramitació p. 53

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’actuació de la 
Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra al claustre de la Uni-
versitat de Girona el 16 de desembre de 2011
Tram. 354-00110/09
Sol·licitud i tramitació p. 53

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del director general 
de Cooperació al Desenvolupament davant la Comissió de 
Cooperació i Solidaritat perquè expliqui l’expedient de regu-
lació d’ocupació presentat per l’Agència Catalana de Coope-
ració al Desenvolupament
Tram. 356-00204/09
Acord sobre la sol·licitud p. 53

Sol·licitud de compareixença d’una representa-
ció dels Amics del Museu de Lleida davant la Comissió de 
Cultura i Llengua perquè expliqui les actuacions amb relació 
a les obres d’art que s’hi exposen i són objecte de litigi per 
part del bisbat de Barbastre-Montsó
Tram. 356-00226/09
Acord sobre la sol·licitud p. 53

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agèn-
cia Catalana de Consum davant la Comissió de Cultura i 
Llengua perquè informi sobre els aspectes lingüístics del 
Codi de consum
Tram. 356-00231/09
Acord sobre la sol·licitud p. 53

Sol·licitud de compareixença de Francesc Guar-
dans, president dimissionari del Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts, perquè informi sobre la dimissió de deu 
dels onze membres del Consell
Tram. 356-00239/09
Acord sobre la sol·licitud p. 54

Sol·licitud de compareixença de Francesc Guar-
dans, president dimissionari del Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts, perquè informi sobre la dimissió en bloc 
del Plenari del Consell
Tram. 356-00240/09
Acord sobre la sol·licitud p. 54

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana d’Escoles de Música i Dansa da-
vant la Comissió d’Ensenyament i Universitat perquè infor-
mi sobre la situació de les escoles de música i de dansa 
municipals i les subvencions que reben del Departament 
d’Ensenyament
Tram. 356-00246/09
Acord sobre la sol·licitud p. 54

Sol·licitud de compareixença de la directora dels 
Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre 
els criteris de planificació i ús d’equipaments educatius a la 
província de Tarragona
Tram. 356-00247/09
Rebuig de la sol·licitud p. 54

Sol·licitud de compareixença de la subdirectora ge-
neral de la Inspecció d’Educació, davant la Comissió d’En-
senyament i Universitats perquè informi sobre els criteris del 
Departament d’Ensenyament pel que fa a les visites públi-
ques als equipaments educatius en època d’eleccions
Tram. 356-00248/09
Rebuig de la sol·licitud p. 54

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agèn-
cia Catalana de Cooperació al Desenvolupament perquè 
informi sobre les polítiques de personal de l’Agència
Tram. 356-00250/09
Acord sobre la sol·licitud p. 54

Sol·licitud de compareixença de Pedro L. Alonso, 
professor i director del Centre de Recerca en Salut Inter-

nacional de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre la investigació de la vacuna contra la malària
Tram. 356-00261/09
Acord sobre la sol·licitud p. 54

Sol·licitud de compareixença de Josep Antoni Duran 
i Lleida, president de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat 
i de la Comissió Mixta de Traspassos, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre l’activitat i els re-
sultats de les comissions que presideix durant el 2011
Tram. 356-00311/09
Sol·licitud p. 54

Sol·licitud de compareixença del director general 
de la Policia perquè informi sobre l’actuació de la Brigada 
Mòbil dels Mossos d’Esquadra al claustre de la Universitat 
de Girona el 16 de desembre de 2011
Tram. 356-00313/09
Sol·licitud p. 55

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

Sessió informativa de la Comissió de Cooperació i 
Solidaritat corresponent amb la consellera de Governació i 
Relacions Institucionals sobre el Pla anual de cooperació al 
desenvolupament per al 2011
Tram. 355-00050/09
Substanciació p. 55

Compareixença del conseller d’Interior davant la 
Comissió de Matèries Secretes o Reservades en compli-
ment de l’article 5.2 de la Llei 28/2001
Tram. 355-00077/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 55

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

Compareixença del president de l’Associació de 
Relacions Culturals Catalunya-Israel davant la Comissió de 
Cultura i Llengua per a informar sobre les activitats d’aques-
ta entitat en pro de les relacions entre ambdós països
Tram. 357-00032/09
Substanciació p. 55

Compareixença de Vicenç Villatoro, director de 
l’Institut Ramon Llull, davant la Comissió de Cultura i Llen-
gua per a informar sobre els objectius de les actuacions i les 
activitats que es duran a terme durant el seu mandat
Tram. 357-00035/09
Substanciació p. 55

Compareixença del president de la Comunitat Isra-
elita de Barcelona davant la Comissió d’Acció Exterior i de la 
Unió Europea per a informar sobre les activitats de la Comu-
nitat en pro de les relacions entre ambdós països
Tram. 357-00045/09
Substanciació p. 55

Compareixença del president i de representants 
de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats per a donar a co-
nèixer llur opinió sobre les polítiques d’universitats, recerca 
i innovació
Tram. 357-00053/09
Substanciació p. 56

Compareixença de Salam Almaslamani, presidenta 
de la Comunitat Palestina de Catalunya, davant la Comissió 
d’Acció Exterior i de la Unió Europea per a informar sobre les 
activitats de foment de les relacions entre Palestina i Cata-
lunya
Tram. 357-00083/09
Substanciació p. 56

Compareixença de representants de la Federació 
Catalana d’Entitats contra el Càncer davant la Comissió de 
Salut per a presentar les tasques acomplertes i explicar els 
projectes de futur
Tram. 357-00213/09
Substanciació p. 56
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Compareixença d’una representació dels Amics del 
Museu de Lleida davant la Comissió de Cultura i Llengua 
per a explicar les actuacions amb relació a les obres d’art 
que s’hi exposen i són objecte de litigi per part del bisbat de 
Barbastre-Montsó
Tram. 357-00238/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 56

Compareixença del director de l’Agència Catalana 
de Consum davant la Comissió de Cultura i Llengua per a 
informar sobre els aspectes lingüístics del Codi de consum
Tram. 357-00239/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 56

Compareixença de Francesc Guardans, president 
dimissionari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, 
per a informar sobre la dimissió de deu dels onze membres 
del Consell
Tram. 357-00240/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 56

Compareixença de Francesc Guardans, president 
dimissionari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, 
per a informar sobre la dimissió en bloc del Plenari del Con-
sell
Tram. 357-00241/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 56

Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació Catalana d’Escoles de Música i Dansa davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitat per a informar sobre la 
situació de les escoles de música i de dansa municipals i 
les subvencions que reben del Departament d’Ensenyament
Tram. 357-00242/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 56

Compareixença de Pedro L. Alonso, professor i di-
rector del Centre de Recerca en Salut Internacional de Bar-
celona, davant la Comissió de Salut per a informar sobre la 
investigació de la vacuna contra la malària
Tram. 357-00243/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 57

Compareixença del director de l’Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament davant la Comissió de 
Cooperació i Solidaritat per a informar sobre les polítiques de 
personal de l’Agència i sobre l’expedient de regulació d’ocu-
pació que ha presentat l’Agència
Tram. 357-00244/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 57

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels di-
putats

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Es-
tatutàries
Presentació p. 57

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Es-
tatutàries
Presentació p. 58

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Es-
tatutàries
Presentació p. 59

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Es-
tatutàries
Presentació p. 60

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Es-
tatutàries
Presentació p. 60

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Es-
tatutàries
Presentació p. 61

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

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la 
ràdio corresponent al setembre del 2011
Tram. 337-00017/09
Presentació p. 62

Estudi del Síndic de Greuges sobre les mesures per 
a un sistema de redreçament del deute hipotecari
Tram. 337-00018/09
Presentació p. 62

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.15. Qüestions d’inconstitucionalitat

Qüestió d’inconstitucionalitat 2622/1999, planteja-
da per la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya respecte a l’article 59 de la 
Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 382-00015/05
Sentència del Tribunal Constitucional p. 63

4.88. Consells assessors del Parlament

4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i 
Tecnologia (CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parlament 
sobre Ciència i Tecnologia
Tram. 414-00001/09
Substitució de membres p. 72

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Calendari de tardes festives per al 2012
Tram. 395-00011/09
Acord p. 72
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei de modificació de la Llei 12/2010, del 19 
de maig, del Consell de Governs Locals
Tram. 200-00016/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 22, 21.12.2011, DSPC-P 37

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 de de-
sembre de 2011, a proposta del Govern, un cop escolta-
da la Junta de Portaveus i d’acord amb l’article 126 del 
Reglament, ha acordat de tramitar directament i en lec-
tura única el Projecte de llei de modificació de la Llei 
12/2010, del 19 de maig, del Consell de Governs Locals 
(tram. 200-00016/09).

Finalment, d’acord amb el que estableixen l’article 55.2 
de l’Estatut d’autonomia i l’article 126 del Reglament del 
Parlament, ha aprovat la llei següent:

Llei de modificació de la Llei 12/2010, del 19 de 
maig, del Consell de Governs Locals

Preàmbul

El Consell de Governs Locals es va crear per mitjà de 
l’article 85 de l’Estatut d’autonomia. D’acord amb aquest 
article, «el Consell de Governs Locals és l’òrgan de re-
presentació de municipis i vegueries en les institucions 
de la Generalitat. El Consell ha d’ésser escoltat en la tra-
mitació parlamentària de les iniciatives legislatives que 
afecten de manera específica les administracions locals i 
en la tramitació de plans i normes reglamentàries de ca-
ràcter idèntic. Una llei del Parlament regula la composi-
ció, l’organització i les funcions del Consell de Governs 
Locals».

Aquest mandat estatutari es va fer efectiu per mitjà de la 
Llei 12/2010, del 19 de maig, del Consell de Governs Lo-
cals, que configura el Consell com una institució que gau-
deix d’autonomia orgànica, funcional i pressupostària.

No obstant això, atesa la situació econòmica actual, en 
aquest moment el desplegament d’aquest precepte és 
molt difícil d’aplicar, ja que s’ha d’ajustar a les limita-
cions pressupostàries i evitar incrementar les dimensi-
ons del sector públic. Per això, cal modificar la regulació 
del Consell de Governs Locals, bo i respectant la seva 
naturalesa, tal com la configura l’Estatut d’autonomia, 
i el seu funcionament autònom. A aquests efectes, amb 
l’objectiu que no es produeixi cap increment de la despe-
sa, s’ha de suprimir tota referència a l’autonomia pres-
supostària i al personal propi del Consell, sens perjudici 

que el Govern ha de donar suport al Consell de Governs 
Locals per mitjà del departament competent en matèria 
d’administració local. D’altra banda, s’aprofita la modifi-
cació de la llei per a aclarir la participació de les entitats 
municipalistes en el procediment de designació dels re-
presentants del Consell, als organismes de la Generalitat 
que determinin les lleis.

Pel que fa a les funcions del Consell de Governs Lo-
cals, es respecten plenament les que li atribueix l’Es-
tatut d’autonomia. Es mantenen les regles mínimes de 
funcionament, que han d’ésser aprovades pel reglament 
d’organització i funcionament del Consell, en el termi-
ni de sis mesos des que es constitueix, d’acord amb el 
que estableix la disposició addicional de la Llei 12/2010. 
Tractant-se d’una modificació que afecta l’organització 
del Consell, el qual ja s’haurà constituït quan entri en 
vigor aquesta modificació de la Llei 12/2010, del 19 de 
maig, del Consell de Governs Locals, l’entrada en vigor 
no es pot diferir més enllà de l’endemà que es publiqui 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Article 1. Modificació de l’article 2 de la Llei 
12/2010

Es modifica l’apartat 2 de l’article 2 de la Llei 12/2010, 
del 19 de maig, del Consell de Governs Locals, que resta 
redactat de la manera següent:

«2. El Consell de Governs Locals gaudeix d’autonomia 
orgànica i funcional i aprova el seu reglament d’organit-
zació i funcionament».

Article 2. Modificació de l’article 13 de la Llei 
12/2010

Es modifica l’apartat 1 de l’article 13 de la Llei 12/2010, 
del 19 de maig, del Consell de Governs Locals, que resta 
redactat de la manera següent:

«1. El president o presidenta del Consell de Governs Lo-
cals exerceix la representació del Consell, en convoca les 
reunions i les presideix».

Article 3. Modificació de l’article 18 de la Llei 
12/2010

Es modifica la lletra h de l’apartat 2 de l’article 18 de 
la Llei 12/2010, del 19 de maig, del Consell de Governs 
Locals, que resta redactada de la manera següent:

«h) La designació, a proposta de les entitats municipalis-
tes, dels representants del Consell als organismes de la 
Generalitat que determinin les lleis».

Article 4. Modificació de la disposició final de 
la Llei 12/2010

Es modifica l’apartat 4 de la disposició final de la Llei 
12/2010, del 19 de maig, del Consell de Governs Locals, 
que resta redactat de la manera següent:

«4. El departament competent en matèria d’administra-
ció local, per a complir el que disposa l’article 19.1, ha 
d’aportar els recursos materials i financers necessaris 
per a garantir el funcionament correcte del Consell de 
Governs Locals i l’exercici adequat de les seves fun-
cions, des de l’inici de les seves activitats».
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Disposició derogatòria

Es deroguen els preceptes següents de la Llei 12/2010, 
del 19 de maig, del Consell de Governs Locals:

a) La lletra d de l’apartat 1 de l’article 12.

b) La lletra c de l’apartat 2 de l’article 18.

c) Els apartats 2, 3 i 4 de l’article 19.

d) L’article 20.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publi-
cada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 384/IX del Parlament de Catalunya, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
17/2011, referent al compliment de l’article 35 
de la Llei de pressupostos de la Generalitat 
per al 2010
Tram. 256-00017/09

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 9, 01.12.2011, DSPC-C 193

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 29 de novembre i 1 de desembre, ha de-
batut les propostes de resolució presentades pels grups 
parlamentaris, subsegüents a la presentació de l’Informe 
de fiscalització 17/2011, referent al compliment de l’arti-
cle 35 de la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 
2010 (tram. 256-00017/09).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 17/2011, referent al compliment de l’article 35 
de la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2010 
(tram. 256-00017/09) i n’assumeix les conclusions i re-
comanacions.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull 
l’informe a què fa referència l’apartat 1.

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas

Resolució 385/IX del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalit-
zació 23/2011, referent a Infraestructures Fer-
roviàries de Catalunya, corresponent al 2008
Tram. 256-00020/09

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 9, 01.12.2011, DSPC-C 193

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 29 de novembre i 1 de desembre, ha deba-
tut les propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris, subsegüents a la presentació de l’Informe de fis-
calització 23/2011, referent a Infraestructures Ferroviàries 
de Catalunya, corresponent al 2008 (tram. 256-00020/09).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 23/2011, referent a Infraestructures Ferrovià-
ries de Catalunya, corresponent al 2008 (tram. 256-
00020/09) i n’assumeix les conclusions i recomanacions.

2. El Parlament de Catalunya, amb referència a l’Infor-
me de fiscalització 23/2011, insta el Govern a: 

a) Seguir les recomanacions i aplicar les consideracions 
formulades per la Sindicatura de Comptes.

b) Establir, amb caràcter d’urgència, les mesures adequades 
per a garantir que els processos d’adjudicació i contractació 
es facin respectant els principis de publicitat, concurrència, 
igualtat i no-discriminació, els quals han estat reiterada-
ment incomplerts per Infraestructures Ferroviàries de Ca-
talunya, tal com es desprèn de l’informe de fiscalització.

c) Garantir que l’increment de sous i retribucions de la 
plantilla d’Infraestructures Ferroviàries de Catalunya no 
superi la previsió de l’IPC establerta per la Llei de pres-
supostos de la Generalitat.

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas

Resolució 386/IX del Parlament de Catalunya, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
24/2011, referent a l’Autoritat del Transport Me-
tropolità, corresponent als anys 2008 i 2009
Tram. 256-00019/09

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 9, 01.12.2011, DSPC-C 193

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 29 de novembre i 1 de desembre, ha de-
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batut les propostes de resolució presentades pels grups 
parlamentaris, subsegüents a la presentació de l’Informe 
de fiscalització 24/2011, referent a l’Autoritat del Trans-
port Metropolità, corresponent als anys 2008 i 2009 
(tram. 256-00019/09).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 24/2011, referent a l’Autoritat del Transport Me-
tropolità, corresponent als anys 2008 i 2009 (tram. 256-
00019/09) i n’assumeix les conclusions i recomanacions.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull 
l’informe a què fa referència l’apartat 1.

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas

Resolució 387/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la posada en marxa de les places de la 
residència per a gent gran Roger de Llúria i de 
centre de dia del CAPI Marià Fortuny, de Reus 
Tram. 250-00625/09

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració
Sessió núm. 14, 13.12.2011, DSPC-C 196

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 13 de desembre de 2011, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre la creació de places 
residencials i de centres de dia per a la gent gran a Reus 
(Baix Camp) (tram. 250-00625/09), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 24661).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Posar en marxa les places de la residència per a gent 
gran Roger de Llúria, de Reus (Baix Camp), durant el 
primer semestre del 2012, tal com té previst el Departa-
ment de Benestar Social i Família.

b) Posar en marxa, tal com és previst, les places de cen-
tre de dia del CAPI Marià Fortuny, de Reus, atenent la 
planificació i les necessitats territorials.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Francesc Bragulat i Bosom Carme Capdevila i Palau

Resolució 388/IX del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’impuls i el millorament dels 
plans locals d’inclusió social
Tram. 250-00659/09

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració
Sessió núm. 14, 13.12.2011, DSPC-C 196

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 13 de desembre de 2011, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre l’obertura d’una 
convocatòria de subvencions per a entitats amb projectes 
de lluita contra la pobresa (tram. 250-00659/09), presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 26223) i pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 30578 i 32328).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar la 
revisió i el millorament dels plans locals d’inclusió social 
per tal que esdevinguin instruments efectius que perme-
tin coordinar les estratègies i els recursos dels territoris. 
Aquest impuls s’ha de concretar en l’anàlisi i l’avaluació 
del Programa per al desenvolupament de plans locals per 
a la inclusió social, i en la incorporació d’elements de mi-
llorament que garanteixin la transversalitat en l’abordat-
ge de la pobresa i l’exclusió social i que identifiquin polí-
tiques d’intervenció social en zones d’actuació preferent.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Francesc Bragulat i Bosom Carme Capdevila i Palau

Resolució 400/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’establiment, dins el pla Inicia, d’actua-
cions i mesures específiques per a ajudar els 
joves emprenedors
Tram. 250-00276/09

Adopció
Comissió de Polítiques de Joventut
Sessió núm. 5, 14.12.2011, DSPC-C 201

Comissió de Polítiques de Joventut

La Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió tingu-
da el 14 de desembre de 2011, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre els ajuts als emprenedors menors 
de vint-i-nou anys que creïn una empresa (tram. 250-
00276/09), presentada pel Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 12302).

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reforçar el 
pla Inicia duent a terme actuacions específiques per a 
ajudar a la creació de petites i mitjanes empreses entre 
els més joves, a més d’afavorir les ja existents i d’ampli-
ar les possibilitats dels emprenedors per a desenvolupar 
llurs idees, establint: 

a) Ajuts fiscals als emprenedors menors de vint-i-nou anys 
que hagin creat o decideixin crear una empresa, d’acord 
amb les possibilitats de finançament de la Generalitat.

b) Mecanismes per a ampliar les possibilitats d’assesso-
rament que ofereix el pla Inicia en l’àmbit fiscal i jurídic, 
afegint-hi aspectes com el màrqueting, la comptabilitat, 
habilitats directives i relacions laborals, als emprenedors 
que decideixin posar en funcionament una empresa.

c) Zones i emplaçaments específics per a emprenedors 
dedicats a la tecnologia, amb suport en aspectes tècnics 
i administratius.

d) Ajuts per a disminuir les necessitats de capital d’una 
societat, una vegada constituïda.

e) Mesures de foment i d’impuls de la cultura de l’empre-
nedor entre els estudiants d’educació secundària obliga-
tòria, batxillerat i formació professional.

f) Mecanismes per a reduir a un període no superior a 
cinc dies tots els tràmits burocràtics que depenguin de la 
Generalitat per a la creació d’una empresa, amb prioritat 
per a les empreses de treball autònom i les societats de 
responsabilitat limitada.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2011

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Gerard M. Figueras i Albà Mònica Lafuente de la Torre

Resolució 401/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la presentació del III Pla general de for-
mació professional
Tram. 250-00641/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 14, 15.12.2011, DSPC-C 203

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 15 de desembre de 2011, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’actualització del II Pla 
general de formació professional (tram. 250-00641/09), 
presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari Socialista i pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 25850 i 26042).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar-li 
el III Pla general de formació professional, en què s’in-
cideixi en l’aspecte de dotar Catalunya d’un mapa de 
centres, equilibrat en tot el territori, que afavoreixi la 
qualitat i millori les perspectives d’internacionalització 
dels estudiants de formació professional, que inclogui els 
punts concrets següents: 

a) Actualitzar i coordinar els recursos web referents a 
l’oferta de formació professional i a l’emplaçament dels 
centres que la imparteixen.

b) Establir mecanismes d’avaluació de la satisfacció de 
les empreses receptores dels alumnes de formació pro-
fessional.

c) Elaborar una guia, adreçada expressament a les em-
preses, de divulgació de les possibilitats de la formació 
professional.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Antoni Balasch i Parisi Joaquim Llena i Cortina

Resolució 402/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la construcció del nou edifici de l’esco-
la L’Olivar, de Castellnou de Bages
Tram. 250-00664/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 14, 15.12.2011, DSPC-C 203

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 15 de desembre de 2011, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’escola L’Olivar, de Castellnou de Bages, i 
sobre la inclusió del projecte en els pressupostos de la 
Generalitat per al 2012 (tram. 250-00664/09), presenta-
da pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 30571).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar, 
dins l’any 2012, la construcció del nou edifici de l’escola 
L’Olivar, del municipi de Castellnou de Bages, obra ja 
licitada i adjudicada.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Antoni Balasch i Parisi Joaquim Llena i Cortina
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Resolució 403/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la construcció de les escoles Les Cièn-
cies (Bufalà II) i Lola Anglada i sobre la licita-
ció de les obres dels centres Ventura Gassol, 
Montigalà, Baldiri Reixach, Badalona-Gorg, i 
Ventós i Mir, a Badalona
Tram. 250-00672/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 14, 15.12.2011, DSPC-C 203

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 15 de desembre de 2011, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola 
Les Ciències (Bufalà II) i de l’Escola Lola Anglada, de 
Badalona, i sobre el compliment dels acords relatius als 
estudis d’educació secundària en aquesta ciutat (tram. 
250-00672/09), presentada pel Grup Parlamentari Soci-
alista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 30572 i 32489).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a desbloque-
jar la construcció de les escoles Les Ciències (Bufalà II) 
i Lola Anglada, que ja tenien les obres adjudicades, i a 
licitar les obres dels centres Ventura Gassol, Montigalà, 
Baldiri Reixach, Badalona-Gorg, i Ventós i Mir, a Ba-
dalona.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Antoni Balasch i Parisi Joaquim Llena i Cortina

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal
Tram. 300-00099/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 22, tinguda el 22.12.2011 (DSPC-P 
38).

Interpel·lació al Govern sobre la situació 
dels serveis penitenciaris
Tram. 300-00100/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 22, tinguda el 22.12.2011 (DSPC-P 
38).

Interpel·lació al Govern sobre la política eco-
nòmica
Tram. 300-00102/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 22, tinguda el 22.12.2011 (DSPC-P 
38).

Interpel·lació al Govern sobre les accions 
per a lluitar contra la pobresa
Tram. 300-00103/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 22, tinguda el 22.12.2011 (DSPC-P 
38).

Interpel·lació al Govern sobre la concreció 
de les mesures de retallades i d’augment de 
taxes anunciades pel president del Govern
Tram. 300-00105/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 22, tinguda el 22.12.2011 (DSPC-P 
38).

Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior 
de la Generalitat
Tram. 300-00107/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 22, tinguda el 22.12.2011 (DSPC-P 
38).
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1.40. ACORDS AMB RELACIÓ A LES 
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Parla-
ment Europeu i del Consell relativa als mer-
cats d’instruments financers, per la qual es 
deroga la Directiva 2004/39/CE del Parla-
ment Europeu i del Consell (Refosa)
Tram. 295-00096/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, d’acord 
amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Con-
sell relativa a un règim fiscal comú aplica-
ble als pagaments d’interessos i cànons en-
tre societats associades de diversos estats 
membres(refosa)
Tram. 295-00097/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, d’acord 
amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Con-
sell sobre cooperació administrativa a l’àm-
bit dels impostos especials
Tram. 295-00099/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, d’acord 
amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell relatiu als re-
quisits prudencials de les entitats de crèdit i 
de les empreses d’inversió
Tram. 295-00100/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, d’acord 
amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Parla-
ment Europeu i del Consell que modifica la 
Directiva 2009/65/CE, per la qual es coordi-
nen les disposicions legals, reglamentàries i 
administratives sobre determinats organis-
mes d’inversió col·lectiva en valors mobilia-
ris (OICVM), i la Directiva 2011/61/UE, relati-
va als gestors de fons d’inversió alternatius, 
pel que fa a la dependència excessiva de les 
qualificacions creditícies
Tram. 295-00116/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, d’acord 
amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual es mo-
difica el Reglament (CE) 1060/2009, sobre 
les agències de qualificació creditícia
Tram. 295-00117/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, d’acord 
amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb rela-
ció a la Proposta de reglament del Parlament 
Europeu i del Consell pel qual s’estableix per 
al període 2014-2020 un programa d’acció per 
als sectors duaner i fiscal de la Unió Europea 
(Programa Fiscus) i pel qual es deroguen les 
decisions 1482/2007/CE i 624/2007/CE
Tram. 295-00118/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, d’acord 
amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell relatiu a dispo-
sicions comunes per al seguiment i l’avalua-
ció dels projectes de plans pressupostaris 
i per a la correcció del dèficit excessiu dels 
estats membres de la zona de l’euro
Tram. 295-00121/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, d’acord 
amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre l’adquisició i 
l’inici de les obres per a implantar un nou 
accelerador lineal d’electrons a l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
Tram. 250-00413/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 11 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 15.12.2011 (DSPC-C 205).

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent de la Comissió Permanent i la Junta 
General del Consorci Sanitari de Barcelona
Tram. 250-00484/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 11 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 15.12.2011 (DSPC-C 205).

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels serveis i els recursos de l’Hospital de 
Mataró i sobre el funcionament del Consorci 
Hospitalari de Mataró
Tram. 250-00495/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 11, 
tinguda el 15.12.2011 (DSPC-C 205).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Cooperació i Solidaritat en 
la sessió núm. 8, tinguda el 16.12.2011 (DSPC-C 206).

Proposta de resolució sobre el transport es-
colar del Montsià
Tram. 250-00630/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió núm. 14, tinguda el 15.12.2011 (DSPC-C 
203).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió núm. 14, tinguda el 15.12.2011 (DSPC-C 
203).

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres de l’escola d’Almenar i la inclusió 
del projecte en els pressupostos del 2012
Tram. 250-00657/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió núm. 14, tinguda el 15.12.2011 (DSPC-C 
203).

2.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la política per 
a mitigar el canvi climàtic
Tram. 300-00101/09

Retirada

Retirada en la sessió plenària núm. 22, tinguda el 
22.12.2011 (DSPC-P 38).
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Interpel·lació al Govern sobre la política d’in-
compliments en matèria econòmica i finan-
cera del Govern de l’Estat
Tram. 300-00104/09

Retirada

Retirada en la sessió plenària núm. 22, tinguda el 
22.12.2011 (DSPC-P 38).

Interpel·lació al Govern sobre l’estratègia 
amb relació a l’ocupació i els emprenedors
Tram. 300-00106/09

Retirada

Retirada en la sessió plenària núm. 22, tinguda el 
22.12.2011 (DSPC-P 38).

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

Sol·licituds de dictamen al Consell de Garan-
ties Estatutàries

Sol·licitud: Dolors Camats i Luis, juntament amb nou 
altres diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Alfons 
López i Tena, juntament amb dos altres diputats del Sub-
grup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Inde-
pendència (reg. 38336).

No admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2011.

La Mesa no admet a tràmit la sol·licitud atès que no és  
presentada per «una desena part dels diputats», com dis-
posen concordadament els articles 26, 23.b, 16.1.b de la 
Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties 
Estatutàries, sinó únicament per tretze diputats.

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Subgrup Par-
lamentari de Solidaritat Catalana per la Independència 
(reg. 38339).

No admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2011.

La Mesa no admet a tràmit la sol·licitud atès que no és  
presentada per «dos grups parlamentaris», com disposen 
concordadament els articles 26, 23.b, 16.1.b de la Llei 
2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Es-
tatutàries, sinó per un grup parlamentari i un subgrup 
parlamentari.

N. de la R. : La fonamentació jurídica de la decisió de la 
Mesa d’inadmetre-les a tràmit es reprodueix en la secció 
4.40 i les sol·licituds es reprodueixen en la secció 4.67.

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

Sol·licituds de dictamen al Consell de Garan-
ties Estatutàries

Sol·licitud: Dolors Camats i Luis, juntament amb nou 
altres diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Alfons 
López i Tena, juntament amb dos altres diputats del Sub-
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grup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Inde-
pendència (reg. 38337).

No admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2011.

La Mesa no admet a tràmit la sol·licitud atès que no és  
presentada per «una desena part dels diputats», com dis-
posen concordadament els articles 26, 23.b, 16.1.b de la 
Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties 
Estatutàries, sinó únicament per tretze diputats.

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Subgrup Par-
lamentari de Solidaritat Catalana per la Independència 
(reg. 38340).

No admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2011.

La Mesa no admet a tràmit la sol·licitud atès que no és  
presentada per «dos grups parlamentaris», com disposen 
concordadament els articles 26, 23.b, 16.1.b de la Llei 
2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Es-
tatutàries, sinó per un grup parlamentari i un subgrup 
parlamentari.

N. de la R. : La fonamentació jurídica de la decisió de la 
Mesa d’inadmetre-les a tràmit es reprodueix en la secció 
4.40 i les sol·licituds es reprodueixen en la secció 4.67.

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

Sol·licituds de dictamen al Consell de Garan-
ties Estatutàries

Sol·licitud: Dolors Camats i Luis, juntament amb nou 
altres diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Alfons 
López i Tena, juntament amb dos altres diputats del Sub-
grup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Inde-
pendència (reg. 38338).

No admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2011.

La Mesa no admet a tràmit la sol·licitud atès que no és  
presentada per «una desena part dels diputats», com dis-
posen concordadament els articles 26, 23.b, 16.1.b de la 
Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties 
Estatutàries, sinó únicament per tretze diputats.

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Subgrup Par-
lamentari de Solidaritat Catalana per la Independència 
(reg. 38341).

No admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2011.

La Mesa no admet a tràmit la sol·licitud atès que no és  
presentada per «dos grups parlamentaris», com disposen 
concordadament els articles 26, 23.b, 16.1.b de la Llei 
2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Es-

tatutàries, sinó per un grup parlamentari i un subgrup 
parlamentari.

N. de la R. : La fonamentació jurídica de la decisió de la 
Mesa d’inadmetre-les a tràmit es reprodueix en la secció 
4.40 i les sol·licituds es reprodueixen en la secció 4.67.

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

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 38602), 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 38603).

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

Finiment del termini: 23.12.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 21.12.2011.

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

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 38602), 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 38603).

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

Finiment del termini: 23.12.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 21.12.2011.

Projecte de llei de modificació de la Llei 
12/2010, del 19 de maig, del Consell de Go-
verns Locals
Tram. 200-00016/09

Tramitació en lectura única davant el Ple

Acord: Ple del Parlament, sessió núm. 22, tinguda el 
21.12.2011 (DSPC-P 37).
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Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008, del 15 d’abril, i 
d’establiment d’un règim provisional de cap-
tura en viu i possessió d’ocells fringíl·lids per 
a la cria en captivitat adreçada a l’activitat 
tradicional de cant durant l’any 2011
Tram. 200-00017/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 38603).

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

Finiment del termini: 27.12.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 21.12.2011.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Dictamen de la Comissió de Justícia

A la presidenta del Parlament

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el 15 de 
desembre de 2011 ha estudiat el text de la Proposició de 
llei del recurs de cassació en matèria de dret civil de Ca-
talunya (tram. 202-00013/09), l’Informe de la Ponència 
i les esmenes i els vots particulars presentats pels grups 
parlamentaris.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 109.5 i 
6 del Reglament del Parlament, i recollint les modifica-
cions aprovades per la Comissió, ha acordat d’establir el 
dictamen següent: Proposició de llei del recurs de cassa-
ció en matèria de dret civil de Catalunya

Preàmbul

L’article 95.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
atribueix en exclusiva al Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya la unificació de la interpretació del dret de 
Catalunya. Així mateix, l’article 111.2.2 del Codi civil 
de Catalunya disposa que la jurisprudència civil del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya s’ha de tenir en 
compte per a interpretar i aplicar el dret civil català.

El recurs de cassació és la via prioritària d’accés al Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya dels assumptes 
civils regits pel dret català; és, per tant, el principal ins-
trument processal perquè aquest tribunal pugui acomplir 
la tasca que li atribueix l’Estatut amb relació al dret civil 
català. De la regulació d’aquest mitjà d’impugnació i, 

molt particularment, dels criteris d’accés que s’establei-
xin, en depèn que el Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya assoleixi de manera efectiva la funció que n’es-
pera el dret català. O, dit d’una altra manera, que hom 
pugui disposar de manera eficaç d’un element essencial 
per a interpretar i aplicar el dret civil català.

De la creació del Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya ençà, els criteris legals per a accedir al recurs de 
cassació en matèria de dret civil català han estat els ma-
teixos que els fixats per a recórrer en cassació davant el 
Tribunal Suprem. Aquesta circumstància ha determinat 
que les modificacions dels criteris d’accés a la cassació 
introduïdes per la Llei d’enjudiciament civil afectessin 
les matèries i els tipus d’assumptes regits pel dret civil 
català que podien accedir al Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya.

A més, l’experiència adquirida amb el funcionament del 
sistema permet constatar que la regulació del recurs de 
cassació que fa la Llei d’enjudiciament civil, tot i que es 
podria arribar a considerar ambiciosa des de la perspec-
tiva del Tribunal Suprem, comporta una restricció que 
dificulta que el Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya assoleixi de manera efectiva les fites que li confereix 
l’ordenament català amb relació al seu dret civil.

Sota la vigència dels criteris generals de la Llei d’enjudi-
ciament civil, tant la del 1881 com la del 2000, es cons-
tata que hi ha hagut matèries pròpies del dret civil català 
que no han tingut o no tenen accés al recurs de cassació. 
Per aquesta raó, aquesta llei incorpora innovacions que, 
sense afectar la competència que la Llei orgànica del po-
der judicial atribueix als tribunals superiors de justícia 
i integrant-se en el model de recurs de cassació vigent, 
permet disposar de criteris propis i estables d’accés a la 
cassació, fixats en atenció a les necessitats del dret ci-
vil català, de manera que el conjunt de l’ordenament civil 
català pugui ésser objecte d’una actuació més intensa 
per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
i, correlativament, que el dret civil català se’n beneficiï.

L’article 130 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, en 
concordança amb l’article 149.1.6 de la Constitució es-
panyola, atribueix a la Generalitat la competència per a 
dictar les normes processals específiques que derivin de 
les particularitats del dret substantiu de Catalunya.

En exercici de la competència que deriva del marc cons-
titucional i estatutari i, per tant, circumscrivint-ne la vi-
gència a l’àmbit propi de la competència de la Genera-
litat, aquesta llei incorpora les especialitats necessàries 
en la regulació del recurs de cassació davant el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya.

Hom identifica una especificitat prèvia a qualsevol altra 
consideració, que no es refereix a una institució concreta, 
sinó a l’ordenament en el seu conjunt. Cal tenir present, 
com a fet diferencial, que el desenvolupament quantita-
tiu i qualitatiu del dret civil català, lligat al procés de 
codificació iniciat el 2002, ha de considerar la possibili-
tat d’una producció correlativa de jurisprudència, entesa 
com a instrument fonamental per a interpretar i consoli-
dar el dret positiu.

D’acord amb el que disposa el Codi civil de Catalunya, 
l’accés a la cassació davant el Tribunal Superior de Justí-
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cia de Catalunya en matèria de dret civil català es pot fo-
namentar en la infracció de la jurisprudència del mateix 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i del Tribunal 
de Cassació de Catalunya.

S’estableixen mecanismes per a fer possible el recurs de 
cassació en totes les matèries. L’experiència evidencia 
que el nombre de recursos de cassació que arriben al 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és molt re-
duït i circumscrit a determinats àmbits del dret català. 
Efectivament, la rellevància de la jurisprudència cassa-
cional respecte al dret civil de Catalunya és encara més 
feble si ens atenim a la tipologia de matèries a què es 
refereixen els recursos. Fins i tot hi ha moltes matèries 
que, pel fet de no assolir l’import mínim que estableix la 
Llei d’enjudiciament civil, o per la dificultat d’articular 
els requisits de la via de l’interès cassacional, no tenen 
accés a cassació.

En aquesta línia, amb les finalitats de no excloure cap 
tipus d’assumpte de la possibilitat d’accedir a la cassa-
ció, remarcar el caràcter fonamental que per al dret ci-
vil català té la jurisprudència del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya i procurar un increment moderat 
del nombre de recursos, s’estableix que l’interès cassa-
cional regeix l’accés a la cassació de tots els assump-
tes. Per tant, es podrà recórrer en cassació quan hi hagi 
contradicció entre la resolució impugnada i la doctrina 
jurispruden cial del Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya i quan s’al·legui la manca de jurisprudència in-
dicada. També s’especifica, per a aquest darrer supòsit, 
que el temps de vigència de la norma amb relació a la 
qual s’al·lega la manca de jurisprudència no desvirtua en 
cap cas la concurrència d’interès cassacional. En el con-
text de desenvolupament del dret civil català, es prioritza 
que no hi hagi cap tipus d’assumpte que resti sense la 
possibilitat que el Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya s’hi pugui pronunciar, tot entenent que el risc que 
es produeixi una allau d’assumptes és remot.

La contradicció entre resolucions de diverses audiències 
provincials o de llurs seccions no s’inclou com a expres-
sió de l’interès cassacional en matèria de dret civil ca-
talà, perquè amb els criteris establerts queden cobertes 
les finalitats de la cassació, atès que, com s’ha indicat, 
la manca de jurisprudència dóna accés a la cassació en 
tots els casos.

Aquesta llei circumscriu la seva vigència a l’àmbit de la 
competència de la Generalitat i a les especialitats pro-
cessals del dret civil català. Per aquesta raó, a més d’es-
tablir les especialitats indicades, atén les situacions que 
es poden generar per la concurrència de la normativa 
estatal i la catalana en un mateix assumpte. Si bé es cert 
que l’al·legació de la infracció d’un precepte de dret civil 
català habilita el Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya per a conèixer de la cassació amb relació a qualsevol 
dels objectes que contingui el procés, també ho és que no 
totes les pretensions acumulades tenen accés a cassació 
per aquest sol fet. Cal, a més, que cada acció o pretensió 
compleixi els criteris d’impugnabilitat que estableix la 
legislació que hi és aplicable. De manera que pot succeir 
que unes pretensions tinguin accés a cassació i d’altres no.

Aquesta llei s’estructura en quatre articles i dues dispo-
sicions finals.

Article 1. Àmbit d’aplicació

Aquesta llei s’aplica al recurs de cassació substanciat pel 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació 
als assumptes que es regeixen per l’ordenament civil ca-
talà.

Article 2. Resolucions recurribles 
i infraccions al·legables

1. Es pot recórrer en cassació, d’acord amb aquesta llei, 
contra les resolucions en matèria civil de les audiències 
provincials amb seu a Catalunya.

2. El recurs de cassació s’ha de fonamentar, exclusiva-
ment o juntament amb altres motius d’impugnació, en la 
infracció de normes de l’ordenament civil català.

3. L’al·legació de la infracció d’un precepte constitucio-
nal o de la doctrina del Tribunal Constitucional amb re-
lació al dret civil català dóna accés a la cassació davant 
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en els ca-
sos i amb els requisits que estableix aquesta llei, si no 
escau la cassació davant el Tribunal Suprem.

Article 3. Requisits d’accés a la cassació 
davant el Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya

Tenen accés a cassació davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya els assumptes el motiu d’impugna-
ció dels quals es fonamenti en una de les causes següents: 
a) En la contradicció amb la jurisprudència que resulta 
de sentències reiterades del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya o del Tribunal de Cassació de Catalunya.

b) En la manca de la jurisprudència del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya o del Tribunal de Cassa-
ció de Catalunya. El temps de vigència de la norma amb 
relació a la qual s’al·lega la manca de jurisprudència no 
n’impedeix l’accés a la cassació en cap cas.

Article 4. Recurs amb relació 
a les especificitats processals 
derivades del dret civil català

Si en la resolució del recurs de cassació s’estima la in-
fracció d’una norma processal de l’ordenament civil 
català, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha 
d’ordenar la mesura adequada per a fer efectiva la dita 
norma.

Disposicions finals

Primera. Aplicació de la llei

Aquesta llei s’aplica a les resolucions de les audiències 
provincials dictades a partir de la seva entrada en vigor.

Segona. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor al cap de vint dies d’haver 
estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Güell i Serra Salvador Milà i Solsona
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Esmenes reservades per a defensar en el Ple

Article 1. Àmbit d’aplicació

Apartat 1

Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

«que es regeixen pel dret civil foral català»

Article 2. Resolucions recurribles

10 Esmena núm. 10
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (3)

De tot el text de l’article.

(Com a conseqüència de les modificacions acordades 
per la Comissió, l’esmena número 10 es projecta sobre 
l’apartat 1 de l’article 2 del dictamen)

11 Esmena núm. 11
De supressió
SP de Ciutadans (2)

De tot el text de l’article.

(Com a conseqüència de les modificacions acordades 
per la Comissió, l’esmena número 11 es projecta sobre 
l’apartat 1 de l’article 2 del dictamen)

Article 3. Infraccions al·legables

15 Esmena núm. 15
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (4)

De tot el text de l’article

(Com a conseqüència de les modificacions acordades per 
la Comissió, l’esmena número 15 es projecta sobre els 
apartats 2 i 3 de l’article 2 del dictamen)

Addició de nous apartats

Article 4. Requisits d’accés a la cassació 
davant el Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya

18 Esmena núm. 18
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (5)

De tot el text de l’article.

(Com a conseqüència de les modificacions acordades per 
la Comissió, l’esmena número 18 es projecta sobre l’arti-
cle 3 del dictamen)

Apartat 1

21 Esmena núm. 21
De modificació
SP de Ciutadans (3)

«1. Tenen accés a cassació les accions i pretensions de 
quantia superior a 150.000 euros.»

(Com a conseqüència de les modificacions acordades per 
la Comissió, l’esmena número 21 es projecta com una ad-
dició a l’article 3 del dictamen)

Article 5. Recurs en relació 
amb les especificitats processals 
derivades del dret propi

31 Esmena núm. 31
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (6)

De tot el text de l’article.

(Com a conseqüència de les modificacions acordades per 
la Comissió, l’esmena número 31 es projecta sobre l’arti-
cle 4 del dictamen)

32 Esmena núm. 32
De supressió
SP de Ciutadans (5)

De tot el text de l’article.

(Com a conseqüència de les modificacions acordades per 
la Comissió, l’esmena número 32 es projecta sobre l’arti-
cle 4 del dictamen)

Disposicions finals

Segona. Aplicació de la llei

40 Esmena núm. 40
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (8)

De tot el text de la disposició

(Com a conseqüència de les modificacions acordades 
per la Comissió, l’esmena número 40 es projecta sobre la 
Disposició Final Primera del dictamen)
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Tercera. Entrada en vigor

Apartat 1

42 Esmena núm. 42
De modificació
SP de Ciutadans (6)

«Aquesta Llei entrarà en vigor un any després de la seva 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya».

(Com a conseqüència de les modificacions acordades 
per la Comissió, l’esmena número 42 es projecta sobre la 
Disposició Final Segona del dictamen)

Proposició de llei del protectorat respecte 
de les fundacions i associacions d’utilitat 
pública
Tram. 202-00014/09

Pròrroga del termini per a proposar compa-
reixences

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 38489).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 27.12.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 21.12.2011.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el pagament 
als lletrats d’ofici i sobre les mesures per a 
evitar l’ús abusiu de la justícia gratuïta
Tram. 250-00700/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 38645).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 22.12.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 21.12.2011.

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per a definir les funcions dels llocs 
de treball de base de l’escala de suport del 
Cos de Mossos d’Esquadra i l’establiment 
de sistemes de promoció
Tram. 250-00707/09

Esmenes presentades
Reg. 34829 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CAI, 16.12.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 34829)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern perquè: 

1. Adopti urgentment les mesures adients per tal de defi-
nir de manera concreta les funcions dels llocs de treball 
base de l’escala de suport del cos de mossos d’esquadra., 
amb la finalitat de diferenciar-les de les 

2. Adopti urgentment les mesures adients per tal de defi-
nir de manera concreta les funcions dels llocs de treball 
base dels cossos de gestió i superior d’administració i per 
tal d’evitar els encavalcaments funcionals que s’esdevenen 
en l’actualitat i que constitueixen una irregularitat.

23. Estableixi sistemes de promoció interna per tal que 
els membres dels cossos superior i de gestió puguin ac-
cedir a l’escala de suport i els membres d’aquesta escala 
puguin accedir a aquests cossos i als cossos especials 
que siguin pertinents.»

Proposta de resolució sobre el projecte 
d’ampliació del port de Coma-ruga i sobre 
la difusió turística de la reserva natural de 
pesca de la Masia Blanca
Tram. 250-00783/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 35151 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna Vi-
vas, diputat, Alícia Alegret i Martí, diputada del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 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 Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El port esportiu de Coma-ruga del municipi de El Ven-
drell, te un projecte per la restauració i ampliació del 
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mateix, a fi de modernitzar-lo i ampliar la oferta de pla-
ces d’amarrament.

El projecte ja ha posat en alerta al Ministeri de Medi am-
bient, medi natural i marí ja que afectaria greument a la 
reserva marina i de pesca «Masia blanca» que es troba a 
poques milles del esmentat port. Si s’executa el projecte 
tal i com està redactat, donaria com a resultat una greu 
afectació de la reserva.

Cal tenir pressent en els treballs d’ampliació i millora 
fer les obres i actuacions necessàries per evitar els acci-
dents mortals que aquests darrers estius s’han produït al 
voltant del port, ja que el mateix per la seva construcció 
crea unes corrents perilloses per els banyistes que han 
produït fatals accidents on han perdut la vida alguns ba-
nyistes en les darreres temporades.

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

Proposta de resolució

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

1. Adoptar les correccions necessàries en el projecte 
d’ampliació del Port de Coma-ruga per tal de que les 
obres de millora i ampliació del Port esportiu siguin 
compatibles amb la reserva natural de pesca marítima 
«Masia blanca».

2. Donar difusió i coneixement de la reserva natural de 
pesca marítima de «Masia Blanca» com atractiu turístic 
de la Costa Daurada i en especial del nucli de Coma-
ruga de El Vendrell.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Rafael Luna Vivas, diputat del GP del PPC; Alícia Ale-
gret i Martí, diputada del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre el projecte 
d’ampliació de la carretera GI-552, a Breda
Tram. 250-00784/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 35162 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, 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 GI-552 Forma part de la xarxa comarcal 
en el seu tram entre el municipi de Breda i l’estació de 

ferrocarril és un tram de carretera estreta, amb revolts i 
sense cap tipus de voral. Travessa el casc urbà del muni-
cipi d’est a oest, dificultant la generació d’un centre per 
al municipi. Actualment es troba en estudi la viabilitat 
d’una variant a la GI-552 al seu pas per Breda. Aques-
ta variant permetria millorar la connexió tant amb Re-
sidencial Riells II, Fogueres de Montsoriu i el nucli de 
Riells del Montseny.

Essent la via que connecta Breda amb la seva estació de 
ferrocarril és utilitzada de manera habitual per vianants 
i vehicles de dues rodes per accedir a l’estació, amb el 
conseqüent perill que això comporta en haver de com-
partir la via amb vehicles de quatre rodes.

La GI-552 presenta alguns problemes bàsics: en termes 
funcionals per la creixent incompatibilitat de les fun-
cions rodades de carretera i de carrer principal de la po-
blació. En termes d’espais urbà perquè la línia d’edifica-
ció impedeix la consolidació física d’un centre urbà. Cal 
tenir present que les dimensions del municipi, amb una 
total preponderància dels habitatges unifamiliars i amb 
petites actuacions de blocs amb un màxim de 3 plantes 
fan difícil consolidar un centre amb una franja no edifi-
cada de 57 metres d’ample)

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 fixar en el calendari d’inversions el projecte d’am-
plia ció i millora de la carretera GI-552.

– Mentre no es realitzi l’ampliació de la carretera, a pro-
jectar i construir un carril per a vianants i vehicles de 
dues rodes paral·lel a la carretera.

Palau del Parlament, 12 de desembre 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 declaració 
de parc natural de les capçaleres del Ter i 
el Freser
Tram. 250-00785/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 35163 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, 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.
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Exposició de motius

L’Espai d’Interès Natural de les Capçaleres del Ter i 
del Freser forma part del Pla d’espais d’interès natural 
(PEIN) des de la seva aprovació l’any 1992. És el més 
extens del Ripollès, amb unes 12.500 hectàrees en vuit 
municipis de les valls de Ribes i de Queralbs. Ubicat en 
un espai d’alta muntanya, inclou els principals cims de 
la comarca (Puigmal, Gra de Fajol, Bastiments...), així 
com els naixements dels seus dos rius més importants, 
el Ter i el Freser.

L’any 2001 el Parlament de Catalunya va aprovar que 
s’instés el Govern a iniciar els tràmits per declarar l’es-
pai com a parc nacional o parc natural, una petició que 
no va progressar.

El maig de 2010 el Departament de Medi Ambient i el 
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Parti-
cipació van convocar un procés participatiu per definir el 
futur de la muntanya de Sant Miquel, una forest pública 
que forma part del PEIN de les capçaleres del Ter i el 
Freser. De nou, les conclusions dels participants fou que 
calia avançar en la línia de crear un parc natural, una 
opció ben vista pels ambientalistes, veïns i tècnics parti-
cipants i que descartaria l’opció del parc nacional per la 
possible col·lisió amb les activitats econòmiques que es 
desenvolupen a la zona.

Les autoritats públiques locals també van expressar la 
seva conformitat amb la creació d’un parc natural, com 
recollia l’acord en aquest sentit del ple del Consell Co-
marcal del Ripollès el maig de 2011.

Els experts han alertat que l’espai s’ha vist afectat en els 
darrers anys per diverses infraestructures i instal·lacions 
situades al cor de cada capçalera dels rius i han reiterat 
que, per a fer-hi front, és necessària la figura del parc 
natural com a eina per a potenciar de manera regulada 
la zona, ampliant els límits de protecció i afavorint la 
connectivitat amb espais naturals protegits de la vessant 
francesa.

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 impulsar els tràmits necessaris per a declarar com a 
parc natural l’espai d’interès natural de les capçaleres del 
Ter i el Freser.

Palau del Parlament, 12 de desembre 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 redacció 
d’un nou pla director urbanístic del Baix Pe-
nedès d’acord amb el conveni d’Aarhus i les 
directives de la Unió Europea sobre partici-
pació ciutadana
Tram. 250-00786/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35354 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Atès què el Govern vol impulsar el desenvolupament del 
Centre Intermodal de Mercaderies, CIM Logis - Pene-
dès com centre logístic i què per tirar endavant aquesta i 
altres terminals logístiques el Govern de la Generalitat i 
el Govern espanyol porten a terme els estudis necessaris 
per determinar la seva viabilitat logística i econòmica i 
el model de promoció i gestió, que es farà i que està pre-
vist que els estudis finalitzin a finals de 2011.

Atès què el Pla director urbanístic per al desenvolupa-
ment d’infraestructures viàries, ferroviàries i logístiques 
a les comarques de l’Alt i el Baix Penedès, aprovat ini-
cialment i què inclou la construcció d’aquesta Platafor-
ma Logística ha estat objecte de múltiples al·legacions 
i no té el suport d’alguns dels ajuntaments afectats, ni 
d’una part de la ciutadania del territori.

Atès que tots els estudis econòmics aportats fins el mo-
ment parlen única i exclusivament de l’activitat econòmi-
ca del Centre Logístic i dels ports, però no han analitzat 
l’activitat actual socioeconòmica de la zona on es vol 
implantar ni la repercussió de la transformació d’aquests 
municipis i per tant, existeix un impacte socioeconòmic 
important que el PDU Logis - Penedès no contempla i 
que suposa una transformació important en el territori.

Atès que no podem parlar de CIM Logis-Penedès sense 
que el Pla Director defineixi: 

a) El desenvolupament prioritari a qualsevol actuació, 
d’una infraestructura ferroviària que permeti la intermo-
dalitat amb la plataforma logística.

b) El desenvolupament prioritari a qualsevol actuació, 
d’un vial que permeti la connexió entre dos elements de 
la xarxa bàsica: l’autopista AP-7 i la futura autovia A-7, 
així com les noves connexions amb les carreteres TP-
2124 i la TV-2122.

c) Altres instruments, en el seu cas, per a desenvolupar 
infraestructures de subministraments, sanejament, ai-
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gües, protecció d’espais de valor ambiental, així com zo-
nes d’activitats econòmiques complementàries, etc.

Atès que la imposició d’aquest pla per part del Govern de 
la Generalitat no acompleix amb les lleis de participació 
ciutadana ni amb els compromisos del Departament de 
dialogar amb el territori, sobretot quan el pla imposa un 
canvi radical de l’estructura social, econòmica, paisat-
gística i territorial.

Atès que el procés d’elaboració del pla ha vulnerat el 
«Conveni d’Aarhus sobre l’accés a la informació, la par-
ticipació del públic en la presa de decisions i l’accés a la 
justícia en assumptes ambientals», ratificat per l’estat al 
desembre del 2004 i en vigor des del 31 de març de 2005, 
i per tant també ha vulnerat la llei 27/2006, de 18 de ju-
liol, que respon als compromisos del conveni d’Aarhus i 
aplica les directives 1003/4/CE i 2003/35/CE de la Unió 
Europea.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Que s’aturi el procés d’aprovació definitiva del Pla di-
rector urbanístic per al desenvolupament d’infraestruc-
tures viàries, ferroviàries i logístiques a les comarques 
de l’Alt i Baix Penedès fins què no es resolguin les al-
legacions presentades al PDU i s’iniciï un procés de dià-
leg amb el territori.

2. Que es compleixi el compromís assolit pel Departa-
ment de territori i sostenibilitat, de dialogar amb el terri-
tori abans d’impulsar el projecte del Logis.

3. Que s’iniciïn amb caràcter d’urgència els treballs per 
a la redacció d’un Pla Director Urbanístic del Baix Pe-
nedès.

4. Que el procés s’ajusti al conveni d’Aarhus sobre parti-
cipació ciutadana, conveni ratificat per l’estat al Desem-
bre del 2004 i en vigor des de Març del 2005. Demanem 
que es compleixi la llei 27/2006 que ratifica els com-
promisos amb el conveni d’Aarhus i aplica les directives 
1003/4/CE i 2003/35/CE de la UE.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2011

Dolors Camats Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputada GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la condemna 
de l’intent de boicot a la presentació del lli-
bre Noves glòries a Espanya el 5 de juliol de 
2011 a la FNAC de València
Tram. 250-00787/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35402 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 de Cultura 
i Llengua.

Exposició de motius

El Grup Parlamentari Compromís, a les Corts Valencia-
nes, va presentar en data 19 de juliol de 2011 una propo-
sició no de llei sobre la condemna de l’intent de boicot a 
la presentació del llibre Noves glòries a Espanya de Vi-
cent Flor el 5 de juliol de 2011 a la llibreria de la FNAC 
de València. Aquesta proposició no de llei deia en la seva 
exposició de motius el següent: 

«Atesos els esdeveniments del proppassat 5 de juliol 
en la presentació del llibre del sociòleg Vicent Flor a la 
FNAC de València en la qual un grup de persones perta-
nyents a organitzacions d’extrema dreta van interrompre 
la dita presentació, van insultar els membres de la mesa 
–entre els quals hi havia una diputada d’aquestes Corts–, 
van llençar cadires i llibres contra el públic assistent i 
van utilitzar material asfixiant per impedir el desenvolu-
pament normal d’un acte.

»Atesos els atacs reiterats, molts dels quals reivindicats 
per un dels grups que va participar en el boicot de la 
presentació del llibre del 5 de juliol, i patits durant els 
darrers anys per persones, partits, associacions i entitats 
valencianistes i progressistes i també centres culturals, 
universitaris, etc., entre els quals cal citar, per la gravetat 
dels fets, l’artefacte explosiu col·locat a la seu del Bloc 
Nacionalista Valencià el 9 d’octubre de 2007.

»Atès que l’article 19 de la Declaració universal dels 
drets humans afirma que «tot individu té dret a la lliber-
tat d’opinió i d’expressió, el que comporta el dret a no 
ser inquietat per causa de les seus opinions i el de cercar, 
rebre o difondre les informacions i les idees per qualse-
vol mitjà d’expressió i sense consideració de fronteres».

»Atès que l’article 20 de la Constitució espanyola afirma 
que: “1. Es reconeixen i es protegeixen els drets: a) A 
expressar i difondre lliurement els pensaments, les idees 
i les opinions mitjançant la paraula, l’escriptura o qual-
sevol altre mitjà de reproducció”.

»Atesa la Resolució 64/VII sobre la condemna de la vio-
lència feixista exercida per l’extrema dreta contra perso-
nes, entitats i formacions polítiques progressistes i na-



27 de desembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 214

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 23

cionalistes de la Comunitat Valenciana, aprovada per la 
Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les 
Institucions de la Generalitat en la reunió del dia 17 de 
juny de 2008.

»Atesa la Resolució 165/VII sobre la condemna de l’atac 
a la llibreria de la Universitat de València, i també de la 
resta d’atacs patits per persones, institucions i col·lectius 
per part de grups radicals, aprovada per la Comissió de 
Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de 
la Generalitat en la reunió del dia 27 d’abril de 2009.»

En la Proposta de Resolució es demanava que les Corts 
condemnessin l’intent de boicot i que expressessin el pe-
sar més profund per aquestes agressions, entre d’altres 
punts.

La Comissió de Coordinació, Organització i Règim de 
les Institucions de la Generalitat Valenciana de les Cors 
Valencianes, va rebutjar, el dia 5 de desembre de 2011, 
la proposició no de llei en votar-hi en contra el grup del 
Partit Popular, que disposa de majoria absoluta.

El Parlament de Catalunya ja s’ha pronunciat en diver-
ses ocasions contra atacs a la llibertat d’expressió encara 
que hagin tingut lloc fora del Principat. En aquest cas, és 
pertinent a més que el Parlament expressi la seva solida-
ritat amb les persones agredides, entre les que es troba 
una diputada de les Corts Valencianes, sobre tot si es te 
present que l’obra que es va intentar boicotejar realitza 
un estudi sobre les actuacions contra la llengua i la cultu-
ra catalanes al País Valencià.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya acorda: 

1. Condemnar sense reserves l’intent de boicot a la pre-
sentació del llibre Noves glories a Espanya, de Vicent 
Flor el 5 de juliol de 2011 a la llibreria de la FNAC de 
València i també totes les accions violentes que han pa-
tit les persones, les entitats, les associacions, els centres 
culturals i els partits valencianistes i progressistes per 
part d’organitzacions d’ultradreta i neonazis, durant els 
darrers anys per constituir un atac continuat i reiterat 
contra la llibertat d’expressió.

2. Expressar el pesar més profund per aquestes agres-
sions i manifestar la solidaritat amb el sociòleg Vicent 
Flor, la diputada Mònica Oltra, l’editor Vicent Olmos i el 
periodista J. Pérez Belloch i també amb públic assistent 
a la presentació esmentada.

3. Enviar aquesta resolució a la Presidència del Corts Va-
lencianes i a tots els grups parlamentaris de les Corts 
Valencianes.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2011

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

Proposta de resolució sobre la construc-
ció d’un nou institut i el finançament de les 
escoles bressol i de l’Escola Municipal de 
Dansa, a Castelldefels
Tram. 250-00788/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 35403 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Cardo-
na, diputat, Eva Granados Galiano, 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

La ciutat de Castelldefels necessita actualitzar les seves 
instal·lacions educatives i, particularment, reforçar l’ofer-
ta pública d’educació secundària. Amb aquest objectiu i 
per acord de Govern de 2 de març de 2010, el Govern 
de la Generalitat va acordar incloure la construcció d’un 
quart Institut a Castelldefels, amb la finalitat d’assegurar 
l’oferta pública necessària de places d’educació secundà-
ria, en funció de les previsions del moment. La concre-
ció d’aquesta nova oferta pública consistia en projectar 
i construir un nou Institut que incorporés inicialment 3 
noves línies d’ESO. La inversió aprovada en l’acord de 
Govern esmentat va ser de 125,3 milions d’euros per a 
construir i substituir 26 centres escolars arreu del ter-
ritori entre els que es trobava el nou Institut de Castell-
defels. Amb posterioritat a aquest acord, l’obra del nou 
Institut ha estat adjudicada i està pendent de construcció.

A més d’aquesta iniciativa del Govern de la Generali-
tat relacionada amb l’educació secundària, les necessi-
tats educatives de Castelldefels comprenen també altres 
àmbits educatius. Particularment, les escoles bressol i 
l’escola de dansa. El retard en l’assumpció d’un criteri 
definitiu per al finançament de les escoles bressol i les 
dificultats de negociació entre els ajuntaments i el Go-
vern de la Generalitat, per a validar els convenis vigents 
en matèria d’escoles bressol, ha afectat les escoles Casa 
dels Infants de Can Vilader, Casa dels Infants La Mun-
tanyeta i Casa dels Infants Gran Via. També ha afectat 
l’Escola de Dansa. La situació creada requereix, amb ur-
gència, assolir els finançaments previstos en els convenis 
i l’assegurament d’una oferta educativa que, ara per ara, 
suposa un inici de curs efectiu, amb la matrícula realit-
zada i amb el curs en funcionament però amb la incer-
tesa de compliment dels compromisos de la Generalitat 
sobre el seu finançament.

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: 
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1. Iniciar de manera immediata les obres de construcció 
del nou Institut de Castelldefels.

2. Assegurar el finançament previst en els convenis vi-
gents signats pel Departament d’Ensenyament per al fi-
nançament de les escoles bressol de Castelldefels.

3. Assegurar el finançament previst en els convenis vi-
gents signats pel Departament d’Ensenyament per al 
sosteniment de l’Escola Municipal de Dansa de Castell-
defels.

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Daniel 
Font i Cardona, diputat del GP SOC; Eva Granados Ga-
liano, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la decisió de 
fusionar les escoles Montserrat i Esparre-
guera II, d’Esparreguera
Tram. 250-00789/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35405 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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’Ense-
nyament i Universitats.

Exposició de motius

La Generalitat de Catalunya ha decidit fusionar l’esco-
la Montserrat i l’Escola Esparreguera II d’Esparreguera 
(Baix Llobregat) sense contemplar altres alternatives ni 
consultar la comunitat educativa d’aquest municipi. La 
decisió d’eliminar l’Escola Esparreguera II condicionarà 
negativament el futur de l’ensenyament públic d’Espar-
reguera i suposa un menysteniment per a la Comunitat 
d’Aprenentatge Esparreguera II i a la tasca de l’Ajunta-
ment d’Esparreguera que va iniciar en el mandat 2003-
2007 i 2007-2011 la cessió de la parcel·la a la zona de 
Can Comelles per a equipament educatiu i que l’any 
2010 va destinar 325.774’80 euros a la construcció d’una 
estació transformadora a peu de parcel·la perquè aquesta 
reunís la condició de solar exigida per la Generalitat, una 
obra que avui ja està finalitzada.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Sotmetre la decisió de fusionar l’escola Montserrat 
i l’escola Esparreguera II al municipi d’Esparreguera 
(Baix Llobregat) a consulta i a debat amb tota la Comu-
nitat Educativa en el Consell Escolar Municipal d’Espar-
reguera.

2. Acceptar i aplicar la decisió que pugui adoptar el Con-
sell Escolar Municipal d’Esparreguera en relació a la fu-
sió de l’escola Montserrat i l’Escola Esparreguera II, re-
tirant, si és el cas, la proposta de fusió d’ambdós centres.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2011

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

Proposta de resolució sobre la decisió de 
tancar el Laboratori Clínic del Berguedà
Tram. 250-00790/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 35446 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat, Judit Carreras Tort, 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 de Salut.

Exposició de motius

L’Hospital Comarcal Sant Bernabé, ubicat a Berga, és 
una dels equipaments més importants de la ciutat de 
Berga i de la comarca del Berguedà. Una comarca rural i 
de muntanya, amb una població molt dispersa i un elevat 
grau d’envelliment. L’hospital dóna servei a una població 
aproximada de més de 40.000 habitants.

Des del 2003 s’ha fet un esforç important a nivell d’in-
versió per millorar l’hospital, amb un centenar de treba-
lladors nous, un 70% més de pressupost i un important 
projecte d’ampliació que a dia d’avui només resta pen-
dent d’equipar.

Les noves instal·lacions de l’hospital de Berga han de 
permetre descongestionar l’equipament actual i han de 
representar una millora qualitativa perquè diversos ser-
veis guanyaran espai. En total es disposarà d’una super-
fície de 5.900 metres quadrats, amb espais per l’arxiu i 
el magatzem, la farmàcia del centre hospitalari, una nova 
sala de rehabilitació, i hospital de dia de psicogeriatria.

En aquest nou espai també està previst que, a la primera 
planta, s’instal·li el laboratori. Un servei que ha de com-
portar la integració de l’actual laboratori de l’hospital i 
el Laboratori Clínic del Berguedà ubicat actualment al 
CAP Berga.

No obstant l’anterior, l’actual direcció de l’ICS ha deci-
dit tancar el Laboratori Clínic del Berguedà el proper 30 
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de desembre i traslladar aquest servei a l’Hospitalet del 
Llobregat.

Davant el risc de desmantellament del servei sanitari 
públic que representa aquesta decisió, davant la pèrdua 
de llocs de treball a la comarca que representaria el tan-
cament del Laboratori Clínic del Berguedà i la pèrdua 
de la qualitat del servei representaria el trasllat, el Grup 
Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Retirar la decisió de tancament del Laboratori Clínic 
del Berguedà ubicat al CAP Berga.

2. Integrar l’actual laboratori de l’Hospital i el Labora-
tori Clínic del Berguedà en les noves instal·lacions de 
l’Hospital Sant Bernabé.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M. 
Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Judit Carreras Tort, 
diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla de millorament del transport de vi-
atgers per l’eix Diagonal
Tram. 250-00791/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 35447 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, diputat, Judit Carreras Tort, dipu-
tada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El passat 2 de desembre es va posar en funcionament 
l’Eix Diagonal que comunica les comarques del Bages, 
l’Anoia, l’Alt Penedès i el Garraf. Una obra esperada du-
rant molts anys i que va tenir l’impuls definitiu a partir 
de l’any 2004.

L’Eix, que constitueix una de les peces bàsiques de la 
trama de comunicació interurbana a nivell de tot el país, 
ha d’esdevenir un eix fonamental per a la millora i el 
desenvolupament del transport públic entre els quatre 
territoris relacionats

Una de les millores més destacades del nou traçat és l’au-
tovia que connecta Vilafranca del Penedès i Vilanova i 
La Geltrú, d’una llargada de 13 km.

El Grup Parlamentari Socialista considera que l’eix, un 
cop completat el seu traçat ha d’esdevenir una via d’es-
pecial rellevància per a la millora de la mobilitat interco-
marcal i per la promoció del transport públic de viatgers.

Per aquesta raó, caldrà estudiar l’actual oferta de trans-
port públic de viatgers per carretera entre les quatre co-
marques i la seva possible ampliació de futur, en especial 
les que comuniquen Vilafranca del Penedès amb Vila-
nova i La Geltrú i Vilafranca del Penedès amb Igualada, 
connectant altres municipis intermedis. Cal estudiar, a 
la vegada, la possibilitat d’establir serveis directes d’au-
tobús, fent ús de l’autovia, entre les dues capitals comar-
cals abans citades. L’actual Pla de Transport de Viatgers 
de Catalunya, ja contempla l’ampliació i la millora de 
l’oferta i del servei un cop posat en funcionament l’Eix 
Diagonal en la seva totalitat. 

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. Presentar en el termini de sis mesos una Pla de Millo-
ra del Transport de Viatgers per carretera entre les ciu-
tats de l’Eix Diagonal que inclogui: 

a) L’augment de l’oferta actual del servei entre Igualada 
i Manresa.

b) L’ampliació de l’oferta actual del servei entre Igualada 
i Vilafranca del Penedès.

c) La creació d’un servei directe d’autobús entre les ciu-
tats de Vilafranca del Penedès i Vilanova i La Geltrú.

d) L’estudi de la viabilitat d’una línia d’autobús que co-
breixi la totalitat de la línia, comunicant de forma direc-
ta les quatre capitals comarcals.

2. Incloure aquest Pla de Millora en el Pla de Transports 
de Viatgers de Catalunya.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Roberto 
Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del GP SOC; Ju-
dit Carreras Tort, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre les obres de reha-
bilitació del barri d’Espronceda, de Sabadell
Tram. 250-00792/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 35448 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Montserrat Capdevila 
Tatché, diputada, Roberto Edgardo Labandera Gana-
chipi, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
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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 Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El barri d’Espronceda de Sabadell és un barri singular 
de la ciutat, donat que en la seva majoria els terrenys de 
l’espai públic són propietat de l’Incasol. L’Ajuntament ha 
reclamat la cessió de tots aquests espais per poder fer-se 
càrrec del seu manteniment.

En el seu moment, l’Ajuntament i la Generalitat van 
acordar les condicions per tal de procedir a la cessió de 
la titularitat dels espais públics, de forma esglaonada, 
una vegada aquests estiguin ben urbanitzats i amb els 
estàndards de qualitat d’obra de la resta d’espais públics 
de la ciutat. Per fer-ho possible, es va acordar executar 
les obres de rehabilitació en 3 fases, durant les quals 
l’Agència de l’Empresa d’Habitatge de la Generalitat (o 
com es digui) s’havia de fer càrrec en nom de l’Incasòl, 
propietari dels terrenys, de les tasques de manteniment 
del barri.

Des de l’any 2006, l’empresa pública de la Generalitat de 
Catalunya, Adigsa, treballa en les obres de rehabilitació 
del barri, les quals té pràcticament enllestides pel que fa 
a la 1a i la 2a fases, pendent de subsanar imperfeccions i 
vicis ocults sorgits un cop acabades.

En reunió celebrada amb l’assistència de representants 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, l’Associació de 
Veïns d’Espronceda i l’Ajuntament de Sabadell en data 
31/01/2011, es va convenir que en referència a la urba-
nització del barri d’Espronceda era prioritari procedir a 
l’execució de les unitats d’obra necessàries per a la fi-
nalització de la fase 1 i la fase 2, en base a l’informe 
tècnic realitzat per l’Ajuntament de Sabadell, de data 
30/06/2011.

Per altra banda, en dits acords, un cop subsanades les 
deficiències de la fase 1 i 2, l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya ha d’iniciar la 3a fase d’obres de rehabilitació.

Donat que a mesura que passa el temps, el risc de degra-
dació de les fases 1a i 2a d’obra es va agreujant, i que la 
3a fase pendent de rehabilitació està en un alt estat de 
degradació.

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. Procedir de forma immediata a subsanar les deficièn-
cies d’obra de les fases 1 i 2 de les obres de rehabilitació 
del barri d’Espronceda segons informe emès i acordat 
entre els representants de la Generalitat i de l’Ajuntament 
de Sabadell.

2. Exercir la seva responsabilitat de fer-se càrrec del 
manteniment dels espais públics del barri mentre no es 
faci la cessió dels esmentats espais a l’Ajuntament segons 
els compromisos adquirits amb els veïns i amb el propi 
Ajuntament de Sabadell.

3. Iniciar immediatament les obres de rehabilitació de la 
fase 3 del barri d’Espronceda de Sabadell segons el pro-
jecte previst fruit d’un procés participatiu amb els veïns 
del barri.

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Montser-
rat Capdevila Tatché, diputada del GP SOC; Roberto 
Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre la suspensió del 
Pla de mesures urgents per a la sostenibilitat 
del sistema sanitari públic i sobre el restabli-
ment dels serveis del CAP Esparreguera
Tram. 250-00793/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37603 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 de Salut.

Exposició de motius

En aquests primers mesos de legislatura el Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya ha presentat un 
Pla de mesures urgents per a la sostenibilitat del siste-
ma sanitari públic i ha encarregat als centres hospitala-
ris plans de xoc, amb l’objectiu de reduir la despesa en 
més d’un 10% dels recursos pressupostaris i financers. 
Aquestes mesures han vingut acompanyades d’un allau 
d’anuncis de retallades que afecten les prestacions, amb 
tancament de quiròfans, plantes senceres i llits dels cen-
tres hospitalaris. Aquestes retallades, moltes de les quals 
ja s’estan aplicant, provocaran l’increment de les llistes 
d’espera i la reducció del personal sanitari, perjudicant el 
dret de la ciutadania a una assistència de qualitat.

En el cas d’Esparreguera, les reduccions pressupostàries 
provoquen el tancament dels serveis d’urgències noctur-
nes del CAP. Aquest fet suposarà desplaçaments extres 
pels usuaris d’Esparreguera i una disminució de la quali-
tat de l’atenció sanitària.

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

Proposta de resolució

1. Que deixi en suspens l’aplicació del Pla, tenint en compte 
els recursos que s’hi destinen en comparació amb els paï-
sos de la Unió Europea, i considerant les greus conseqüèn-
cies que pot tenir en la qualitat de l’assistència sanitària.
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2. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a que 
torni a restablir els serveis que s’han tancat al CAP d’Es-
parreguera.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2011

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

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la continuïtat dels serveis sanitaris al CAP 
Rambla Marina, de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00794/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37638 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Josep Vendrell Gardeñes, 
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 de Salut.

Exposició de motius

El Catsalut va anunciar el tancament del centre d’atenció 
primària Rambla Marina que presta servei als veïns dels 
barris de Bellvitge i de Santa Eulàlia, de l’Hospitalet de 
Llobregat, en el marc del procés de retallades sanitàries 
que s’està produint arreu de Catalunya.

El tancament del CAP Rambla Marina perjudica els ser-
veis sanitaris que rep un barri amb una població de més 
de vint-i-cinc mil persones i obligarà els veïns a despla-
çar-se o a l’Hospital de Bellvitge o al CAP Just Oliveras, 
una situació que perjudica especialment a la gent gran, 
per les dificultats d’accés d’aquest CAP.

Aquesta situació s’afegeix al procés de reordenació dels 
serveis sanitaris ubicats a l’Hospitalet, que ha afectat a 
l’Hospital de Bellvitge, amb el tancament d’una de les 
quatre unitats de cures intensives, que ha suposat la pèr-
dua de dotze llits de crítics, i el tancament d’una unitat 
del servei de medicina general i digestiva. Així com el 
tancament, aquest estiu, del CAP del barri de Sant Feliu.

Els veïns i les veïnes del barri de Bellvitge s’han mobi-
litzat contra el tancament del CAP, amb la recollida de 
sis mil signatures, el tancament en el mateix centre d’un 
grup de veïns i una assemblea multitudinària, organit-
zada per l’Associació de Veïns, que va comptar amb la 
participació de representants dels grups del Parlament de 
Catalunya.

Així mateix el Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet tam-
bé ha expressat la seva oposició al tancament del CAP 
Rambla Marina.

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

Proposta de resolució

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

A garantir plenament la continuïtat dels serveis sanitaris, 
amb el personal suficient, que es venen prestant al centre 
d’atenció primària de Rambla Marina de Bellvitge.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Dolors Camats Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
dels serveis del CAP Olesa de Montserrat, 
la restitució de la segona ambulància en 
aquesta població i l’atenció als pensionistes 
de la mútua Montepío Textil
Tram. 250-00795/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37639 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
diputat, Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presen-
ten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Els canvis que ha portat a terme el departament de Salut 
al municipi d’Olesa de Montserrat han significat el tan-
cament del serveis d’urgències del CAP en horari noc-
turn, quan des del municipi es reclamava fa un any la 
necessitat d’un segon metge d’urgències a les nits, l’eli-
minació d’una de les dos ambulàncies de les que disposa 
el municipi i l’increment de la ràtio de pacients per metge 
pel fet d’incorporar al CAP 668 pensionistes provinents 
de la Mútua Montepio Tèxtil (MUTUAM).

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

Proposta de resolució

Els Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. No reduir, ni modificar, l’horari d’atenció continuada 
i urgent al Centre d’Atenció Primària d’Olesa de Mont-
serrat, mantenint el seu servei les 24 hores els 7 dies de 
la setmana.
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2. Restitució de la segona ambulància al municipi d’Ole-
sa de Montserrat

3. Reforçar els recursos humans del servei diürn del 
CAP per donar atenció als 668 pensionistes provinents 
de la Mútua Montepio Tèxtil (MUTUAM).

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Dolors Camats Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA; Jau-
me Bosch Mestres, diputat del GP d’ICV-EUiA; Josep 
Vendrell Gardeñes, diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la reunió de la 
Comissió Bilateral Generalitat - Estat per 
a exigir al Govern de l’Estat el compliment 
dels seus compromisos amb relació al fons 
de competitivitat i la disposició addicional 
tercera de l’Estatut
Tram. 250-00796/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37644 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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.

Exposició de motius

El grup d’ICV-EUiA es va mostrar molt crític amb la 
decisió del Govern de la Generalitat de nomenar el di-
putat de CIU al Congrés de Diputats, Josep Antoni Du-
ran i Lleida, com a president de la Comissió Bilateral 
Generalitat-Estat i de la Comissió Mixta de Traspassos. 
Els motius de la crítica eren la confusió entre govern i 
partit que introduïa el nomenament i la manca de dedica-
ció previsible del senyor Duran a les tasques de president 
de les Comissions a causa de les seves obligacions com 
a diputat a Madrid. El grup d’ICV-EUiA considerava i 
considera que la presidència de les Comissions hauria de 
recaure en la Vicepresidenta del Govern, com a respon-
sable dels temes d’autogovern en el Consell Executiu.

L’any transcorregut ha demostrat l’escassa activitat i la 
manca de resultats positius de l’opció elegida pel Go-
vern. Durant l’any 2011 la Comissió Bilateral tan sols 
s’ha reunit en una ocasió (el 19 de juliol). Si exceptuem 
l’any 2010 (any electoral a Catalunya), l’any 2011 ha estat 
en el que menys reunions ha celebrat la Comissió Bilate-
ral (tres l’any 2007, dues l’any 2008 i dues l’any 2009). 
I el nombre de traspassos aprovats a la Comissió Mixta 
ha passat dels sis traspassos del 2007, els sis traspassos 
del 2008, els tres traspassos del 2009 i els quatre traspas-

sos del 2010 a tan sols dos traspassos el 2011. Aquesta 
escassa activitat i manca de resultats contrasta amb els 
retrets que havia dirigit el Grup de CIU a l’anterior Go-
vern de la Generalitat a qui criticava la manca de reuni-
ons i de traspassos; i contrasta també amb el compromís 
del President de la Generalitat, Artur Mas de que «Dret a 
decidir vol dir també avançar cap a una relació veritable-
ment bilateral entre Catalunya i Espanya, donant plena 
potencialitat a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, i 
reclamant que aprovi un pla de treball». Alhora estem vi-
vint conflictes no resolts com els incompliments del Go-
vern central en relació al pagament del Fons de Competi-
tivitat o dels derivats de la Disposició addicional tercera 
de l’Estatut. Més enllà de les responsabilitats evidents 
del Govern central sembla lògic que davant aquests con-
flictes la part catalana hagués hagut d’exigir la reunió de 
la Comissió Bilateral.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Plantejar a l’Estat la reunió urgent de la Comissió 
Bilateral per exigir al Govern Central el pagament dels 
seus compromisos en relació al Fons de Competitivitat i 
la Disposició Addicional Tercera de l’Estatut de 2006, i 
la concreció dels traspassos derivats de l’Estatut de 2006 
encara pendents.

2. Analitzar els resultats del nomenament del diputat de 
CiU al Congrés de Diputats, Josep Antoni Duran i Llei-
da, com a president de la Comissió Bilateral i de la Co-
missió Mixta de Traspassos, i, a procedir, en conseqüèn-
cia, al nomenament de la Vicepresidenta del Govern com 
a presidenta d’ambdues Comissions, per tal d’assegurar 
una plena dedicació a la tasca de defensar i desenvolupar 
l’Estatut de 2006.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011

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

Proposta de resolució sobre el compliment 
del conveni del pacte de salut de Cornellà i 
sobre el manteniment del servei de pediatria 
de l’Almeda i del consultori de la Fontsanta, 
a Cornellà
Tram. 250-00797/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37864 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Josep Vendrell Gardeñes, 
diputat, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
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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 de Salut.

Exposició de motius

Els grups representats en el consistori de Cornellà de 
Llobregat, amb l’excepció del grup municipal de CIU, 
van donar suport, en el ple municipal del proppassat mes 
de juliol, a una moció institucional en defensa dels drets, 
de les ciutadanes i ciutadans de Cornellà, a un model 
sanitari d’accés universal i gratuït que garanteixi tots i 
cadascuns dels serveis i equipaments aconseguits amb 
molt esforç al llarg dels últims anys a Cornellà. Els mo-
viments veïnals dels diferents barris de la ciutat han tin-
gut un protagonisme destacat tant en la reivindicació del 
dret a una assistència sanitària propera i de qualitat, com 
en la demanda d’uns serveis sanitaris adients per satisfer 
la demanda d’una ciutat com Cornellà.

L’octubre de 2008 es va signar un conveni entre el De-
partament de Salut i l’Ajuntament de Cornellà, un pacte 
per la salut, com es va anomenar l’esmentat conveni, que 
preveia divuit actuacions de diferent tipus per la millora 
de la qualitat dels serveis i de l’atenció sanitària que es 
presta a Cornellà.

Se’ns dubte, tal com manifesten els grups municipals de 
l’Ajuntament de Cornellà, signants de la moció esmenta-
da, és necessari racionalitzar el sistema de salut pública 
perquè guanyi en eficiència i qualitat, però no suprimir 
serveis que són fonamentals per a la ciutadania de Cata-
lunya i en aquest cas particular de Cornellà.

El Govern ha manifest públicament que «defensa fer-
mament un model sanitari d’accés universal i gratuït, i 
en cap moment s’ha plantejat reduir o limitar els serveis 
sanitaris a què tenen accés els ciutadans Davant l’alar-
misme injustificat que s’ha generat al voltant del Pla de 
mesures urgents per a la sostenibilitat del sistema sani-
tari públic, ha decidit refermar el seu compromís amb 
la qualitat del sistema, i oferir les garanties necessàries 
perquè aquesta qualitat no es vegi afectada.».

En sentit contrari, el Govern de la Generalitat vol adop-
tar a Cornellà un seguit de mesures que afecten els ser-
veis sanitaris i perjudiquen els usuaris i usuàries del sis-
tema sanitari, com el tancament del servei de pediatria al 
barri d’Almeda, un servei que funciona des de l’any 1993 
i que dóna cobertura actualment a una població infantil 
de més de 1.200 nens i nenes i el tancament del Consul-
tori de Fonsanta.

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

Proposta de resolució

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

1. Garantir el compliment dels compromisos continguts 
al conveni del pacte de Salut de Cornellà i concretats 
en 18 actuacions, establint un calendari concret acordat 
amb l’Ajuntament de Cornellà, pels anys 2012 i 2013.

2. Continuar prestant sense interrupcions el servei de pe-
diatria del barri d’Almeda.

3. Mantenir obert el consultori mèdic del barri de Font-
santa.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011

Dolors Camats Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la presentació 
del Pla rector d’ús i gestió del Parc Natu-
ral del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, 
la dotació pressupostària, la tramitació de 
l’expedient econòmic plurianual d’inversions 
i la convocatòria d’un concurs públic per a 
designar-ne la direcció
Tram. 250-00798/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38381 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Boada Masoliver, 
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 de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El 28 de maig de 2010 es va aprovar al Parlament la Llei 
15/2010 de declaració del Parc Natural del Montgrí, les 
Illes Medes i el Baix Ter, de dues reserves naturals par-
cials i d’una reserva natural integral.

L’article 11, capítol III, on es recull els elements de Pla-
nificació i gestió, diu que l’ordenació i la planificació de 
l’ús i la gestió del Parc Natural s’han de dur a terme per 
mitjà dels instruments de planificació següents: 

a) El Pla especial de protecció del medi natural i del pai-
satge.

b) El Pla rector d’ús i gestió (PRUG).

c) Plans, normes i programes específics.

Els instruments a què fa referència s’han de formular 
congruentment amb les disposicions d’aquesta llei i amb 
la normativa sectorial aplicable.

Tal i com recull la disposició final tercera d’aquesta llei, 
en el termini màxim d’un any a partir de l’entrada en 
vigor del Pla especial de protecció del medi natural i del 
paisatge del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i 
el Baix Ter, i d’acord amb les disposicions establertes per 
aquest pla, s’ha d’elaborar i presentar el Pla rector d’ús i 
gestió establert per l’article 11.
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Tanmateix, la disposició addicional tercera recull que en 
l’exercici pressupostari posterior a l’aprovació d’aquesta 
llei s’han de fixar els recursos econòmics suficients per 
a dotar l’òrgan gestor del Parc Natural amb els mitjans 
humans i materials necessaris, i dur a terme una gestió 
que garanteixi els objectius de la Llei.

La disposició addicional quarta indica que durant els pri-
mers cinc anys des de l’entrada en vigor de la declaració 
del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix 
Ter, el Govern ha d’executar les principals actuacions 
estratègiques en l’espai declarat i per aquesta finalitat, 
en l’exercici pressupostari posterior a l’aprovació de la 
llei, s’ha de tramitar el corresponent expedient econòmic 
plurianual d’inversions.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Presentar d’immediat el Pla rector d’ús i gestió esta-
blert en l’article 11 de la Llei 15/2010 del 28 de maig que

2. Dotar els pressupostos 2012 dels recursos econòmics 
suficients per a dotar l’òrgan gestor del Parc Natural amb 
els mitjans i materials necessaris.

3. Tramitar el corresponent expedient econòmic pluria-
nual d’inversions.

4. Iniciar els tràmits per designar en el període màxim 
de 3 mesos un Director/a del Parc mitjançant concurs 
públic.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011

Dolors Camats Luis Joan Boada Masoliver
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA 
MEMÒRIA ANUAL I A ALTRES INFORMES 
DE LA SINDICATURA DE COMPTES

Procediments relatius a l’Informe de fiscalit-
zació 17/2011, referent al compliment de l’ar-
ticle 35 de la Llei de pressupostos de la Ge-
neralitat per al 2010 256-00017/09; l’Informe 
de fiscalització 24/2011, referent a l’Autoritat 
del Transport Metropolità, corresponent als 
anys 2008 i 2009 256-00019/09, i l’Informe 
de fiscalització 23/2011, referent a Infraes-
tructures Ferroviàries de Catalunya, corres-
ponent al 2008 256-00020/09
Tram. 256-00017/09, 256-00019/09 i 256-00020/09

Propostes de compareixença d’organitzaci-
ons i grups socials presentades pels grups 
parlamentaris
Reg. 32515, 32552, 32554, 32555, 32556, 
32558, 32559, 32655, 32687 i 32688 / Admissió 
a tràmit: Mesa de la CSC, 01.12.2011

Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 32515)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 164.5 i concordants del 
Reglament del Parlament, presenten la següent proposta 
de resolució subsegüent al debat dels procediments rela-
tius als informes de fiscalització presentats per la Sindi-
catura de Comptes, 17/2011, referent al compliment de 
l’article 35 de la Llei de pressupostos de la Generalitat 
per al 2010 (tram. 256-00017/09), 23/2011, referent a In-
fraestructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent 
al 2008 (tram. 256-00020/09), 24/2011, referent a l’Au-
toritat del Transport Metropolità, corresponent als anys 
2008 i 2009 (tram. 256-00019/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

Aprova els informes de fiscalització 17/2011, referent 
al compliment de l’article 35 de la Llei de pressupostos 
de la Generalitat per al 2010, 23/2011, referent a Infra-
estructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent al 
2008 i 24/2011, referent a l’Autoritat del Transport Me-
tropolità, corresponent als anys 2008 i 2009.

Insta al Govern de la Generalitat a seguir les recomana-
cions realitzades per la Sindicatura de Comptes i recolli-
des en cada un dels Informes esmenats.

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 
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Propostes de resolució presentades Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 32552)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes 

Anna Simó i Castello, portaveu del GP d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya d’acord amb allò que disposa l’ar-
ticle 164.5 i concordants del Reglament de la Cambra, 
presenta la proposta de resolució subsegüent al debat 
dels procediments relatius a l’Informe de fiscalització.

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Aprova els informes de fiscalització: 

– 17/2011, referent al compliment de l’article 35 de la 
Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2010. Tram. 
256-00017/09.

– 23/2011, referent a Infraestructures Ferroviàries de Ca-
talunya, corresponent al 2008. Tram. 256-00020/09.

– 24/2011, referent a l’Autoritat del Transport Metro-
polità, corresponent als anys 2008 i 2009. Tram. 256-
00019/09.

2. Insta al Govern de Catalunya a seguir les recomana-
cions de la Sindicatura de Comptes dels informes de fis-
calització 17/2011, referent al compliment de l’article 35 
de la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2010, 
23/2011, referent a Infraestructures Ferroviàries de Ca-
talunya, corresponent al 2008. Tram. 256-00020/09 i 
24/2011, referent a l’Autoritat del Transport Metropolità, 
corresponent als anys 2008 i 2009

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2011

Anna Simó i Castelló  
Portaveu ERC

Propostes de resolució presentades Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 32554, 32555 i 32556)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenta la se-
güent proposta de resolució subsegüent al debat del pro-
cediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per 
la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 17/2011, referent al compli-
ment de l’article 35 de la Llei de pressupostos de la Ge-
neralitat per al 2010 (tram. 256-00017/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fisca-
lització 17/2011, referent al compliment de l’article 35 
de la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2010 
(tram.256-00017/09).

El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull 
l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenta la se-
güent proposta de resolució subsegüent al debat del pro-
cediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per 
la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 24/2011, referent a l’Autoritat 
del Transport Metropolità, corresponent als anys 2008 i 
2009 (tram. 256-00019/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalit-
zació 24/2011, referent a l’Autoritat del Transport Me-
tropolità, corresponent als anys 2008 i 2009 (tram.256-
00019/09).

El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull 
l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenta la se-
güent proposta de resolució subsegüent al debat del pro-
cediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per 
la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 23/2011, referent a Infraes-
tructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent al 
2008 (tram. 256-00020/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalit-
zació 23/2011, referent a Infraestructures Ferroviàries de 
Catalunya, corresponent al 2008 (tram.256-00020/09).

El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura de comptes que recull 
l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Propostes de resolució presentades Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 32558 i 32559)

A la Mesa de la Comissió de la sindicatura de 
comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, José Antonio Coto 
Roquet, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 164.5 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució subsegüent al procediment relatiu a l’Informe 
de Fiscalització 24/2011, referent a referent a l’Autoritat 
del Transport Metropolità, corresponent als anys 2008 i 
2009 (tram. 256-00019/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de Fisca-
lització 24/2011, referent a l’Autoritat del Transport Me-
tropolità, corresponent als anys 2008 i 2009 (tram.256-
00019/09).

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a seguir les recomanacions presentades per part de 
la sindicatura de Comptes envers l’Autoritat del Trans-
port Metropolità.

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2011

Josep Enric Millo i Rocher José Antonio Coto Roquet
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

A la Mesa de la comissió de la sindicatura de 
comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, José Antonio Coto 
Roquet, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 164 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució subsegüent al procediment relatiu a l’informe 
de fiscalització 23/2011, referent a Infraestructures Fer-
roviàries de Catalunya, corresponent al 2008 (tram.256-
00020/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova i assumeix les seves 
conclusions i recomanacions de l’informe de fiscalitza-
ció 23/2011, referent a Infraestructures Ferroviàries de 
Catalunya, corresponent al 2008 (tram.256-00020/09).

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Aplicar les consideracions observades a l’Informe 
respecte a la fiscalització de l’informe relatiu a Infraes-
tructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent a l’any 
2008.

b) A establir, amb caràcter d’urgència, les mesures adi-
ents per tal de garantir que els processos d’adjudicació i 
contractació es facin respectant els principis de publici-
tat, concurrència, igualtat i no discriminació, els quals, 
han estat reiteradament incomplerts per part d’IFER-
CAT, tal i com es desprèn de l’informe de fiscalització 
referent a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya.

c) Garantir que l’increment de sous i retribucions de la 
plantilla d’IFERCAT no s’incrementi per sobre de la 

previsió d’IPC establert en la Llei de Pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2011

Josep Enric Millo i Rocher José Antonio Coto Roquet
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Propostes de resolució presentades Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa (reg. 32655, 32687 i 32688)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Dolors Camats Luis, portaveu, Jordi Miralles Conte, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 164.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al 
debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
17/2011, referent al compliment de l’article 35 de la Llei 
de pressupostos de la Generalitat per al 2010 (tram. 256-
00017/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 17/2011, referent al compliment de l’article 35 de la 
Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2010 (tram. 
256-00017/09) i insta el Govern a seguir les recomanaci-
ons del dit informe.

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2011

Dolors Camats Luis Jordi Miralles Conte
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Dolors Camats Luis, portaveu, Jordi Miralles Conte, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 164.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent proposta de resolució, subsegüent 
al debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 23/2011, referent a Infraestructures Ferroviàries de 
Catalunya, corresponent al 2008 (tram. 256-00020/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 23/2011, referent a Infraestructures Ferroviàries de 
Catalunya, corresponent al 2008 (tram. 256-00020/09) 
i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit in-
forme.

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2011

Dolors Camats Luis Jordi Miralles Conte
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA 
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A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Dolors Camats Luis, portaveu, Jordi Miralles Conte, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 164.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al 
debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
24/2011, referent a l’Autoritat del Transport Metropolità, 
corresponent als anys 2008 i 2009 (tram. 256-00019/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 24/2011, referent a l’Autoritat del Transport Me-
tropolità, corresponent als anys 2008 i 2009 (tram. 256-
00019/09) i insta el Govern a seguir les recomanacions 
del dit informe.

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2011

Dolors Camats Luis Jordi Miralles Conte
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA 

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

Nomenament d’un relator

Nomenament del relator d’una ponència

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre la Propos-
ta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari 
(tram. 270-00001/09) s’ha reunit el dia 24 de novembre 
de 2011 i, d’acord amb el que disposa l’article 109.4 del 
Reglament del Parlament, ha nomenat relator el diputat 
Pere Aragonès i Garcia.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2011

Meritxell Roigé i Pedrola, GP de Convergència i Unió; 
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, GP Socialista; 
María de Llanos de Luna Tobarra, GP del Partit Popular 
de Catalunya; Salvador Milà i Solsona, GP d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Pere 
Aragonès i Garcia, GP d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Carmen de Rivera i Pla, SP Ciutadans

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

Nomenament d’un relator

Nomenament del relator d’una ponència

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre la Propos-
ta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeuta-
ment personal i familiar i de protecció enfront de pro-
cediments d’execució que afecten l’habitatge habitual 
(tram. 270-00002/09) s’ha reunit el dia 24 de novembre 
de 2011 i, d’acord amb el que disposa l’article 109.4 del 
Reglament del Parlament, ha nomenat relator el diputat 
Salvador Milà i Solsona

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2011

Meritxell Roigé i Pedrola, GP de Convergència i Unió; 
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, GP Socialista; 
María de Llanos de Luna Tobarra, GP del Partit Popular 
de Catalunya; Salvador Milà i Solsona, GP d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Pere 
Aragonès i Garcia, GP d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Carmen de Rivera i Pla, SP Ciutadans

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

Nomenament d’un relator

Nomenament del relator d’una ponència

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre la Propos-
ta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d’en-
judiciament civil (tram. 270-00004/09) s’ha reunit el dia 
24 de novembre de 2011 i, d’acord amb el que disposa 
l’article 109.4 del Reglament del Parlament, ha nomenat 
relatora la diputada Carmen de Rivera i Pla.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2011

Meritxell Roigé i Pedrola, GP de Convergència i Unió; 
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, GP Socialista; 
María de Llanos de Luna Tobarra, GP del Partit Popular 
de Catalunya; Salvador Milà i Solsona, GP d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Pere 
Aragonès i Garcia, GP d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Carmen de Rivera i Pla, SP Ciutadans
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3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política d’habitatge
Tram. 302-00086/09

Esmenes presentades
Reg. 38470, 38576, 38646 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 21.12.2011

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 38470)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Mª Dolors Mont-
serrat i Culleré, diputada del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la política d’habitatge (tram. 302-
00086/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

7. Aplicar les mesures presentades pel Síndic de Greuges 
per al redreçament dels deutes hipotecaris, especialment 
pel que fa a les mesures fiscals aplicables a la novació i 
subrogació dels crèdits hipotecaris.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2011

Josep Enric Millo i Rocher Mª Dolors Montserrat i Culleré
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
38576)

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 següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la política d’habitatge 
(tram. 302-00086/09).

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

De dos nous paràgrafs al punt 1

Incrementar les aportacions al programa d’ajuda al pa-
gament de lloguers per famílies amenaçades de desno-
nament, obrint una línia permanent que permeti ampliar 
el nombre de famílies beneficiades i no sols renovar les 
concedides en anys anteriors.

Establir una línia específica d’ajuda al pagament de llo-
guers per famílies arrendatàries d’habitatges del parc 
públic d’habitatges administrat a través de l’Agència 
Catalana de l’Habitatge, de forma que en aquest parc 
d’habitatges no es produeixin desnonaments per manca 
de pagament.

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

D’un nou paràgraf al punt 2

Donar suport material i jurídic a les iniciatives de diver-
sos ajuntaments de Catalunya per crear serveis d’asses-
sorament, ajuda i mediació en matèria d’execucions hi-
potecàries que afectin a l’habitatge habitual, per resoldre 
aquesta qüestió amb formules d’acord que facilitin la da-
ció en pagament, garanteixin el dret a l’habitatge digne 
a les famílies afectades i les alliberin del deute, per mitjà 
de l’actuació concertada de totes les parts interessades.

Palau del Parlament, 20 de desembre 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. 38646)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la política d’habitatge (tram. 302-
00086/09).

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

Al punt 1

1. Dotar, dins de les properes disponibilitats pressupos-
tàries i en les línies d’acció del Departament de Territo-
ri i Sostenibilitat per aquesta legislatura, les polítiques 
d’afavoriment del lloguer o altres formes diferents a la 
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compravenda tradicional que facilitin l’accés a l’habi-
tatge com a instrument bàsic de les polítiques públiques 
per a l’accés a l’habitatge.

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

Al punt 2

2. Ampliar, en funció de les necessitats del servei, els 
recursos de la Secretaria de l’Habitatge destinats a la 
millora del servei d’informació i assessorament sobre el 
deute hipotecari, OFIDEUTE, per tal d’atendre les per-
sones que no poden assumir llurs responsabilitats hipo-
tecàries.

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

Del punt 3

3. Dins de l’any 2012 des de la Secretari d’Habitatge i 
Millora Urbana es portarà a terme un programa pel se-
guiment de les persones, famílies i col·lectius afectats per 
la crisi hipotecària a Catalunya a fi de garantir la inter-
venció pública en processos de mediació.

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

Del punt 4

4. Redactar i finançar, dins de les properes disponibili-
tats pressupostàries, un Pla d’Actuacions Urgents pel 
Foment de la Rehabilitació i la Millora Urbana com a 
instrument de dinamització econòmica i de creació 
d’ocupació al sector de la construcció, el foment de la 
innovació tecnològica i l’ampliació de l’oferta pública 
d’habitatge social, prioritzant l’adaptabilitat i l’eficièn- 
cia energètica dels edificis així com l’accessibilitat del 
parc construït i apostant a la vegada per la revalorització 
residencial de la ciutat construïda.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el futur de l’agricultura i la rama-
deria
Tram. 302-00087/09

Esmenes presentades
Reg. 38460, 38491, 38606, 38647 / Admissió a 
tràmit: Presidència del Parlament, 21.12.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 38460)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el futur de l’agricultura i la ramaderia (tram. 
302-00087/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

b) El marc financer és manifestament insuficient i no és 
pot acceptar [...]

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

En el punt h)

[...] el «greening» o verdeig. En aquest sentit considerem 
prioritari que es retiri l’exigència de destinar un 7% de la 
superfície a guaret, es retiri l’augment de la modulació 
del 5% al 10% i que es defineixin les zones de handicaps 
naturals.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

j) Cal definir exactament el concepte del que s’entén per 
agricultor actiu.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

k) En quant a les mesures de desenvolupament rural, 
s’han de prendre, entre d’altres, les mesures que afavorei-
xin la incorporació de les dones i dels joves a l’activitat 
agrària.
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5 Esmena núm. 5
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

l) S’han de revisar els preus de desencadenament de les 
ajudes a l’emmagatzemament d’oli.

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

m) La necessitat d’arbitrar un procediment per no perju-
dicar els ramaders sense base territorial que resten ex-
closos amb les ajudes insuficients que s’hi destinen.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2011

Josep Enric Millo i Rocher Dolors López Aguilar
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
38491)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre el futur de l’agricultura i 
la ramaderia (tram. 302-00087/09).

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

Del punt a)

a) Cal aprofundir en la simplificació administrativa i en la 
desburocratització. Aquesta nova PAC suposa un volum 
de tramitació molt feixuga per les administracions i pels 
administrats.

a) Millorar en la proposta oficial de la PAC la simpli-
ficació administrativa i l’agilització sobretot pel què fa 
als pagaments directes i a la condicionalitat, què caldria 
lligar a objectius concrets.

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

Del punt b)

b) El marc financer pot esdevenir insuficient i no es pot 
acceptar el possible increment de la taxa de cofinança-
ment dels Estats Membres.

b) Mantenir el marc financer què garanteixi un finança-
ment adequat i equitatiu de la PAC i del Desenvolupa-
ment rural entre tots els Estats membres i suficient per 
poder assolir els objectius de la seguretat alimentària, 
una renda digna per als productors, la gestió ecològica 
de les terres i l’aigua, el manteniment de l’agricultura en 
zones difícils i la lluita contra el canvi climàtic, sense què 
això suposi un increment de la taxa de cofinançament per 
part dels estats membres.

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

Del punt c)

c) Cal adoptar mesures excepcionals que millorin els me-
canismes de compensació en situacions de crisi de preus, 
mercat i de costos.

c) Augmentar els mecanismes de crisi de mercats, insufi-
cients en la proposta oficial i treure dels Fons de desenvo-
lupament rural l’eina d’estabilització de rendes cofinan-
çada pels estats membres o com en el cas d’España per 
les diferents CCAA atès els greuges que es podrien pro-
duir entre països i/o regions en la gestió d’una mateixa 
crisi. Aquest mecanisme ha d’estar finançat íntegrament 
per la Unió Europea.

4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt d)

d) Són necessaris mecanismes de gestió de mercats que 
evitin la volatilitat de preus i garanteixin una distribució 
justa del valor al llarg de la cadena agroalimentària.

d) Millorar els sistemes de gestió dels mercats per posar 
fi als abusos de poder de les principals empreses proces-
sadores i de comerç minorista invertint el procés de con-
centració en la cadena alimentària i ajudant a les orga-
nitzacions de productors i consumidors a establir canals 
de venda directa i l’organització de mercats més locals i 
regionals.

5 Esmena núm. 5
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt f)

f) Proposem als organismes de la competència que excep-
cionin l’agricultura en l’aplicació de la normativa sobre la 
competència, és excessivament rígida comportant conse-
qüències negatives pel sector productor.

f) Proposar als organismes de la competència l’excepció 
agrària en l’aplicació de les normes de la competència 
per incrementar el poder de negociació dels productors 
en la cadena alimentària i mesures europees per aturar 
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els abusos de la gran distribució per posició de domini al 
mercat o venda a pèrdues.

6 Esmena núm. 6
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt g)

g) La reforma de la PAC ha de contemplar les mateixes 
exigències als productes agroalimentaris provinents de 
països tercers que les exigides als productes dels Estats 
Membres.

g) Garantir la reciprocitat en els intercanvis comercials 
amb països tercers en un marc de sobirania alimentària 
comprometre’s a acabar amb el dumping de mercat com-
binat amb el dret de totes les nacions i regions de prote-
gir-se de les importacions a baix cost.

7 Esmena núm. 7
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt h)

h) L’activitat agrària contribueix amb escreix a la preser-
vació del medi ambient. Creiem excessiu destinar un 30% 
dels ajuts directes a l’aplicació d’aquestes pràctiques. Per 
aquest motiu creiem que cal donar-li valor a les mesures 
agroambientals que ja aplica el nostre sector agroalimen-
tari i incloure-les dins el «greening» o verdeig.

h) Cal introduir en la proposta de Reglament major sub-
sidiarietat dels estats membres o regions a l’hora de defi-
nir altres mesures alternatives dins del 30% del greening, 
què tinguin en compte, entre d’altres, l’impacte del canvi 
climàtic, la manca de recursos hídrics de la regió del sud 
mediterrània i l’existència de figures de protecció com la 
Xarxa natura 2000 o les figures de custodia del territori.

8 Esmena núm. 8
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

i) No estem d’acord amb l’anomenada «tarifa plana» tal 
com està plantejada. Hi ha molts dubtes respecte al pa-
gament uniformat i sobre les hectàrees que es considera-
ran per al càlcul. Creiem que els drets especials s’haurien 
d’aplicar a les activitats ramaderes sense base territorial.

i) Proposar la modificació de la «tarifa plana» de paga-
ment únic per hectàrea, tal i com esta plantejada, atès 
que perjudica els països mediterranis i Catalunya què 
disposa d’una gran varietat de sistemes productius agrí-
coles i ramaders què comporten costos, produccions i 
amortitzacions de les inversions molt diferents.

9 Esmena núm. 9
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt j)

j) Mantenir els ajuts acoblats en aquells sectors que esde-
vinguin més perjudicats per l’aplicació de la nova PAC a 
partir dels resultats de l’estudi d’impacte econòmic ela-
borat pel DARPAMN.

10 Esmena núm. 10
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt k)

k) Realitzar un pla de transició específic amb ajuts econò-
mics per a les activitats ramaderes sense base territorial.

11 Esmena núm. 11
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt l)

l) Avançar en les normes de rebuig a la presència d’Or-
ganismes Modificats Genèticament en els aliments per 
qüestions de seguretat alimentària i de control democrà-
tic tant dels productors com dels consumidors.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2011

Dolors Camats Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputada GP d’ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 38606)

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 estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el futur de l’agricultura i la ramaderia (tram. 302-
00087/09).

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

Del punt 1

Donar trasllat al nou Ministeri d’Agricultura del posi-
cionament  de rebuig desacord en aspectes substancials 
dels grups polítics de la Cambra Catalana a la reforma 

Fascicle segon
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de la PAC, presentada per la Comissió Europea el passat 
12 d’oc tubre, en considerar el següent:

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

De l’apartat 1b)

b) El marc financer pot esdevenir és insuficient i no es 
pot acceptar el possible increment de la taxa de cofinan-
çament dels Estats Membres davant dels reptes i objectius 
que es persegueixen amb la PAC.

3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’apartat 1f)

f) Proposem que la PAC reculli la plena excepció de als 
organismes de la competència que excepcionin l‘agricul-
tura en l’aplicació de la normativa sobre la competència, 
és excessivament rígida comportant conseqüències nega-
tives pel sector productor.

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

De l’apartat 1g)

g) La reforma de la PAC ha de contemplar en matèria de 
traçabilitat i d’informació als consumidors la identifica-
ció de les diverses les mateixes exigències als productes 
agroalimentaris provinents de països tercers que respec-
te les exigides als productes dels Estats Membres.

5 Esmena núm. 5
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 1h)

h) L’activitat agrària ja ve contribuint contribueix amb 
escreix a la preservació del medi ambient. Creiem ex-
cessiu Cal analitzar bé la necessitat de destinar un 30% 
dels ajuts directes a l’aplicació d’aquestes pràctiques. Per 
aquest motiu creiem que cal donar-li valor a les mesu-
res, pràctiques i tècniques agroambientals que ja aplica el 
nostre sector agroalimentari i definir la manera d’aplicar  
el «greening» o verdeig, tenint en compte també el pa-
per que poden tenir les entitats de custòdia del territori 
catalanes.

6 Esmena núm. 6
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 1i)

i) No estem d’acord amb l’anomenada «tarifa plana» tal 
com està plantejada ja que no té en compte la diversitat 
productiva dels països mediterranis. Hi ha molts dubtes 

respecte al pagament uniformitzat i sobre les hectàrees 
que es consideraran per al càlcul. Creiem que els drets es-
pecials s’haurien d’aplicar a les activitats ramaderes sense 
base territorial que la ramaderia sense base territorial ha 
d’obtenir drets especials en el marc dels ajuts associats a 
la producció.

7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt 1j)

j) Tenir present el creixement que experimenta la custòdia 
del territori i les demés noves formes d’accés a l’agricul-
tura en finques agràries catalanes, i canalitzar, a través 
del II Pilar de la PAC, l’oportunitat de posar en valor la 
pagesia d’acord amb la natura.

8 Esmena núm. 8
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt 1k)

k) Tenir en compte l’agricultura mediterrània i l’alt valor 
natural de moltes explotacions agràries catalanes que 
conformen una singularitat que cal contemplar en l’apli-
cació a Catalunya de la reforma de la PAC, amb un reco-
neixement específic i adequar de les mesures en relació al 
canvi climàtic i la biodiversitat mediterrània.

9 Esmena núm. 9
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat 2

2. A defensar davant del Govern de l’Estat la posició 
catalana consensuada a traves de la Comissió de Segui-
ment de la PAC establerta per la Conselleria d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i a 
fer-ne periòdica i públicament la valoració dels objectius 
marcats i del grau d’èxit assolit.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2011

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38647)

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 se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el futur de l’agricultura i la ramaderia 
(tram. 302-00087/09).
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1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP de Convergència i Unió

De l’apartat b)

b) Cal garantir el finançament suficient i no es pot ac-
ceptar l’increment de la taxa de cofinançament tant dels 
Estats Membres com de les administracions subestatals.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP de Convergència i Unió

D’un nou apartat j)

j) Cal aplicar un sistema descentralitzat que permeti apli-
car el programa de pagament bàsic a nivell de les regions 
i prendre decisions sobre els sistemes de capes, adaptant 
el sistema d’ajuts directes a les necessitats i particulari-
tats del sector agrari propi.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures econòmiques
Tram. 302-00088/09

Esmenes presentades
Reg. 38648, 38729 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 21.12.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38648)

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 se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les mesures econòmiques (tram. 302-
00088/09).

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

Al punt 6

«6. Impulsar mitjançant els òrgans existents de coordi-
nació i direcció de la gestió tributària, un marc de col-
laboració amb l’Agència Tributària Estatal, per determi-
nar l’abast i circumstàncies de frau fiscal a Catalunya 
així com les mesures per a la seva detecció i regularit-
zació.»

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

Del punt 10.

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

Del punt 12

«12. Continuar impulsant mesures de racionalització de 
la despesa farmacèutica, incentivant la prescripció i dis-
pensació dels medicaments genèrics i de marca de preu 
menor.»

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

Del punt 13

«13. Garantir el compliment de la normativa vigent quant 
a l’activitat de promoció i informació sobre productes 
farmacèutics, facilitant alhora als professionals de la sa-
lut informació i formació per assegurar una prescripció 
eficient, segura i de qualitat.»

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

Del punt 14

«14. Continuar amb la implementació de mesures per a 
un major estalvi i eficiència energètica en els edificis i 
dependències utilitzats per la Generalitat de Catalunya, 
promoure’n la conscienciació entre el seu personal i usu-
aris, i promoure el foment de la compra agregada del 
subministrament elèctric de la Generalitat de Catalunya 
per assegurar el preu més optimitzat possible.»

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

Del punt 15

15. Continuar amb el procés d’implementar mesures de 
racionalització i simplificació de l’administració de la 
Generalitat i de l’estructura del seu sector públic, en el 
marc de l’acord de Govern de 2 d’agost de 2011.»

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 38729)

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les mesures econòmiques 
(tram. 302-00088/09).

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

D’una part del punt 11

Eliminar la darrera reducció de l’impost de successions 
i aprovar una moratòria sobre l’aplicació del darrer tram 
que va aprovar el govern d’entesa.

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

Dels punts 12 i 13 

«Aprovar en el termini màxim de 6 mesos un pla de raci-
onalització de la despesa farmacèutica consensuat amb 
els professionals de l’àmbit de la salut i els col·legis pro-
fessionals».

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2011

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

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política d’atenció a les perso-
nes amb discapacitat
Tram. 302-00089/09

Esmenes presentades
Reg. 38492, 38605, 38726, 38728, 38731 / Admissió 
a tràmit: Presidència del Parlament, 21.12.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
38492)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laura Massana Mas, di-
putada 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, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la política d’atenció a les 
persones amb discapacitat (tram. 302-00089/09).

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

D’un incís al punt 3

3. Garantir que la subvenció dels cost salarial correspo-
nent al lloc de treball de fins al 75% del salari mínim in-
terprofessional es puguin acollir els centres especials de 
treball d’iniciativa social que creïn nous llocs de treball 
ocupats per persones amb discapacitat amb especials di-
ficultats.

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

D’un nou punt 4

4. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2012 inclouran una partida específica on es detallin els 
ajuts als centres especials de treball d’iniciativa social 
esmentats en la present moció.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2011

Dolors Camats Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputada GP d’ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 38605)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Núria Segú Ferré, dipu-
tada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la política d’atenció a les 
persones amb discapacitat (tram. 302-00089/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 1

[...] incloent-hi les polítiques respecte a la inserció de les 
persones amb discapacitat a partir d’un model global que 
contempli de manera conjunta la inserció a la empresa 
ordinària amb treball amb suport i als Centres especials 
de Treball.
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2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt 4

4. Continuar incorporant clàusules socials en la con-
tractació pública de l’administració del Govern de la 
Generalitat que permeten una discriminació positiva en 
la compra de serveis i productes que produeix Tercer Sec-
tor i de manera especial els Centres Especials de Treball 
d’iniciativa social.

Establir un sistema de seguiment que permeti conèixer 
els contractes realitzats a partir de les clàusules socials i 
de manera especials els contractes reservats als Centres 
Especials de Treball.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt 5

5. Aprovar de manera consensuada amb totes les organit-
zacions del sector, un Pla estratègic per els Centres Espe-
cials de Treball que, a partir de la singularitat i especi-
ficitat d’aquests centres a Catalunya, contempli mesures 
per a la seva sostenibilitat, reestructuració i revitalitza-
ció amb l’objectiu de garantir la seva viabilitat financera 
i la seva competitivitat econòmica mitjançant l’impuls de 
línies de negoci viables, formació i inversió.

Alhora, aquest Pla, també haurà de contemplar un model 
integral que inclogui les quanties de les subvencions en 
funció dels graus de discapacitat, característiques em-
presarials del centres i localització territorial d’aquests.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens Núria Segú Ferré
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38726)

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 se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la política d’atenció a les persones amb 
discapacitat (tram. 302-00089/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Convergència i Unió

Al punt 1

1. Aprovar el Pla de polítiques actives per a les perso-
nes amb discapacitat i presentar-lo davant el Parlament 

durant el primer trimestre de l’any 2012, incloent-hi les 
polítiques respecte a la inserció de les persones amb dis-
capacitat al món laboral i les polítiques sobre el treball 
protegit. El pla dóna un impuls general a la integració 
en la empresa ordinària i pel que fa al treball protegit es 
basarà en un model que tingui en compte la capacitat de 
les persones i per tant aplicarà criteris graduals.

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

Al punt 2

2. Sol·licitar al Govern estatal, que mantingui els ajuts 
als Centres especials de treball d’iniciativa social, asse-
gurant la subvenció del cost salarial corresponent al lloc 
de treball de fins el 75% del salari mínim interprofessio-
nal per als treballadors amb discapacitat amb especials 
dificultats.

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

Del punt 3

3. Sol·licitar al Govern estatal: 

a) que doti a la conferencia sectorial dels recursos eco-
nòmics suficients, per garantir el finançament dels ajuts 
als centres especials de treball tant per a les persones ac-
tualment contractades com pels nous contractes i poder 
així donar resposta a les necessitats i especificitats dels 
centres especials de treball a Catalunya. 

b) el pagament endarrerit de les quanties dels dos anys 
anteriors.

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP de Convergència i Unió

D’un nou punt 4

4. Acordar amb el Govern central i a tal efecte establir 
una comissió paritària per poder abordar que la norma-
tiva per als centres especials de treball es pugui desen-
volupar de forma autònoma des de la Generalitat per tal 
de garantir la màxima adequació a les característiques 
pròpies.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència (reg. 38728)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
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d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
d’atenció a les persones amb discapacitat (tram. 302-
00089/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Nou punt 4

4) Exigir al nou Govern espanyol que reformi l’Estratègia 
Espanyola d’Ocupació 2012-2014 aprovada pel consell 
de ministres sortint, pel fet d’aplicar un sistema de finan-
çament que no sols representa una reducció del 33% per 
als col·lectius amb especial dificultats, sinó que desesti-
ma les imprescindibles actuacions de discriminació posi-
tiva requerides pel sector a Catalunya.

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

Nou punt 5

5) Exigir al nou Govern espanyol que reformi l’Estratègia 
Espanyola d’Ocupació 2012-2014 aprovada pel consell 
de ministres sortint, pel fet de no respectar la competèn-
cia del Govern català per a adaptar l’aplicació i la quan-
tificació dels continguts mínims de les polítiques actives 
dirigides a les persones amb discapacitat.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 38731)

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la política d’atenció a les 
persones amb discapacitat (tram. 302-00089/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Al punt 1

1. Aprovar el Pla de polítiques actives per a les perso-
nes amb discapacitat i presentar-lo davant el Parlament 
durant el primer trimestre de l’any 2012, incloent-hi les 
polítiques respecte a la inserció de les persones amb dis-

capacitat al món laboral i les polítiques sobre el treball 
protegit, «amb les següents característiques: 

a. Compartit amb el sector representatiu dels Centres 
Especial de Treball (CET) i les associacions de persones 
amb discapacitat».

b. Integrador dels treballadors amb discapacitat en l’en-
torn laboral en general, tant en el treball protegit com en 
el no protegit.

c. Sostenible. Reforçant els aspectes que garanteixin la 
seva perdurabilitat, productivitat, gestió empresarial, 
professionalitzador de la gestió, transparència, personali-
tat jurídica pròpia de CET, fomentant l’agrupació de CET.

d. Competitiu. Amb la incorporació de manera urgent de 
l’aplicació de clàusules socials als contractes públics i 
privats amb vinculació a les administracions.

e. Ajustat a les necessitats individuals. Amb mesures ade-
quades a superar les limitacions inherents a cada tipolo-
gia i grau de discapacitat.

f. Amb atenció prioritària a les persones amb especials 
dificultats.

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

D’un nou punt 4

4. Instar el Govern de Catalunya a exigir al Govern de 
l’Estat a seguir aportant els recursos necessaris per a fer 
possibles els punts 2 i 3.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt 5

5. Instar el Govern de Catalunya a vetllar perquè els cri-
teris de repartiment de recursos en la Conferencia Secto-
rial no perjudiquin Catalunya, especialment actualitzant 
les dades.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Anna Simo i Castelló Oriol Amorós i March
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el suport a la internacionalització 
de l’empresa catalana
Tram. 302-00090/09

Esmenes presentades
Reg. 38575 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.12.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
38575)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Mercè Civit Illa, dipu-
tada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre el suport a la 
interna cionalització de l’empresa catalana (tram. 302-
00090/09).

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

Al final del punt 5

5. Continuar apostant per la política de clústers indus-
trials especialment amb les PIMES.

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

D’un nou punt 6

6. Elaborar un pla d’actuació dirigit a les empreses sus-
ceptibles de ser deslocalitzades amb l’objectiu de mante-
nir el teixit industrial existent avui a Catalunya.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2011

Dolors Camats Luis Mercè Civit Illa
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputada GP d’ICV-EUiA

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Resolució sobre la situació de compatibilitat 
d’un diputat
Tram. 234-00024/09

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 22, 21.12.2011, DSPC-P 37

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 de de-
sembre de 2011, ha estudiat el dictamen de la Comissió 
de l’Estatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 11.2 del 
Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

D’acord amb la legislació aplicable i amb les noves dades 
manifestades pel diputat Albert Rivera Díaz relatives a 
les activitats professionals, laborals o empresarials que 
exerceix i als càrrecs públics que ocupa, d’acord amb l’ar-
ticle 12.2 del Reglament, el Ple del Parlament estableix la 
situació de compatibilitat del diputat Albert Rivera Díaz.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

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

Situació de compatibilitat o d’incompatibili-
tat d’un diputat
Tram. 234-00025/09 i 234-00026/09

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 21 de desembre de 2011, ha acordat d’establir el 
dictamen següent: 

Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya en 
matèria d’incompatibilitats dels diputats del Parlament 
de Catalunya, i d’examinar les dades declarades pels di-
putats Josep Vendrell Gardeñes i Jordi Roca Mas, relati-
ves a les activitats professionals, laborals o empresarials 
que exerceixen i als càrrecs públics que ocupen, d’acord 
amb l’article 16.1.b del Reglament i la legislació aplica-
ble, la Comissió, en compliment del que disposa l’article 
11.2 del Reglament, proposa al Ple la situació de com-
patibilitat dels diputats Josep Vendrell Gardeñes i Jordi 
Roca Mas (tram. 234-00025/09 i 234-00026/09).

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

El secretari El president de la Comissió
Pere Calbó i Roca Benet Maimí i Pou
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Calendari de sessions plenàries per al quart 
període de sessions
Tram. 244-00007/09

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 20 de 
desembre de 2011, d’acord amb el que estableix l’article 
72.1 del Reglament, i d’acord amb la Junta de Portaveus, 
ha aprovat el calendari indicatiu de sessions plenàries 
per al quart període de sessions (gener - juliol 2012):

Gener: 18 - 19 

Febrer: 15 - 16, 29 

Març: 1, 14 - 15, 28 - 29 

Abril: 11 - 12, 25 - 26 

Maig: 9 - 10, 23 - 24 

Juny: 6 - 7, 20 - 21 

Juliol: 4 - 5, 18 - 19 

A reserva de les modificacions que l’actuació del Parla-
ment demani.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2011

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

Fonamentació jurídica de la decisió de la 
Mesa del Parlament d’inadmetre tres sol-
licituds de dictamen al Consell de Garanties 
Estatutàries

Acord
Mesa del Parlament, 20.12.2011

Mesa del Parlament

I. Consideracions prèvies

Amb relació a les sol·licituds expressades a la Junta de 
Portaveus respecte a la fonamentació jurídica dels acords 
de la Mesa d’inadmissió a tràmit de les sol·licituds de 
dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, la Mesa, 
de conformitat amb l’article 30 del Reglament, i havent 
escoltat la Junta de Portaveus, fa les següents conside-
racions: 

1. Amb relació a la sol·licitud feta en Junta de Portaveus 
pels GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, GP d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya i SP de Solidaritat Catalana per la Independència, 
de trametre les sol·licituds de dictamen directament al 
Consell de Garanties Estatutàries, perquè aquest, atesa 
l’alta funció consultiva que té encomanada per l’Estatut 
i la llei que el regula, interpreti i determini, per una ban-
da, si 13 diputats equivalen a la desena part de membres 
del Parlament i, per una altra, si un grup parlamentari 

i un subgrup parlamentari equivalen als dos grups que 
exigeix l’article 26.2, de la llei CGE, la Mesa transcriu 
el que diu literalment l’apartat 1 l’article esmentat: «Els 
diputats o grups parlamentaris que sol·licitin un dicta-
men al Consell de Garanties Estatutàries a l’empara de 
les lletres a i b de l’article 23 ho han de comunicar a la 
Mesa del Parlament en el termini de tres dies a comptar 
de la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya del dictamen de la comissió legislativa i dels 
vots particulars i les esmenes reservades, o de l’informe 
de la ponència, si la comissió té delegada la competèn-
cia legislativa plena. La Mesa del Parlament ha d’acordar 
l’admissió o la inadmissió a tràmit de la sol·licitud i tra-
metre-la al Consell, si escau, en el termini de dos dies.» 

La claredat del mandat exclou qualsevol interpretació; 
l’admissió o inadmissió de la sol·licitud de dictamen és 
competència indefugible de la Mesa i correspon a les 
funcions que aquesta té encomanades pel Reglament 
o per les lleis; en aquest cas per la llei damunt dita, de 
verificar el compliment dels requisits formals de la sol-
licitud.

Aquesta qualificació de la Mesa, no s’oposa en cap cas a 
la que correspon al Consell de Garanties, en els termes 
que estableix l’article 25.1 de la llei que el regula: «El 
Consell de Garanties Estatutàries, un cop rebuda una sol-
licitud de dictamen, s’ha de pronunciar en el termini de 
tres dies sobre si l’admet a tràmit o no. El Consell només 
pot inadmetre la sol·licitud en cas de manca de legitima-
ció o en cas d’incompliment d’altres requisits procedi-
mentals establerts legalment.»

La lectura concordada dels dos articles transcrits permet 
mantenir que, quan es tracta d’una sol·licitud de dicta-
men provinent del Parlament, hi ha una doble qualifica-
ció. Una primera, que correspon a la Mesa i l’exercici de 
la qual és indeclinable, de comprovar el compliment dels 
requisits formals de la sol·licitud; i una segona que cor-
respon al Consell, que verifica la legitimació i el compli-
ment de qualsevol requisit procedimental establert per 
la llei. Superada aquesta doble qualificació, és quan el 
Consell de Garanties Estatutàries pot exercir la seva alta 
funció de vetllar per l’adequació a l’Estatut i a la Consti-
tució de les disposicions de la Generalitat.

2. La Mesa no entra en les valoracions polítiques i par-
lamentàries que fan els signants en la motivació de les 
seves sol·licituds de dictamen del Consell de Garan ties 
Estatutàries perquè no és la seva funció i perquè en 
aquestes motivacions en cap cas es denuncia la vulne-
ració de cap precepte reglamentari. En qualsevol cas, la 
Mesa deixa constància que en la tramitació dels projec-
tes de llei de simplificació i millora de la regulació (200-
00008/09), d’agilitat i reestructuració administrativa 
(200-00009/09) i de promoció de l’activitat econòmica 
(200-00010/09) s’han seguit formalment tots els tràmits 
parlamentaris i respectat els terminis establerts pel Re-
glament.

II. Inadmissió a tràmit de les sol·licituds 
presentades per una desena part dels diputats 
(reg. 38336, 38337 i 38338)

1. La Mesa no admeté a tràmit les sol·licituds esmenta-
des perquè no eren presentades per «una desena part dels 
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diputats», com disposen concordadament els articles 26, 
23.b i 16.1.b, de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Con-
sell de Garanties Estatutàries sinó únicament per tretze 
diputats.

Des de les convencions formals de l’aritmètica és palès 
que 13 no és igual sinó menor a la desena part dels di-
putats.

Al Parlament de Catalunya la desena part s’ha computat 
al llarg de les nou legislatures arrodonint el 13,50 en el 14, 
número enter següent (vegeu annex), com pel demés és 
regla aritmètica universal.

El còmput del 10% dels membres de la Cambra s’ha 
establert sempre en 14, no únicament respecte a les sol-
licituds de dictamen del Consell Consultiu i del Consell 
de Garanties Estatutàries, sinó també en els procedi-
ments en què s’estableix en el 10% el dret de proposta, 
ad exemplum: articles 155.6 i 168.2 del Reglament.

2. Si bé el precepte no es refereix explícitament al per-
centatge del 10%, una interpretació sistemàtica del Re-
glament porta a recordar l’article 81.3: «S’entén que hi ha 
majoria absoluta si s’expressen en el mateix sentit el pri-
mer nombre enter de vots que segueix el nombre resul-
tant de dividir per dos el total dels membres de ple dret 
del Parlament». La decisió de la Mesa d’arrodonir per 
dalt, al llarg de totes les legislatures, en el número en-
ter següent ha estat fonamentada en els precedents però 
també en aquesta definició. El mateix ha succeït quan el 
percentatge exigit era la quarta part (art. 68.2 i 134.2 del 
Reglament).

3. Per a modificar el còmput del 10%, es pot promoure 
un acord de la Junta de Portaveus que proposi a la Mesa 
una nova interpretació. Si es vol, però, una major garan-
tia i seguretat jurídica, el més adient és promoure una 
reforma del Reglament que reguli el còmput de fraccions 
de membres de la Cambra (desena i quarta part, mentre 
el nombre de membres es mantingui en 135, supòsits en 
què el resultat no és un nombre enter).

Aquesta actuació no resulta necessària perquè la qualifi-
cació de la Mesa de les sol·licituds damunt referenciades 
és d’acord amb la lletra i l’esperit de la Llei 2/2009, del 
12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries i, en 
el que correspon i analògicament, també del RPC i es 
fonamenta en els precedents parlamentaris.

4. La Mesa manté la seva qualificació de no admetre a 
tràmit les sol·licituds 38336, 38337 i 38338 atès que no 
foren presentades per «una desena part dels diputats», 
com disposen concordadament els art. 26, 23.b, 16.1.b de 
la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties 
Estatutàries, sinó únicament per tretze diputats.

III. Inadmissió a tràmit de les sol·licituds 
presentades per un Grup i un Subgrup 
parlamentari (reg. 38339, 38340 i 38341)

1. La Mesa no admeté a tràmit les sol·licituds atès que 
no eren presentades per «dos grups parlamentaris», com 
disposen concordadament els art. 26, 23.b, 16.1.b, sinó 
per un grup parlamentari i un subgrup parlamentari.

2. És sobrer palesar que els requisits de legitimació per a 
sol·licitar dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 

estan establerts en la llei que el regula i no en el Regla-
ment del Parlament. La llei estableix (art. 23.b) que la sol-
licitud ha d’estar signada per «dos grups parlamentaris» 
i en cap cas fa referències als subgrups parlamentaris, 
perquè no existien en el moment de la seva aprovació.

3. Els sol·licitants volen estendre als Subgrups el dret de 
sol·licitar dictamen, tot invocant l’article 22bis.3 del Re-
glament, que diu literalment: «Els subgrups parlamenta-
ris poden exercir les iniciatives legislatives i subscriure 
els procediments parlamentaris que pot presentar un 
grup parlamentari». Aquesta extensió podia haver estat 
considerada per la Mesa, si no hagués tingut present o 
hagués oblidat el que disposa l’article. 24.2: «En les ini-
ciatives per a les quals aquest reglament exigeix la signa-
tura dels portaveus dels grups parlamentaris, la del Grup 
Mixt únicament es compta si és constituït per un mínim 
de cinc membres i si acredita el suport de la majoria del 
Grup», situació que certament no es produeix en els su-
pòsits sotmesos a reconsideració perquè l’únic subgrup 
que ha donat suport a la sol·licitud està integrat, en el mo-
ment present, per tres diputats.

4. No coneixem cap antecedent en que s’hagués trami-
tat una sol·licitud de dictamen al Consell Consultiu o al 
Consell de Garanties Estatutàries, signada per un grup 
parlamentari i el Grup Mixt, si no complia el que esta-
bleix l’article 24.2 del Reglament.

5. La Mesa manté la seva qualificació de no admetre a 
tràmit les sol·licituds reg. 38339, 38340 i 38341, atès que 
no foren presentades per «dos grups parlamentaris», com 
disposen concordadament els articles 26, 23.b, 16.1.b, de 
la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties 
Estatutàries, sinó per un grup parlamentari i un subgrup 
parlamentari.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2011

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

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat
Tram. 410-00008/09

Substitució de diputats
Reg. 38414 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

Baixa: Carmen de Rivera Pla

Alta: Jordi Cañas Pérez
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Composició de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració
Tram. 410-00009/09

Substitució de diputats
Reg. 38414 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

Baixa: Jordi Cañas Pérez

Alta: Carmen de Rivera Pla

Composició de la Comissió de Salut
Tram. 410-00011/09

Substitució de diputats
Reg. 37678 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 el Reglament del 
Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions 
de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió de Salut

Alta: Josep Vendrell Gardeñes

Baixa: Laia Ortiz Castellví

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

4.48. INTERGRUPS PARLAMENTARIS

Composició de l’Intergrup de Població, Des-
envolupament i Salut Reproductiva
Tram. 413-00003/09

Substitució de membres
Reg. 37680 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 el Reglament del 
Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions 
de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Intergrup de Població Desenvolupament i Sa-
lut Reproductiva

Alta: Mercè Civit Illa

Baixa: Laia Ortiz Castellví

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
Tram. 413-00004/09

Substitució de membres
Reg. 37679 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 el Reglament del 
Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions 
de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Intergrup del Poble Gitano

Alta: Josep Vendrell Gardeñes

Baixa: Mercè Civit Illa

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 16/IX, 
sobre l’aturada dels trens de la línia 2 de roda-
lia a l’estació del Prat de Llobregat (Baix Llo-
bregat)
Tram. 290-00009/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 37665 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00009/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 16/IX, so-
bre l’aturada dels trens de la línia 2 de rodalia a l’estació 
del Prat de Llobregat (Baix Llobregat).

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat
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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 16/IX, sobre l’aturada dels 
trens de la línia 2 de rodalia a l’estació del Prat de Llo-
bregat (Baix Llobregat) (núm. tram. 290-00009/09), us 
informo del següent: 

Des del punt de vista de la viabilitat tècnica, no hi ha 
cap impediment de tipus infraestructural per a què tots 
els serveis de la línia R2 sud faci parada a l’estació del 
Prat. Tanmateix, d’acord amb les dades d’aforament més 
recents, els nivells actuals d’ocupació dels serveis no la 
justifiquen.

L’ATM ha realitzat també una anàlisi de cost/benefici de 
la rendibilitat socioeconòmica de la mesura del qual es 
conclou que la rendibilitat de la mesura és negativa.

Barcelona, 15 de desembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 26/IX, 
sobre el millorament del servei ferroviari de la 
línia 4 de rodalia
Tram. 290-00019/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 37666 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00019/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 26/IX, 
sobre el millorament del servei ferroviari de la línia 4 
de rodalia.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 26/IX, sobre el millorament 
del servei ferroviari de la línia 4 de rodalia (núm. tram. 
290-00019/09), us informo del següent: 

Des de l’Autoritat del Transport Metropolità s’ha realitzat 
una anàlisi detallada del grau d’utilització dels serveis de 
la línia R4 de Rodalies de Catalunya del què es conclou 
que actualment existeix una adequació entre l’oferta i la 
demanda i que no hi ha raons de manca de places que 
justifiquin l’increment de recursos que serien necessaris 
per perllongar fins a Vilafranca del Penedès o Sant Vi-
cenç de Calders el recorregut dels trens que actualment 
inicien o finalitzen el seu recorregut a Martorell.

Aquest tram, va ser objecte de millores al llarg de l’any 
2010: 

– Increment de la freqüència per hora i sentit entre Mar-
torell i Vilafranca els caps de setmana i festius. Dos 
d’aquests trens han perllongat el seu recorregut al trajec-
te Vilafranca-Sant Vicenç de Calders.

– Reconversió en expedició comercial al tram Vilafranca 
del Penedès - Sant Vicenç de Calders de l’última circula-
ció tècnica de la jornada.

Quant a l’ampliació del servei en horari nocturn cal re-
cordar que l’any 2010 es van introduir millores a la línia 
R4. Les dades de validació del sistema de gestió de la in-
tegració tarifària de l’ATM la demanda en el període de 
les 21.00 a les 00.00 a la part sud de l’R4 és el 2,93% de 
tot un dia feiner tipus. Aquestes dades no justifiquen un 
reforç del servei en aquesta franja horària, com tampoc 
més enllà de les 00.00 hores, atesa l’existència de serveis 
nocturns substitutoris per carretera.

D’altra banda, a dia d’avui, els diferents canals d’infor-
mació als usuaris dels serveis de Rodalies de Catalunya 
ofereixen informació ajustada sobre l’horari i la durada 
dels trajectes a tota la xarxa de rodalia de Barcelona.

Quan es produeixen modificacions temporals de llarga 
durada en les condicions de la infraestructura que po-
den obligar a establir limitacions de velocitat que afecten 
l’horari prescrit, s’incorporen les modificacions perti-
nents als horaris, com succeeix amb les obres de l’en-
torn de la nova estació d’alta velocitat de la Sagrera, que 
han motivat un increment dels temps de viatge que s’han 
traslladat als horaris de les línies afectades.

En els casos en què es produeixen incidències no pro-
gramades en el servei que motiven l’incompliment dels 
horaris, s’informa als clients a través de tots els mitjans a 
l’abast de l’operador ferroviari: avisos en estacions, me-
gafonia i noves plataformes com a telèfon gratuït, web, 
SMS o Twitter (des del mes de juny d’aquest any). Si 
l’afectació és de gran abast, també es difonen notes a tra-
vés dels mitjans de comunicació general.

Pel que fa a les inversions pressupostàries per al millo-
rament de la l’R4, el Govern de la Generalitat està molt 
amatent al desplegament, per part del Ministeri de Fo-
ment, del Pla d’infraestructures ferroviàries de rodalies 
de Barcelona 2008-2015. Al si de la comissió institucio-
nal per al seguiment d’aquest Pla, aquest Departament 
pressiona la Secretaria d’Estat de Planificació i Infraes-
tructures per tal que es prioritzin les actuacions de mo-
dernització i millora de la infraestructura de totes les 
línies de rodalia, entre elles, de la línia R4.

Barcelona, 15 de desembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 122/IX, 
sobre el manteniment del Pla català de l’esport 
a l’escola
Tram. 290-00112/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 35399 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00112/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 122/IX, 
sobre el manteniment del Pla català de l’esport a l’escola.

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Resolució 122/IX, sobre el manteniment del Pla català 
de l’esport a l’escola (núm. tram. 290-00112/09), us in-
formo, amb el document annex, de les actuacions que 
s’han portat a terme.

Barcelona, 13 de desembre de 2011

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Annex

En compliment de l’esmentada Resolució, la Secretaria 
General de l’Esport informa del següent: 

a) El Consell Català de l’Esport ha mantingut diverses 
reunions amb el Departament d’Ensenyament per al des-
envolupament del Pla. Entre d’altres, les reunions de la 
Comissió de seguiment dels programes de l’esport esco-
lar a Catalunya, que té per objectiu analitzar la correcta 
aplicació i funcionament dels tres programes de l’esport 
escolar a Catalunya i l’assoliment dels seus objectius; i la 
del Jurat que adopta l’acord sobre la resolució d’actualit-
zació del sistema públic d’indicadors de qualitat esporti-
va de l’esport escolar per a l’any 2011.

b) Enguany s’han mantingut els ajuts finalistes a les enti-
tats esportives escolars que participen en el Pla català de 
l’esport a l’escola a través dels plans d’entorn.

c) Els mecanismes de participació i col·laboració de les 
administracions locals estan garantits mitjançant els 
consells esportius que tenen com a un dels seus objectius 
aquesta col·laboració, i en els què participen amb veu i 
vot, en ser membres de l’assemblea general, òrgan su-
perior de participació i de representació dels consells. 
Alhora s’han signat acords de col·laboració entre les ad-
ministracions locals, els consells esportius i els centres 
que participen en el Pla.

d) Se segueix confiant en els consells esportius com a 
coordinadors del Pla en l’àmbit comarcal i amb la Unió 
de Consells Esportius en l’àmbit nacional. En aquest 
sentit, s’han mantingut varies reunions amb ells pel des-
envolupament del Pla i dels Jocs Esportius Escolars de 
Catalunya.

f) Per al curs 2011-2012 es mantindran les aportacions 
econòmiques, mitjançant convocatòria pública, a la qual 
es podran acollir les entitats que participen en el Pla.

Ivan Tibau i Ragolta
Secretari general

Control del compliment de la Resolució 124/IX, 
sobre la posada en marxa de l’oferta forma-
tiva del centre educatiu de l’Institut Nacional 
d’Educació Física de Catalunya a Cambrils 
(Baix Camp) i Amposta (Montsià) per al curs 
2012-2013
Tram. 290-00114/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 35400 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00114/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 124/IX, 
sobre la posada en marxa de l’oferta formativa del cen-
tre educatiu de l’Institut Nacional d’Educació Física de 
Catalunya a Cambrils (Baix Camp) i Amposta (Montsià) 
per al curs 2012-2013.

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Resolució 124/IX, sobre la posada en marxa de l’ofer-
ta formativa del centre educatiu de l’Institut Nacional 
d’Educació Física de Catalunya a Cambrils (Baix Camp) 
i Amposta (Montsià) per al curs 2012-2013 (núm. tram. 
290-00114/09), us informo, amb el document annex, de 
les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 13 de desembre de 2011

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Annex

En compliment de l’esmentada Resolució, la Secretaria 
General de l’Esport ha mantingut diverses reunions i 
converses al llarg dels darrers mesos amb els alcaldes 
de Cambrils i Amposta per tal d’avaluar conjuntament 
la viabilitat del protocol d’intencions signat entre l’Ins-
titut d’Educació Física de Catalunya i els ajuntaments 
d’aquestes poblacions.

Resultat d’aquestes reunions i d’un estudi exhaustiu del 
projecte, s’ha pogut constatar la seva manca de viabilitat 
a causa de la situació econòmica i d’una base prou sòlida 
que garantís el seu futur.

En qualsevol cas, la Secretaria General de l’Esport ha 
seguit treballant per trobar la solució més idònia per tal 
de donar cobertura a la demanda d’una formació supe-
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rior de qualitat en l’àmbit de l’activitat física i l’esport a 
les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre.

Ivan Tibau i Ragolta
Secretari general

Control del compliment de la Resolució 158/IX, 
sobre les obres de conservació i millorament 
en vuit equipaments cívics de la xarxa de la 
Generalitat
Tram. 290-00148/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 35129 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00148/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 158/IX, 
sobre les obres de conservació i millorament en vuit 
equipaments cívics de la xarxa de la Generalitat.

Comissió Competent: Benestar, Família i Immigració

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 158/IX, sobre les obres de 
conservació i millorament en vuit equipaments cívics de 
la xarxa de la Generalitat (núm. tram. 290-00148/09), us 
informo que: 

A partir de les indicacions de l’auditoria tècnica en rela-
ció als equipaments esmentats a la resolució del Parla-
ment de Catalunya 158/IX, des del servei de Projectes, 
Obres i Equipaments de la Direcció de Serveis del De-
partament de Benestar Social i Família, es va procedir a 
elaborar els corresponents informes tècnics, a partir dels 
quals s’han establert criteris de priorització de les actua-
cions de millora que s’han d’endegar, d’acord amb les 
disponibilitats pressupostàries.

Aquests criteris de prioritat, que garantiran una millor 
qualitat dels serveis que actualment s’estan oferint en els 
diferents equipaments cívics són: 

1. Neutralització de les barreres arquitectòniques.

2. Funcionalitat dels espais.

3. Adequació de la instal·lació elèctrica.

4. Climatització.

5. Adequació dels serveis higiènics.

6. Consolidació dels fonaments estructurals.

7. Millores d’aïllament tèrmic.

Aquesta priorització, d’acord amb criteris tècnics de mi-
llora de la qualitat de l’equipament, farà que les inver-
sions es realitzin amb una metodologia que reforci els 
aspectes que incideixen de forma més directa sobre els 
usuaris.

Així, i respectant aquest ordre, a l’avantprojecte de pres-
supost per al 2012 es prioritzarà l’adequació del Casal de 
Gent Gran Santa Coloma de Gramenet-Albert Francàs i 
del Casal de Gent Gran de Sant Joan de Vilatorrada, i en 
funció de les disponibilitats pressupostàries es duran a 
terme totes aquelles accions de millora necessàries per 
ordre tècnic de prioritats.

Barcelona, 9 de desembre de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Resolució 159/IX, 
sobre la cobertura dels nous canals de Televi-
sió de Catalunya
Tram. 290-00149/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 38412 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 94 del reglament del 
Parlament i, per tal de donar compliment a la Resolu-
ció 159/IX del Parlament de Catalunya, sobre la cober-
tura dels nous canals de Televisió de Catalunya (290-
00149/09), el control de la qual correspon a la Comissió 
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, sol·licito pròrroga del termini de la tramitació 
de referència.

Barcelona, 16 de desembre de 2011

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Vicepresidenta de la Generalitat, del Depar-
tament de la Presidència (reg. 38412).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
14.02.2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.12.2011.
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Control del compliment de la Resolució 162/IX, 
sobre l’assumpció de la protecció dels drets 
humans al Sàhara Occidental per part de la 
Missió de les Nacions Unides per al Referèn-
dum del Sàhara Occidental
Tram. 290-00152/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 37517 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00152/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 162/IX, 
sobre l’assumpció de la protecció dels drets humans al 
Sàhara Occidental per part de la Missió de les Nacions 
Unides per al Referèndum del Sàhara Occidental.

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, en compliment de la Resolu-
ció 162/IX, sobre l’assumpció de la protecció dels drets 
humans al Sàhara Occidental per part de la Missió de les 
Nacions Unides per al Referèndum del Sàhara Occidental 
(núm. tram. 290-00152/09), us informo, amb el document 
annex, de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 14 de desembre de 2011

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Annex

En compliment de l’esmentada Resolució us informem 
que el secretari d’Afers Exteriors del Departament de la 
Presidència va adreçar un escrit a la Secretaria General 
Técnica del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació del 
Govern d’Espanya, que és l’òrgan de relació ordinari 
amb les comunitats autònomes per als afers exteriors, do-
nant-l’hi trasllat del contingut de l’esmentada Resolució.

En aquests moments restem a l’espera de la seva resposta.

Barcelona, desembre de 2011

Senén Florensa i Palau
Secretari

Control del compliment de la Resolució 165/IX, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
37/2010, referent a la delegació de la Generali-
tat a Madrid, corresponent als anys 2008 i 2009
Tram. 290-00160/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 35401 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00160/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 165/IX, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 37/2010, 
referent a la delegació de la Generalitat a Madrid, corres-
ponent als anys 2008 i 2009.

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Resolució 165/IX, per la qual s’aprova l’Informe de fis-
calització 37/2010, referent a la delegació de la Genera-
litat a Madrid, corresponent als anys 2008 i 2009 (núm. 
tram. 290-00160/09), us informo, amb el document an-
nex, de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 13 de desembre de 2011

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 163/IX, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
39/2010, referent a Infraestructures Ferroviàri-
es de Catalunya, corresponent al 2006
Tram. 290-00161/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 37853 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00161/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 163/IX, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 39/2010, 
referent a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, 
corresponent al 2006.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 163/IX, per la qual s’aprova 
l’Informe de fiscalització 39/2010, referent a Infraestruc-
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tures Ferroviàries de Catalunya, corresponent al 2006 
(núm. tram. 290-00161/09), us trameto, adjunt, un annex 
amb l’informe corresponent.

Barcelona, 15 de desembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 166/IX, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
41/2010, referent a l’acompliment de les recoma-
nacions dels informes 24/2007, 25/2007, 4/2008, 
7/2008, 16/2008 i 18/2008
Tram. 290-00162/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 37861 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00162/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 166/IX, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 41/2010, 
referent a l’acompliment de les recomanacions dels in-
formes 24/2007, 25/2007, 4/2008, 7/2008, 16/2008 i 
18/2008.

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 166/IX, per la qual s’apro-
va l’Informe de fiscalització 41/2010 (núm. tram. 290-
00162/09), us faig arribar la informació facilitada pels 
departaments d’Economia i Finances, de Governació i 
Relacions Institucionals, d’Interior i de Justícia amb re-
lació a les recomanacions contingudes als informes de 
fiscalització següents:

– 24/2007: Institut Català de Finances Holding, SAU. 
Exercici 2005. No s’aporta informació addicional atès 
que l’informe de fiscalització 41/2010 ja constata que el 
grau d’implantació de les tres observacions i correspo-
nents recomanacions ha estat totalment satisfactori i que 
l’entitat ha pres els acords necessaris per tal de modificar 
i millorar les mancances detectades.

– 25/2007: Institut Català de Fiances. Exercicis 2002 i 
2003.

– 7/2008: Servei Català de Trànsit. Exercici 2006.

– 16/2008: Subvencions per al finançament del torn d’ofi-
ci, de l’assistència jurídica gratuïta i del Servei d’Orien-
tació Jurídica. Exercici 2006.

– 18/2008: Programa 221, Seguretat Ciutadana. Exercici 
2006.

Barcelona, 15 de desembre de 2011

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 164/IX, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
8/2011, referent a Infraestructures Ferroviàries 
de Catalunya, corresponent al 2007
Tram. 290-00163/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 37854 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00163/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 164/IX, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 8/2011, re-
ferent a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, cor-
responent al 2007.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 164/IX, per la qual s’aprova 
l’Informe de fiscalització 8/2011, referent a Infraestruc-
tures Ferroviàries de Catalunya, corresponent al 2007 
(núm. tram. 290-00163/09), us trameto, adjunt, un annex 
amb l’informe corresponent.

Barcelona, 15 de desembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 27/IX, 
sobre l’ocupació del personal de la funció 
pública
Tram. 390-00027/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 38600 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 21.12.2011

A la Mesa del Parlament

Joana Ortega i Alemany, vicepresidenta del Govern i ti-
tular del Departament de Governació i Relacions Insti-
tucionals de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del 
que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de 
Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en del termini per a la presentació de l’in-
forme de compliment de la moció amb número de tra-
mitació 390-00027/09, sobre 27/IX, sobre l’ocupació del 
personal de la funció pública, el control de compliment 
de la qual correspon a la Comissió d’Afers Institucionals.

Barcelona, 19 de desembre de 2011

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals (reg. 38600).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 8 dies hà-
bils del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
17.01.2012, a les 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, sessió del 21.12.2011.

Control del compliment de la Moció 33/IX, 
sobre l’espai català de comunicació
Tram. 390-00033/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 37859 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Joana Ortega i Alemany, vicepresidenta del Govern de 
la Generalitat, en relació amb el control de compliment 
de la Moció 33/IX, sobre l’espai català de comunicació 

(390-00033/09), informa que el da 7 de desembre d’en-
guany i dins del termini reglamentari, va ser sol·licitada 
pròrroga per a la presentació de l’informe de retiment de 
comptes mitjançant el procediment electrònic del Siste-
ma de Gestió de les Iniciatives Parlamentàries, procedi-
ment només autoritzat per a les sol·licituds d’ampliació 
de termini de resposta a les preguntes parlamentàries.

Atès això anterior,

Sol·licita: 

Que s’accepti de manera excepcional aquesta sol·licitud, 
que es tingui per presentada dins del termini reglamen-
tari i que, en conseqüència, s’acordi la concessió de l’am-
pliació del termini per a la presentació de l’informe de 
retiment de comptes de la Moció 33/IX, sobre l’espai 
català de comunicació.

Barcelona, 14 de desembre de 2011

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Vicepresidenta de la Generalitat, del Depar-
tament de la Presidència (reg. 37859).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
07.02.2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.12.2011.

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb la consellera 
de Governació i Relacions Institucionals so-
bre les mesures anunciades en matèria de 
funció pública
Tram. 354-00100/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari Socia-
lista (reg. 32479).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 
sessió del 16.12.2011.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Afers Institucionals amb la conse-
llera de Governació i Relacions Institucio-
nals sobre les propostes presentades a la 
Mesa General de Negociació dels Empleats 
Públics
Tram. 354-00101/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Ini-
cia tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva (reg. 32557).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 
sessió del 16.12.2011.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre el projecte de reestructuració del Cos 
de Mossos d’Esquadra
Tram. 354-00106/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 34866).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
21.12.2011.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interi-
or sobre l’actuació de la Brigada Mòbil dels 
Mossos d’Esquadra al claustre de la Univer-
sitat de Girona el 16 de desembre de 2011
Tram. 354-00110/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Subgrup Parlamentari de 
Solidaritat Catalana per la Independència (reg. 38765).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
22.12.2011.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del director 
general de Cooperació al Desenvolupament 
davant la Comissió de Cooperació i Solidari-
tat perquè expliqui l’expedient de regulació 
d’ocupació presentat per l’Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament
Tram. 356-00204/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió núm. 
8, tinguda el 16.12.2011 (DSPC-C 206).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació dels Amics del Museu de Lleida 
davant la Comissió de Cultura i Llengua per-
què expliqui les actuacions amb relació a 
les obres d’art que s’hi exposen i són objec-
te de litigi per part del bisbat de Barbastre-
Montsó
Tram. 356-00226/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 199).

Sol·licitud de compareixença del director de 
l’Agència Catalana de Consum davant la Co-
missió de Cultura i Llengua perquè informi 
sobre els aspectes lingüístics del Codi de 
consum
Tram. 356-00231/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 199).
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Sol·licitud de compareixença de Francesc 
Guardans, president dimissionari del Con-
sell Nacional de la Cultura i de les Arts, per-
què informi sobre la dimissió de deu dels 
onze membres del Consell
Tram. 356-00239/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 199).

Sol·licitud de compareixença de Francesc 
Guardans, president dimissionari del Con-
sell Nacional de la Cultura i de les Arts, per-
què informi sobre la dimissió en bloc del 
Plenari del Consell
Tram. 356-00240/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 199).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana d’Escoles 
de Música i Dansa davant la Comissió d’En-
senyament i Universitat perquè informi so-
bre la situació de les escoles de música i de 
dansa municipals i les subvencions que re-
ben del Departament d’Ensenyament
Tram. 356-00246/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
núm. 14, tinguda el 15.12.2011 (DSPC-C 203).

Sol·licitud de compareixença de la directo-
ra dels Serveis Territorials d’Ensenyament 
a Tarragona davant la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats perquè informi sobre els 
criteris de planificació i ús d’equipaments 
educatius a la província de Tarragona
Tram. 356-00247/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universitats, 
en la sessió núm. 14, tinguda el 15.12.2011 (DSPC-C 203).

Sol·licitud de compareixença de la subdi-
rectora general de la Inspecció d’Educació, 
davant la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats perquè informi sobre els criteris del 
Departament d’Ensenyament pel que fa a 
les visites públiques als equipaments edu-
catius en època d’eleccions
Tram. 356-00248/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universitats, 
en la sessió núm. 14, tinguda el 15.12.2011 (DSPC-C 203).

Sol·licitud de compareixença del director de 
l’Agència Catalana de Cooperació al Desen-
volupament perquè informi sobre les políti-
ques de personal de l’Agència
Tram. 356-00250/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió núm. 
8, tinguda el 16.12.2011 (DSPC-C 206).

Sol·licitud de compareixença de Pedro L. 
Alonso, professor i director del Centre de 
Recerca en Salut Internacional de Barce-
lona, davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre la investigació de la vacuna 
contra la malària
Tram. 356-00261/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 11, tinguda el 
15.12.2011 (DSPC-C 205).

Sol·licitud de compareixença de Josep An-
toni Duran i Lleida, president de la Comissió 
Bilateral Generalitat - Estat i de la Comissió 
Mixta de Traspassos, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
l’activitat i els resultats de les comissions 
que presideix durant el 2011
Tram. 356-00311/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 37643).
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Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 16.12.2011.

Sol·licitud de compareixença del director 
general de la Policia perquè informi sobre 
l’actuació de la Brigada Mòbil dels Mossos 
d’Esquadra al claustre de la Universitat de 
Girona el 16 de desembre de 2011
Tram. 356-00313/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència (reg. 38765).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, ses-
sió del 22.12.2011.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de Coo-
peració i Solidaritat corresponent amb la 
consellera de Governació i Relacions Insti-
tucionals sobre el Pla anual de cooperació 
al desenvolupament per al 2011
Tram. 355-00050/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 8 de la Comissió 
de Cooperació i Solidaritat, del 16.12.2011 (DSPC-C 206).

Compareixença del conseller d’Interior da-
vant la Comissió de Matèries Secretes o Re-
servades en compliment de l’article 5.2 de la 
Llei 28/2001
Tram. 355-00077/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departa-
ment d’Interior (reg. 38415).

Comissió competent: Comissió de Matèries Secretes o 
Reservades.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 19.12.2011.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença del president de l’Associa-
ció de Relacions Culturals Catalunya-Israel 
davant la Comissió de Cultura i Llengua per 
a informar sobre les activitats d’aquesta en-
titat en pro de les relacions entre ambdós 
països
Tram. 357-00032/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió 
de Cultura i Llengua, del 14.12.2011 (DSPC-C 199).

Compareixença de Vicenç Villatoro, director 
de l’Institut Ramon Llull, davant la Comissió 
de Cultura i Llengua per a informar sobre els 
objectius de les actuacions i les activitats 
que es duran a terme durant el seu mandat
Tram. 357-00035/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió 
de Cultura i Llengua, del 14.12.2011 (DSPC-C 199).

Compareixença del president de la Comuni-
tat Israelita de Barcelona davant la Comis-
sió d’Acció Exterior i de la Unió Europea per 
a informar sobre les activitats de la Comu-
nitat en pro de les relacions entre ambdós 
països
Tram. 357-00045/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió 
d’Acció Exterior i de la Unió Europea, del 15.12.2011 
(DSPC-C 204).
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Compareixença del president i de represen-
tants de l’Associació Catalana d’Universitats 
Públiques davant la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats per a donar a conèixer 
llur opinió sobre les polítiques d’universi-
tats, recerca i innovació
Tram. 357-00053/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, del 15.12.2011 (DSPC-C 203).

Compareixença de Salam Almaslamani, pre-
sidenta de la Comunitat Palestina de Cata-
lunya, davant la Comissió d’Acció Exterior i 
de la Unió Europea per a informar sobre les 
activitats de foment de les relacions entre 
Palestina i Catalunya
Tram. 357-00083/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió 
d’Acció Exterior i de la Unió Europea, del 15.12.2011 
(DSPC-C 204).

Compareixença de representants de la Fe-
deració Catalana d’Entitats contra el Càncer 
davant la Comissió de Salut per a presentar 
les tasques acomplertes i explicar els pro-
jectes de futur
Tram. 357-00213/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comissió 
de Salut, del 15.12.2011 (DSPC-C 205).

Compareixença d’una representació dels 
Amics del Museu de Lleida davant la Comis-
sió de Cultura i Llengua per a explicar les 
actuacions amb relació a les obres d’art que 
s’hi exposen i són objecte de litigi per part 
del bisbat de Barbastre-Montsó
Tram. 357-00238/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 9, 
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 199).

Compareixença del director de l’Agència 
Catalana de Consum davant la Comissió de 
Cultura i Llengua per a informar sobre els 
aspectes lingüístics del Codi de consum
Tram. 357-00239/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 9, 
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 199).

Compareixença de Francesc Guardans, pre-
sident dimissionari del Consell Nacional de 
la Cultura i de les Arts, per a informar sobre 
la dimissió de deu dels onze membres del 
Consell
Tram. 357-00240/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 9, 
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 199).

Compareixença de Francesc Guardans, pre-
sident dimissionari del Consell Nacional de 
la Cultura i de les Arts, per a informar sobre 
la dimissió en bloc del Plenari del Consell
Tram. 357-00241/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 9, 
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 199).

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana d’Escoles de Música i 
Dansa davant la Comissió d’Ensenyament i 
Universitat per a informar sobre la situació 
de les escoles de música i de dansa munici-
pals i les subvencions que reben del Depar-
tament d’Ensenyament
Tram. 357-00242/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats en la sessió núm. 
14, tinguda el 15.12.2011 (DSPC-C 203).
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Compareixença de Pedro L. Alonso, pro-
fessor i director del Centre de Recerca en 
Salut Internacional de Barcelona, davant la 
Comissió de Salut per a informar sobre la in-
vestigació de la vacuna contra la malària
Tram. 357-00243/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 11, tinguda el 
15.12.2011 (DSPC-C 205).

Compareixença del director de l’Agència Ca-
talana de Cooperació al Desenvolupament 
davant la Comissió de Cooperació i Solidari-
tat per a informar sobre les polítiques de per-
sonal de l’Agència i sobre l’expedient de regu-
lació d’ocupació que ha presentat l’Agència
Tram. 357-00244/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat en la sessió núm. 8, 
tinguda el 16.12.2011 (DSPC-C 206).

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS 
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garan-
ties Estatutàries

Presentació
Reg. 38336 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats, integrants del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, i del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 16.1.b i 23.b de la Llei 2/2009, del 
12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, de-
manen dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
sobre l’adequació a l’Estatut i a la Constitució del Projec-
te de llei de simplificació i millora de la regulació (tram. 
200-00008/09), a la Constitució espanyola i a l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, i d’una manera especial dels 
preceptes següents: 

Motivació

Havent entrat al Parlament de Catalunya el referit Pro-
jecte de llei, considerem PRIMER que la tècnica jurí-

dica emprada per encabir preceptes d’un gran nombre 
de lleis en un únic projecte, sense coherència interna ni 
contingut homogeni, SEGON que tant el procediment 
legislatiu emprat que violenta el Reglament tant en els 
terminis com en la gestió i administració de les reunions 
de la ponència o l’elaboració de les conclusions i per-
tinent dictamen, així com, TERCER, en la incapacitat 
material i temporal per a que els diputats i diputades 
portaveus s’hagin pogut conformar una opinió, criteri i 
posicionament adequat sobre els resultats, efectes i con-
seqüències a curt i llarg termini del que suposa l’aprova-
ció d’aquest Projecte de llei, considerem doncs QUE és 
necessari conèixer l’adequació constitucional i estatutària 
del Projecte.

De la mateixa manera, la deficient tècnica legislativa 
emprada amb el conglomerat de preceptes normatius em-
prat, pot vulnerar el principi de seguretat jurídica en difi-
cultar els ciutadans i ciutadanes així com al conjunt d’ad-
ministracions el coneixement precís del Dret aplicable.

Fonaments jurídics

1. En relació a l’adequació del conjunt de dit Projecte de 
llei als articles 9.3 i 66.2, concordants i relacionats, de 
la Constitució espanyola vigent i a la doctrina del Tri-
bunal Constitucional sobre dits articles, i de l’article 55, 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, tant pel contin-
gut com la tècnica legislativa utilitzada en el projecte, 
en la mesura que es modifica de forma substantiva un 
gran nombre de lleis, sense cap contingut homogeni, ni 
connexió, ni coherència interna que justifiqui la trami-
tació en un únic projecte, en consideració als principis 
de seguretat jurídica, d’efectivitat de l’exercici dels drets 
dels parlamentaris a la tasca legislativa i a la representa-
ció política, i en aquest sentit cal prendre en consideració 
l’article 101 del Reglament del Parlament de Catalunya.

2. El conjunt de l’articulat del Projecte de Llei i en espe-
cial les següents disposicions: 

Títol I 

Capítol 1. Modificació de la Llei 9/1995, de 27 de juliol, 
de regulació de l’accés motoritzat al medi natural.

Capítol 3. Modificació del Text refós de la legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya, aprovat per Decret legis-
latiu 3/2003, de 4 de novembre, així com les disposicions 
addicionals, transitòries i finals relatives a l’Agència ca-
talana de l’aigua, els seus Estatuts i a l’ens d’abastament 
d’aigua.

Títol V

Capítol 5. Modificació de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, 
d’avaluació ambiental de plans i programes.

Títol VII

Capítol 4. Modificació de la Llei 4/2006, del 31 de març, 
ferroviària.

Capítol 5. Modificació del text refós de la Llei de carre-
teres aprovat pel Decret legislatiu 2/2009, del 25 d’agost.

Capítol 6. Modificació de la Llei 4/1998, de 12 de març, 
de protecció de Cap de Creus.
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Interessa que el dictamen es pronunciï sobre l’adequació 
de dites disposicions als preceptes dels articles 27, 29, 
43, 45, 46 de l’Estatut d’Autonomia i els articles 9.3; 40; 
45; 47; 48, 132.1; 148.1.10; de la Constitució espanyola i 
demés concordants i relacionats, i a la doctrina del Tri-
bunal Constitucional al respecte.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011

Dolors Camats Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA; Joan 
Herrera Torres, president del GP d’ICV-EUiA; Jaume 
Bosch Mestres, diputat del GP d’ICV-EUiA;  Joan Bo-
ada Masoliver, diputat del GP d’ICV-EUiA; Salvador 
Mila Solsona, diputat del GP d’ICV-EUiA; Jordi Mira-
lles Conte, diputat del GP d’ICV-EUiA; Laura Massa-
na Mas, diputada del GP d’ICV-EUiA; Hortènsia Grau 
Juan, diputada del GP d’ICV-EUiA; Josep Vendrell 
Gardeñes, diputat del GP d’ICV-EUiA; Mercè Civit Illa, 
diputada del GP d’ICV-EUiA; Alfons López i Tena, re-
presentant del SP de SI; Uriel Bertràn Arruè, diputat del 
SP de SI; Antoni Strubell i Trueta, diputat del SP de SI

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garan-
ties Estatutàries

Presentació
Reg. 38337 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats, integrants del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, i del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 16.1.b i 23.b de la Llei 2/2009, del 12 
de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, dema-
nen dictamen del Consell de Garanties Estatutàries so-
bre l’adequació a l’Estatut i a la Constitució del Projecte 
de llei d’agilitat i reestructuració administrativa (tram. 
200-00009/09), a la Constitució espanyola i a l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya i d’una manera especial dels 
preceptes següents: 

Motivació

Havent entrat al Parlament de Catalunya el referit Pro-
jecte de llei, considerem PRIMER que la tècnica jurídica 
emprada per encabir preceptes d’un gran nombre de lleis 
en un únic projecte, sense coherència interna ni contingut 
homogeni, SEGON que tant el procediment legislatiu em-
prat que violenta el Reglament tant en els terminis com 
en la gestió i administració de les reunions de la ponèn-
cia o l’elaboració de les conclusions i pertinent dictamen, 
així com, TERCER, en la incapacitat material i temporal 
per a que els diputats i diputades portaveus s’hagin pogut 
conformar una opinió, criteri i posicionament adequat 
sobre els resultats, efectes i conseqüències a curt i llarg 
termini del que suposa l’aprovació d’aquest Projecte de 
llei, considerem doncs QUE és necessari conèixer l’ade-
quació constitucional i estatutària del Projecte.

De la mateixa manera, la deficient tècnica legislativa 
emprada amb el conglomerat de preceptes normatius em-
prat, pot vulnerar el principi de seguretat jurídica en difi-
cultar els ciutadans i ciutadanes així com al conjunt d’ad-
ministracions el coneixement precís del Dret aplicable.

Fonaments jurídics

1. En relació a l’adequació del conjunt de dit Projecte de 
llei als articles 9.3 i 66.2, concordants i relacionats de 
la constitució espanyola vigent i a la doctrina del Tri-
bunal Constitucional sobre dits articles, i de l’article 55, 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, tant pel contingut 
com la tècnica legislativa utilitzada en el projecte en la 
mesura que modifica de forma substantiva un gran nom-
bre de lleis, sense cap contingut homogeni, ni connexió, 
ni coherència interna que justifiqui la tramitació en un 
únic projecte, en consideració als principis de seguretat 
jurídica, d’efectivitat de l’exercici dels drets dels parla-
mentaris a la tasca legislativa i la representació política, i 
en aquest sentit cap prendre en consideració l’article 101 
del Reglament del parlament de Catalunya.

2. Al conjunt de l’articulat del Projecte de llei d’agilitat 
i reestructuració administrativa (tram. 200-00009/09) i 
en especial pel que fa a les següents disposicions: 

Títol I, Capítol IV, Article 8 (Quatre). Dissolució del 
Consell Català de la producció integrada i el Consell 
Català de la producció agrària ecològica i addició d’una 
disposició addicional a la Llei 14/2003.

A. Títol II, Capítol I, articles 11, 13 bis, 15, 17, 17 bis. 
Modificació de la Llei 15/900.

B. Secció Tercera, de l’article 21 al 31. Modificació de 
la Llei 8/2007 del 30 de juliol, de l’Institut Català de la 
Salut.

C. Secció Quarta, Article 32. Modificació de l’Article 19 
de la Llei 18/2009.

D. Capítol II, Secció Primera, Article 43. Modificació de 
l’Article 8 de la Llei 15/2001.

E. Capítol II, Secció Setena, Article 55. Modificació de 
l’Article 19 de la Llei 14/2009.

F. Capítol 4, Secció Quarta, articles 93 i 94. Modifica-
ció de la Llei 13/2007, del 31 d’octubre, del Memorial 
Democràtic.

G. Capítol 4, Secció Cinquena, articles 95, 96 i 97. Modi-
ficació de la Llei 14/2007, del 5 de desembre, de l’Institut 
Català Internacional per la Pau.

H. Capítol 4, Secció Dotzena, Article 110. Modificació 
de la Llei 13/1997. Del 19 de novembre, de creació de 
l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció.

I. Capítol 4, Secció Dissetena, Article 126. Modificació 
de l’Article 10.1 de la Llei 23/2009.

J. Capítol 4, Secció Dinovena, Article 139. Derogació de 
sis articles del Decret Llei 4/2010.

Interessa que el dictamen es pronuncií sobre l’adequació 
de dites disposicions als preceptes dels articles 23, 25, 
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29, 30, 43, 45, 51 i 54 de l’Estatut d’Autonomia i els arti-
cles 23, 43 de la Constitució espanyola.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011

Dolors Camats Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA; Joan 
Herrera Torres, president del GP d’ICV-EUiA; Jaume 
Bosch Mestres, diputat del GP d’ICV-EUiA;  Joan Bo-
ada Masoliver, diputat del GP d’ICV-EUiA; Salvador 
Mila Solsona, diputat del GP d’ICV-EUiA; Jordi Mira-
lles Conte, diputat del GP d’ICV-EUiA; Laura Massa-
na Mas, diputada del GP d’ICV-EUiA; Hortènsia Grau 
Juan, diputada del GP d’ICV-EUiA; Josep Vendrell 
Gardeñes, diputat del GP d’ICV-EUiA; Mercè Civit Illa, 
diputada del GP d’ICV-EUiA; Alfons López i Tena, re-
presentant del SP de SI; Uriel Bertràn Arruè, diputat del 
SP de SI; Antoni Strubell i Trueta, diputat del SP de SI

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garan-
ties Estatutàries

Presentació
Reg. 38338 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats, integrants del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, i del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 16.1.b i 23.b de la Llei 2/2009, del 
12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, de-
manen dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
sobre l’adequació a l’Estatut i a la Constitució del Pro-
jecte de llei de promoció de l’activitat econòmica (tram. 
200-00010/09), a la Constitució espanyola i a l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, i d’una manera especial dels 
preceptes següents: 

Motivació

Havent entrat al Parlament de Catalunya el referit Pro-
jecte de llei, considerem PRIMER que la tècnica jurídica 
emprada per encabir preceptes d’un gran nombre de lleis 
en un únic projecte, sense coherència interna ni contingut 
homogeni, SEGON que tant el procediment legislatiu em-
prat que violenta el Reglament tant en els terminis com 
en la gestió i administració de les reunions de la ponèn-
cia o l’elaboració de les conclusions i pertinent dictamen, 
així com, TERCER, en la incapacitat material i temporal 
per a que els diputats i diputades portaveus s’hagin pogut 
conformar una opinió, criteri i posicionament adequat 
sobre els resultats, efectes i conseqüències a curt i llarg 
termini del que suposa l’aprovació d’aquest Projecte de 
llei, considerem doncs QUE és necessari conèixer l’ade-
quació constitucional i estatutària del Projecte.

De la mateixa manera, la deficient tècnica legislativa 
emprada amb el conglomerat de preceptes normatius em-
prat, pot vulnerar el principi de seguretat jurídica en difi-
cultar els ciutadans i ciutadanes així com al conjunt d’ad-
ministracions el coneixement precís del Dret aplicable.

Fonaments jurídics

1. En relació a l’adequació del conjunt de dit Projecte de 
llei als articles 9.3 i 66.2, concordants i relacionats de 
la Constitució espanyola vigent i a la doctrina del Tri-
bunal Constitucional sobre dits articles, i de l’article 55 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, tant pel contingut 
com la tècnica legislativa utilitzada en el projecte, en la 
mesura que modifica de forma substantiva un gran nom-
bre de lleis, sense cap contingut homogeni, ni connexió, 
ni coherència interna que justifiqui la tramitació en un 
únic projecte, en consideració als principis de seguretat 
jurídica, d’efectivitat de l’exercici dels drets dels parla-
mentaris a la tasca legislativa i la representació política, 
i en aquest sentit cal prendre en consideració l’article 101 
del Reglament del Parlament de Catalunya.

2. El conjunt de l’articulat del Projecte de Llei i en espe-
cial les següents disposicions: 

A. Capítol 3 Títol I (de l’Article 6 al 8). Modificació del 
text refós de la llei de protecció dels animals, aprovat per 
decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril.

B. Capítol 4 Títol I (de l’article 9 al 22). Modificació del 
Decret legislatiu 1/2009, del 21 de juliol, pel qual s’apro-
va el Text de la llei reguladora dels residus.

C. Capítol 5 Títol I (de l’article 23 al 55). Modificació de 
la llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats.

D. Capítol 6 Títol I (de l’article 55bis al 58novies). Modi-
ficació de la llei 22/2009, de 23 de desembre, d’ordena-
ció sostenible de la pesca en aigües continentals.

E. Capítol 2 Títol IV (de l’article 141 al 175). Modificació 
de la llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habi-
tatge.

Interessa que el dictamen es pronunciï sobre l’adequació 
de dites disposicions als preceptes dels articles 24, 26, 
27, 29, 43, 45, 46 i 47 de l’Estatut d’Autonomia i els arti-
cles 40, 45, 47 i 48 de la Constitució espanyola i demés 
concordants i relacionats, i a la doctrina del Tribunal 
Constitucional al respecte.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011

Dolors Camats Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA; Joan 
Herrera Torres, president del GP d’ICV-EUiA; Jaume 
Bosch Mestres, diputat del GP d’ICV-EUiA;  Joan Bo-
ada Masoliver, diputat del GP d’ICV-EUiA; Salvador 
Mila Solsona, diputat del GP d’ICV-EUiA; Jordi Mira-
lles Conte, diputat del GP d’ICV-EUiA; Laura Massa-
na Mas, diputada del GP d’ICV-EUiA; Hortènsia Grau 
Juan, diputada del GP d’ICV-EUiA; Josep Vendrell 
Gardeñes, diputat del GP d’ICV-EUiA; Mercè Civit Illa, 
diputada del GP d’ICV-EUiA; Alfons López i Tena, re-
presentant del SP de SI; Uriel Bertràn Arruè, diputat del 
SP de SI; Antoni Strubell i Trueta, diputat del SP de SI
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Sol·licitud de dictamen al Consell de Garan-
ties Estatutàries

Presentació
Reg. 38339 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa i el Subgrup Parlamentari 
de Solidaritat Catalana per la Independència, d’acord 
amb el que estableixen els articles 16.1.b, 23.b i 22 Bis.3 
de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Ga-
ranties Estatutàries, demanen dictamen del Consell de 
Garanties Estatutàries sobre l’adequació a l’Estatut i a la 
Constitució del Projecte de llei de simplificació i millora 
de la regulació (tram. 200-00008/09), a la Constitució 
espanyola i a l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i d’una 
manera especial dels preceptes següents: 

Motivació

Havent entrat al Parlament de Catalunya el referit Pro-
jecte de llei, considerem PRIMER que la tècnica jurídica 
emprada per encabir preceptes d’un gran nombre de lleis 
en un únic projecte, sense coherència interna ni contingut 
homogeni, SEGON que tant el procediment legislatiu em-
prat que violenta el Reglament tant en els terminis com 
en la gestió i administració de les reunions de la ponèn-
cia o l’elaboració de les conclusions i pertinent dictamen, 
així com, TERCER, en la incapacitat material i temporal 
per a que els diputats i diputades portaveus s’hagin pogut 
conformar una opinió, criteri i posicionament adequat 
sobre els resultats, efectes i conseqüències a curt i llarg 
termini del que suposa l’aprovació d’aquest Projecte de 
llei, considerem doncs QUE és necessari conèixer l’ade-
quació constitucional i estatutària del Projecte.

De la mateixa manera, la deficient tècnica legislativa 
emprada amb el conglomerat de preceptes normatius em-
prat, pot vulnerar el principi de seguretat jurídica en difi-
cultar els ciutadans i ciutadanes així com al conjunt d’ad-
ministracions el coneixement precís del Dret aplicable.

Fonaments jurídics

1. En relació a l’adequació del conjunt de dit Projecte de 
llei als articles 9.3 i 66.2, concordants i relacionats, de 
la Constitució espanyola vigent i a la doctrina del Tri-
bunal Constitucional sobre dits articles, i de l’article 55, 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, tant pel contin-
gut com la tècnica legislativa utilitzada en el projecte, 
en la mesura que es modifica de forma substantiva un 
gran nombre de lleis, sense cap contingut homogeni, ni 
connexió, ni coherència interna que justifiqui la trami-
tació en un únic projecte, en consideració als principis 
de seguretat jurídica, d’efectivitat de l’exercici dels drets 
dels parlamentaris a la tasca legislativa i a la representa-
ció política, i en aquest sentit cal prendre en consideració 
l’article 101 del Reglament del Parlament de Catalunya.

2. El conjunt de l’articulat del Projecte de Llei i en espe-
cial les següents disposicions: 

Títol I 

Capítol 1. Modificació de la Llei 9/1995, de 27 de juliol, 
de regulació de l’accés motoritzat al medi natural.

Capítol 3. Modificació del Text refós de la legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya, aprovat per Decret legis-
latiu 3/2003, de 4 de novembre, així com les disposicions 
addicionals, transitòries i finals relatives a l’Agència ca-
talana de l’aigua, els seus Estatuts i a l’ens d’abastament 
d’aigua.

Títol V

Capítol 5. Modificació de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, 
d’avaluació ambiental de plans i programes.

Títol VII

Capítol 4. Modificació de la Llei 4/2006, del 31 de març, 
ferroviària.

Capítol 5. Modificació del text refós de la Llei de carre-
teres aprovat pel Decret legislatiu 2/2009, del 25 d’agost.

Capítol 6. Modificació de la Llei 4/1998, de 12 de març, 
de protecció de Cap de Creus.

Interessa que el dictamen es pronunciï sobre l’adequació 
de dites disposicions als preceptes dels articles 27, 29, 
43, 45, 46 de l’Estatut d’Autonomia i els articles 9.3; 40; 
45; 47; 48, 132.1; 148.1.10; de la Constitució espanyola i 
demés concordants i relacionats, i a la doctrina del Tri-
bunal Constitucional al respecte.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011

Dolors Camats Luis Alfons López i Tena
Portaveu GP d’ICV-EUiA Representant SP de SI 

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garan-
ties Estatutàries

Presentació
Reg. 38340 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa i el Subgrup Parlamentari 
de Solidaritat Catalana per la Independència, d’acord 
amb el que estableixen els articles 16.1.b, 23.b i 22 Bis.3 
de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Ga-
ranties Estatutàries, demanen dictamen del Consell de 
Garanties Estatutàries sobre l’adequació a l’Estatut i a 
la Constitució del Projecte de llei d’agilitat i reestructu-
ració administrativa (tram. 200-00009/09), a la Consti-
tució espanyola i a l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i 
d’una manera especial dels preceptes següents: 

Motivació

Havent entrat al Parlament de Catalunya el referit Pro-
jecte de llei, considerem PRIMER que la tècnica jurídica 
emprada per encabir preceptes d’un gran nombre de lleis 
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en un únic projecte, sense coherència interna ni contingut 
homogeni, SEGON que tant el procediment legislatiu em-
prat que violenta el Reglament tant en els terminis com 
en la gestió i administració de les reunions de la ponèn-
cia o l’elaboració de les conclusions i pertinent dictamen, 
així com, TERCER, en la incapacitat material i temporal 
per a que els diputats i diputades portaveus s’hagin pogut 
conformar una opinió, criteri i posicionament adequat 
sobre els resultats, efectes i conseqüències a curt i llarg 
termini del que suposa l’aprovació d’aquest Projecte de 
llei, considerem doncs QUE és necessari conèixer l’ade-
quació constitucional i estatutària del Projecte.

De la mateixa manera, la deficient tècnica legislativa 
emprada amb el conglomerat de preceptes normatius em-
prat, pot vulnerar el principi de seguretat jurídica en difi-
cultar els ciutadans i ciutadanes així com al conjunt d’ad-
ministracions el coneixement precís del Dret aplicable.

Fonaments jurídics

1. En relació a l’adequació del conjunt de dit Projecte de 
llei als articles 9.3 i 66.2, concordants i relacionats de 
la constitució espanyola vigent i a la doctrina del Tri-
bunal Constitucional sobre dits articles, i de l’article 55, 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, tant pel contingut 
com la tècnica legislativa utilitzada en el projecte en la 
mesura que modifica de forma substantiva un gran nom-
bre de lleis, sense cap contingut homogeni, ni connexió, 
ni coherència interna que justifiqui la tramitació en un 
únic projecte, en consideració als principis de seguretat 
jurídica, d’efectivitat de l’exercici dels drets dels parla-
mentaris a la tasca legislativa i la representació política, i 
en aquest sentit cap prendre en consideració l’article 101 
del Reglament del parlament de Catalunya.

2. Al conjunt de l’articulat del Projecte de llei d’agilitat 
i reestructuració administrativa (tram. 200-00009/09) i 
en especial pel que fa a les següents disposicions: 

Títol I, Capítol IV, Article 8 (Quatre). Dissolució del 
Consell Català de la producció integrada i el Consell 
Català de la producció agrària ecològica i addició d’una 
disposició addicional a la Llei 14/2003.

A. Títol II, Capítol I, articles 11, 13 bis, 15, 17, 17 bis. 
Modificació de la Llei 15/900.

B. Secció Tercera, de l’article 21 al 31. Modificació de 
la Llei 8/2007 del 30 de juliol, de l’Institut Català de la 
Salut.

C. Secció Quarta, Article 32. Modificació de l’Article 19 
de la Llei 18/2009.

D. Capítol II, Secció Primera, Article 43. Modificació de 
l’Article 8 de la Llei 15/2001.

E. Capítol II, Secció Setena, Article 55. Modificació de 
l’Article 19 de la Llei 14/2009.

F. Capítol 4, Secció Quarta, articles 93 i 94. Modifica-
ció de la Llei 13/2007, del 31 d’octubre, del Memorial 
Democràtic.

G. Capítol 4, Secció Cinquena, articles 95, 96 i 97. Modi-
ficació de la Llei 14/2007, del 5 de desembre, de l’Institut 
Català Internacional per la Pau.

H. Capítol 4, Secció Dotzena, Article 110. Modificació 
de la Llei 13/1997. Del 19 de novembre, de creació de 
l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció.

I. Capítol 4, Secció Dissetena, Article 126. Modificació 
de l’Article 10.1 de la Llei 23/2009.

J. Capítol 4, Secció Dinovena, Article 139. Derogació de 
sis articles del Decret Llei 4/2010.

Interessa que el dictamen es pronuncií sobre l’adequació 
de dites disposicions als preceptes dels articles 23, 25, 
29, 30, 43, 45, 51 i 54 de l’Estatut d’Autonomia i els arti-
cles 23, 43 de la Constitució espanyola.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011

Dolors Camats Luis Alfons López i Tena
Portaveu GP d’ICV-EUiA Representant SP de SI 

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garan-
ties Estatutàries

Presentació
Reg. 38341 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa i el Subgrup Parlamentari 
de Solidaritat Catalana per la Independència, d’acord 
amb el que estableixen els articles 16.1.b, 23.b i 22 Bis.3 
de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Ga-
ranties Estatutàries, demanen dictamen del Consell de 
Garanties Estatutàries sobre l’adequació a l’Estatut i a 
la Constitució del Projecte de llei de promoció de l’acti-
vitat econòmica (tram. 200-00010/09), a la Constitució 
espanyola i a l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i d’una 
manera especial dels preceptes següents: 

Motivació

Havent entrat al Parlament de Catalunya el referit Pro-
jecte de llei, considerem PRIMER que la tècnica jurídica 
emprada per encabir preceptes d’un gran nombre de lleis 
en un únic projecte, sense coherència interna ni contingut 
homogeni, SEGON que tant el procediment legislatiu em-
prat que violenta el Reglament tant en els terminis com 
en la gestió i administració de les reunions de la ponèn-
cia o l’elaboració de les conclusions i pertinent dictamen, 
així com, TERCER, en la incapacitat material i temporal 
per a que els diputats i diputades portaveus s’hagin pogut 
conformar una opinió, criteri i posicionament adequat 
sobre els resultats, efectes i conseqüències a curt i llarg 
termini del que suposa l’aprovació d’aquest Projecte de 
llei, considerem doncs QUE és necessari conèixer l’ade-
quació constitucional i estatutària del Projecte.

De la mateixa manera, la deficient tècnica legislativa 
emprada amb el conglomerat de preceptes normatius em-
prat, pot vulnerar el principi de seguretat jurídica en difi-
cultar els ciutadans i ciutadanes així com al conjunt d’ad-
ministracions el coneixement precís del Dret aplicable.
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Fonaments jurídics

1. En relació a l’adequació del conjunt de dit Projecte de 
llei als articles 9.3 i 66.2, concordants i relacionats de 
la Constitució espanyola vigent i a la doctrina del Tri-
bunal Constitucional sobre dits articles, i de l’article 55 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, tant pel contingut 
com la tècnica legislativa utilitzada en el projecte, en la 
mesura que modifica de forma substantiva un gran nom-
bre de lleis, sense cap contingut homogeni, ni connexió, 
ni coherència interna que justifiqui la tramitació en un 
únic projecte, en consideració als principis de seguretat 
jurídica, d’efectivitat de l’exercici dels drets dels parla-
mentaris a la tasca legislativa i la representació política, 
i en aquest sentit cal prendre en consideració l’article 101 
del Reglament del Parlament de Catalunya.

2. El conjunt de l’articulat del Projecte de Llei i en espe-
cial les següents disposicions: 

A. Capítol 3 Títol I (de l’Article 6 al 8)– Modificació del 
text refós de la llei de protecció dels animals, aprovat per 
decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril.

B. Capítol 4 Títol I (de l’article 9 al 22) - Modificació del 
Decret legislatiu 1/2009, del 21 de juliol, pel qual s’apro-
va el Text de la llei reguladora dels residus.

C. Capítol 5 Títol I (de l’article 23 al 55)– Modificació de 
la llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats.

D. Capítol 6 Títol I (de l’article 55bis al 58novies)– Mo-
dificació de la llei 22/2009, de 23 de desembre, d’ordena-
ció sostenible de la pesca en aigües continentals.

E. Capítol 2 Títol IV (de l’article 141 al 175)– Modifi-
cació de la llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge.

Interessa que el dictamen es pronunciï sobre l’adequació 
de dites disposicions als preceptes dels articles 24, 26, 
27, 29, 43, 45, 46 i 47 de l’Estatut d’Autonomia i els arti-
cles 40, 45, 47 i 48 de la Constitució espanyola i demés 
concordants i relacionats, i a la doctrina del Tribunal 
Constitucional al respecte.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011

Dolors Camats Luis Alfons López i Tena
Portaveu GP d’ICV-EUiA Representant SP de SI 

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya sobre l’observança del pluralisme po-
lític en la televisió i la ràdio corresponent al 
setembre del 2011
Tram. 337-00017/09

Presentació
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 37677 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: 
Mesa del Parlament, 20.12.2011

A la presidenta del Parlament

Respectada presidenta,

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança 
del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, mes de 
setembre de 2011, perquè en tingueu coneixement i als 
efectes oportuns.

Ben cordialment,

Ramon Font Bové

Barcelona, 14 de desembre de 2011

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Estudi del Síndic de Greuges sobre les me-
sures per a un sistema de redreçament del 
deute hipotecari
Tram. 337-00018/09

Presentació
Síndic de Greuges
Reg. 37849 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la presidenta del Parlament

Benvolguda, 

Em plau lliurar-te la proposta que t’adjunto en aquesta 
carta, sobre les mesures per a un sistema de redreçament 
del deute hipotecari, les quals han sorgit del grup de tre-
ball creat des del Síndic de Greuges, el qual comptava 
amb la participació del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, del Col·legi d’Advocats, del Col·legi de No-
taris, de Càritas Diocesana de Barcelona i d’Ofideute 
(Generalitat de Catalunya). També s’ha comptat amb la 
col·laboració de representants de les entitats financeres.
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Amb aquest document el Síndic pretén que el Parlament 
de Catalunya pugui debatre diverses mesures per tal de 
redreçar el deute hipotecari, sobretot en els casos en què 
les persones interessades es veuen privades dels seus ha-
bitatges i continuen sent deutores respecte de la part dels 
préstecs o dels crèdits hipotecaris que no han pogut ser 
saldats amb la realització de la hipoteca.

L’impacte de la crisi econòmica en les execucions hipo-
tecàries i la situació econòmica actual han dut al Síndic 
a lliurar-vos aquest document, tot vetllant per la defensa 
dels drets de les persones més vulnerables.

Tot esperant que pugui ser d’utilitat et saludo cordialment,

Barcelona, 15 de desembre de 2011

Rafael Ribó
Síndic

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.15. QÜESTIONS D’INCONSTITUCIONALITAT

Qüestió d’inconstitucionalitat 2622/1999, plan-
tejada per la Sala contenciosa administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
respecte a l’article 59 de la Llei 9/1993, del 30 
de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 382-00015/05

Sentència del Tribunal Constitucional
Reg. 35321 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

Tribunal Constitucional

Pleno. Sentencia 184/2011, de 23 de noviembre de 2011. 
Cuestión de inconstitucionalidad 2622-1999. Planteada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña con respecto al segundo 
inciso del art. 59.2 de la Ley del Parlamento de Cataluña 
9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural ca-
talán. Competencias en materia de hacienda general y 
régimen constitucional de los tributos locales: nulidad del 
precepto legal autonómico que establece una exención en 
el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, 
aplicable a las obras de conservación, mejora o rehabilita-
ción de monumentos declarados de interés nacional.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por 
don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Eugeni Gay 
Montalvo, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pé-
rez Vera, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel 
Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco 
José Hernando Santiago, doña Adela Asua Batarrita, don 
Luis Ignacio Ortega Álvarez y don Francisco Pérez de 
los Cobos Orihuel, Magistrados, ha pronunciado

En nombre del Rey

la siguiente

Sentencia

En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 2622-1999 
promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, respec-
to del artículo 59.2, segundo inciso, de la Ley del Par-
lamento de Cataluña 9/1993, de 30 de septiembre, del 
patrimonio cultural catalán, por posible vulneración de 
los artículos 133.1 y 2, 140, 142 y 149.1.14 y 18, todos 
ellos de la Constitución Española. Han comparecido el 
Abogado del Estado en la representación que ostenta, el 
Letrado del Parlamento de Cataluña, el Abogado de la 
Generalidad de Cataluña y el Fiscal General del Estado. 
Ha sido ponente el Magistrado don Luis Ignacio Ortega 
Álvarez quien expresa el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes

1. El día 17 de junio de 1999 tuvo entrada en el Regis-
tro General de este Tribunal Constitucional un escrito de 
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 
al que se acompaña, junto al testimonio del correspon-
diente procedimiento, el Auto de la referida Sala de 17 
de mayo de 1999, por el que se acuerda elevar a este Tri-
bunal cuestión de inconstitucionalidad en relación con la 
exención del impuesto sobre construcciones, instalacio-
nes y obras para las obras que tienen por finalidad la con-
servación, la mejora o la rehabilitación de monumentos 
declarados de interés nacional del artículo 59.2, segundo 
inciso, de la Ley del Parlamento Catalán 9/1993, de 30 
de septiembre, del patrimonio cultural catalán, dado que 
pudiera ser contrario a los artículos 133.1 y 2, 140, 142 y 
149.1.14 y 18 CE.

El artículo 59 establece: 

«1. Los propietarios y los titulares de derechos sobre bi-
enes culturales de interés nacional y sobre bienes cultu-
rales catalogados disfrutan de los beneficios fiscales que, 
en el ámbito de las respectivas competencias, determi-
nan la legislación del Estado, la legislación de la Genera-
lidad y las ordenanzas locales.

2. Los bienes culturales de interés nacional están exentos 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en los términos fi-
jados por la Ley del Estado 39/1988, de 28 de diciembre, 
de Regulación de las Haciendas Locales. Las obras que 
tienen por finalidad la conservación, la mejora o la reha-
bilitación de monumentos declarados de interés nacional 
disfrutan también de exención del Impuesto sobre Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras. Estas exenciones no 
dan lugar a la compensación con cargo a los presu puestos 
de la Generalidad en favor de los Ayuntamientos.»

2. Los antecedentes de hecho que resultan del conjunto 
de las actuaciones remitidas por el órgano judicial pro-
ponente son, sucintamente, los siguientes: 

a) El día 23 de diciembre de 1994, don Josep Carbó y 
Bulló, en nombre de Fleca i Pastisseria Carbó, S.L., so-
licitó una licencia de obras para la rehabilitación de una 
casa en el núm. 19 de la plaza Mayor de Banyoles y, una 
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vez concedida, mediante acuerdo de la Comisión de Go-
bierno con fecha de 7 de marzo de 1995, el Ayuntamien-
to de Banyoles giró liquidación con fecha de 8 de mar-
zo de 1995, núm. 1347 del expediente 98-1994, con una 
deuda tributaria de 457.337 pesetas (2.748,65 euros), en 
concepto del impuesto sobre construcciones, instalacio-
nes y obras, y de 3.150 pesetas (18,93 euros) en concepto 
de tasa por licencia de obras.

b) Con fecha de 27 de marzo de 1995 don Josep Carbó 
y Bulló solicitó la exención del pago del impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras, al amparo del artí-
culo 59.2, segundo inciso, de la Ley del patrimonio cul-
tural catalán, que declara exentas las obras que tengan 
por finalidad la conservación, mejora o rehabilitación de 
monumentos declarados de interés nacional, dado que el 
edificio que iba a rehabilitar estaba situado en la plaza 
Mayor, donde los bienes que la forman están considera-
dos «bienes de interés cultural y de interés nacional», y 
las obras tendrían la finalidad de su conservación.

c) El Ayuntamiento de Banyoles dictó, el 2 de diciembre 
de 1995, el Decreto 1304 del Alcalde-Presidente deses-
timando la solicitud de la exención en el impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras, utilizando para 
ello el siguiente fundamento: «el ámbito de protección 
que resulta de la Orden del Ministerio de Educación Na-
cional de 5 de julio de 1962 por la que se declaró monu-
mento provincial de interés histórico-artístico a la plaza 
Mayor y que por aplicación de la disposición adicional 
primera de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, de Pa-
trimonio Cultural Catalán, se extiende únicamente a los 
elementos porticados de la plaza, por razón de su ori-
gen histórico que se remonta a la época románica, y por 
razón de su unidad de estilo y época, pero no afecta a los 
inmuebles que quedan alineados a partir de los elemen-
tos porticados».

d) Interpuesto el correspondiente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
(núm. 304-1996), mediante providencia de fecha 3 de di-
ciembre de 1996, se concedía plazo de veinte días al re-
currente para formalizar demanda, lo que hizo mediante 
escrito registrado el día 16 de enero de 1997, en el cual 
se apuntaba que, dado que el edificio objeto de rehabili-
tación estaba integrado en un conjunto, la plaza Mayor, 
calificado como monumento histórico-artístico de inte-
rés nacional y catalogado como monumento histórico-
artístico provincial por el catálogo de monumentos y 
conjuntos histórico-artísticos de Cataluña, se encontra-
ba entonces afectado por la Ley del patrimonio cultural 
catalán, cuyo ámbito de protección comprende edificios 
y porches y, en aplicación del mismo, se beneficiaba la 
obra de la exención prevista en el artículo 59.2 de la Ley 
del patrimonio cultural catalán y sin que a ello obstase 
el hecho de que el mismo estableciera la imposibilidad 
de compensación a los Ayuntamientos, con cargo a los 
presupuestos de la Generalitat, de las cantidades que se 
dejasen de recaudar por la concesión de las exenciones 
establecidas en dicha Ley.

e) Por diligencia de ordenación, con fecha de 7 de marzo 
de 1997, se dio traslado del escrito de demanda a la parte 
demandada a los efectos de que la contestase en el pla-
zo legalmente establecido, lo que se hizo por el Ayunta-

miento citado mediante escrito con fecha de entrada en 
el Registro General del Tribunal de 15 de abril de 1997. 
El principal argumento de la contestación se centraba en 
la prevalencia de lo dispuesto en la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, reguladora de haciendas locales (en ade-
lante, LHL) frente a lo establecido por la Ley del patri-
monio cultural catalán, al entender que las Comunida-
des Autónomas no tienen competencia normativa en el 
ámbito tributario local, al ser competencia exclusiva del 
Estado al amparo del artículo 149.1.14 de la Constitución 
Española en relación con el artículo 1.1 LHL.

f) Mediante providencia de 15 de diciembre de 1998, la 
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Cataluña suspendió el plazo para 
dictar sentencia, acordando oír a las partes y al Minis-
terio Fiscal para que alegasen lo que considerasen con-
veniente en relación con el posible planteamiento de una 
cuestión de inconstitucionalidad respecto del artículo 59 
de la Ley del patrimonio cultural catalán, determinante 
del fallo de la sentencia, en cuanto que contempla una 
exención en el impuesto sobre construcciones, instala-
ciones y obras, con posible infracción de los principios 
de autonomía y suficiencia financiera de las haciendas 
Locales, y del poder estatal sobre los tributos locales, 
recogidos en los artículos 133.1 y 2, 140, 142 y 149.1.14 
y 18 de la Constitución, sin encontrar base legal ni en el 
Estatuto de Autonomía de Cataluña (en adelante, EAC) 
de 1979 ni en la Ley de haciendas locales.

g) En cumplimiento del anterior trámite, el Fiscal pre-
sentó escrito de alegaciones con fecha de 8 de enero de 
1999, entendiendo, que concurría la exigencia prevista 
en los artículos 163 CE y 35.1 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional (LOTC), por cuanto el conte-
nido del fallo del recurso dependía de la validez de la 
norma cuestionada; y llegando a la siguiente conclusión: 
«el precepto cuestionado, puede suponer un vaciamiento 
tanto material como financiero, de la esfera de autono-
mía que la Constitución reconoce a los municipios en los 
artículos 137, 140 y 142, y de la competencia estatal en la 
materia tributaria local que se desprende de los artículos 
133.1 y 2, y 149.1.14, sin que quepa acomodar esa nor-
ma al ordenamiento constitucional por vía interpretativa 
conforme al artículo 5.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial». Y ello con base en los 
siguientes argumentos: 

En primer lugar, los artículos 137, 140 y 141 CE esta-
blecen el principio de autonomía local en el orden po-
lítico y administrativo, en cuanto que reconocen a los 
mismos personalidad jurídica propia y diferenciada de 
los municipios y provincias; principio que, por ser básico 
de esa organización territorial, constituye una garantía 
institucional (STC 32/1981, de 29 de julio). Y de los artí-
culos 140 y 142 CE se desprenden además, los principios 
de autonomía y suficiencia financiera de los municipios 
para la «gestión de sus intereses» y para «el desempeño 
de las funciones que la ley les atribuye», cuyo sentido 
no es otro que el disponer de medios suficientes para el 
cumplimiento de sus funciones.

En segundo lugar, del artículo 133.1 y 2 de la Constitu-
ción se deduce que el poder tributario del Estado sola-
mente está condicionado por ésta, es decir, es originario, 
mientras que el de las Comunidades Autónomas y de las 
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corporaciones locales lo está por la Constitución y las 
leyes, siendo un poder derivado. Así, de una interpreta-
ción conjunta del artículo 133 CE con el artículo 149.1.14 
CE, habría que entender que, en materia del establecimi-
ento y regulación de los tributos «propios» municipales, 
el ámbito material que les corresponde a las Comunidades 
Autónomas no es otro que el expresamente determinado 
por las leyes estatales a las que les compete esta función: 
Estatuto de Autonomía, la Ley Orgánica de financiación 
de las Comunidades Autónomas (LOFCA), las leyes mar-
co y de transferencias del artículo 150.1 y 2, e incluso una 
ley ordinaria como la Ley de haciendas locales.

Por consiguiente, ni del artículo 9.8 EAC (1979), al asu-
mir competencia exclusiva sobre el régimen local, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.18 CE, ni 
el artículo 6.3 LOFCA, que habilita a las Comunidades 
Autónomas para establecer y gestionar tributos sobre las 
materias que la legislación de régimen local reserve a 
las corporaciones locales, pero no a regular los tributos 
«propios» locales, sino únicamente a sustituir los impu-
estos municipales por otros autonómicos, se deduce tí-
tulo competencial suficiente para salvar el contenido del 
artículo 59.2, segundo inciso, de la Ley del patrimonio 
cultural catalán. Tampoco en el resto del bloque de la 
constitucionalidad y fundamentalmente, en la Ley de ha-
ciendas locales, existe norma que habilite al Parlamento 
de Cataluña para acordar la exención que se ha estableci-
do en el apartado segundo del artículo 59 citado.

h) La entonces actora, la entidad Fleca i Pastisseria Car-
bó, S.L., presentó también escrito de alegaciones con 
fecha de 12 de enero de 1999, entendiendo improcedente 
el planteamiento de la cuestión.

A su juicio, dado que el artículo 9.1 LHL permite el re-
conocimiento de beneficios fiscales en los tributos loca-
les cuando éstos vengan previstos en una norma con ran-
go de ley o en tratados internacionales, y que la exención 
prevista en el artículo 59.2, segundo inciso, de la Ley del 
patrimonio cultural catalán proviene de una norma con 
rango de ley, y se adecua, además, a las directrices de los 
artículos 6 y 7 del Convenio del Consejo de Europa de 
3 de octubre de 1985 para la salvaguarda del patrimonio 
arquitectónico de Europa, y del artículo 5 de la Conven-
ción de 23 de noviembre de 1972, sobre protección del 
patrimonio mundial, cultural y natural, que establecen la 
obligación de arbitrar medidas fiscales para favorecer la 
conservación del patrimonio arquitectónico de los países 
firmantes, llega a la conclusión de que el artículo 59.2, 
segundo inciso, no vulnera el artículo 9.1 LHL, al supo-
ner la introducción en nuestro ordenamiento interno de 
lo previamente establecido en tratados internacionales.

Por otra parte el artículo 69.3 de la Ley 16/1985, de 25 
de junio, del patrimonio histórico español, contiene una 
exención de los impuestos locales que graven la propie-
dad o que se exijan por su disfrute o transmisión en los 
bienes inmuebles declarados de interés cultural, cuando 
sus propietarios o titulares de derechos reales hayan em-
prendido o realizado a su cargo, obras de conservación, 
mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. Y ese artí-
culo encuentra su correlativo en el apartado 2, segundo 
inciso, del artículo 59 Ley del patrimonio cultural ca-
talán y, por tratarse de una ley del Estado, no vulnera el 
artículo 133 CE.

3. Mediante Auto de 17 de mayo de 1999, la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña acordó, con suspensión del plazo 
para dictar sentencia, elevar a este Tribunal cuestión de 
inconstitucionalidad en relación con el artículo 59 Ley 
del patrimonio cultural catalán, por contemplar una 
exención del impuesto sobre construcciones, instalacio-
nes y obras que el Ayuntamiento demandado había liqui-
dado. En la fundamentación jurídica del Auto se razona 
en los siguientes términos: 

La convención y el convenio citados por la parte actora 
no contienen sino referencias genéricas a la implantación 
de beneficios fiscales que favorezcan la conservación del 
patrimonio arquitectónico de los países firmantes, y ello 
no legitima que posteriormente, en cada Estado, se pue-
dan establecer medidas de tal tipo sin seguir la legalidad 
interna vigente. Tampoco la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del patrimonio histórico español ampara la petición de 
exención del impuesto sobre construcciones, instalacio-
nes y obras objeto de controversia, pues tras la entrada 
en vigor de la Ley de haciendas locales, y como dispone 
su disposición adicional novena, quedaron suprimidos 
cuantos beneficios fiscales estuvieran establecidos en los 
tributos locales, tanto de forma genérica como especí-
fica, en toda clase de disposiciones distintas de las de 
régimen local, por lo que no puede ser aplicable la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del patrimonio histórico español 
a una liquidación de 1995.

Partiendo del principio de legalidad tributaria, plasmado 
en el artículo 31.3 CE y de la potestad originaria para 
establecer tributos atribuida exclusivamente al Estado, y 
quedando la competencia de las Comunidades Autóno-
mas y de las corporaciones locales limitada a lo esta-
blecido por la Constitución y las leyes, el Parlamento 
catalán carece de título competencial para la regulación 
de la exención en el impuesto sobre construcciones, ins-
talaciones y obras, pues ni el Estatuto de Autonomía de 
1979, al otorgar en el artículo 9.8 competencias sobre 
régimen local sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
149.1.18 CE ni la Ley Orgánica de financiación de las 
Comunidades Autónomas, que en su artículo 8 (sic) per-
mite que éstas puedan establecer y gestionar tributos so-
bre la materia que la legislación de régimen local reserva 
a las corporaciones locales en los supuestos en que dic-
ha legislación lo prevea y en los términos que la misma 
contemple, conceden tal competencia, y las normas a las 
que estos preceptos se remiten, particularmente la Ley 
de haciendas locales, tampoco atribuyen dicha potestad.

4. La Sección Segunda de este Tribunal, mediante provi-
dencia de 29 de junio de 1999, acordó admitir a trámite 
la cuestión de inconstitucionalidad planteada y dar tras-
lado de las actuaciones recibidas, conforme establece el 
artículo 37.2 LOTC, al Congreso de los Diputados y al 
Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, 
por conducto del Ministerio de Justicia, y al Fiscal Ge-
neral del Estado, así como al Parlamento y al Gobierno 
de Cataluña, por conducto de sus presidentes, al objeto de 
que, en el improrrogable plazo de quince días, pudieran 
personarse en el proceso y formular las alegaciones que 
estimaran convenientes, así como publicar la incoación 
de la cuestión en el Boletín Oficial del Estado (lo que 
tuvo lugar en el «BOE» núm. 166, de 13 de julio de 1999).
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5. Por escrito registrado en este Tribunal el 16 de julio 
de 1999, el Presidente del Congreso de los Diputados 
comunicó que dicha Cámara no se personaría en el pro-
cedimiento ni formularía alegaciones, con remisión a la 
dirección de estudios y documentación de la Secretaría 
General. Posteriormente, por escrito registrado en este 
Tribunal el día 28 del mismo mes, se recibió otra comu-
nicación de la Presidenta del Senado, en el sentido de 
que se tuviera a dicha Cámara por personada en el pro-
cedimiento y por ofrecida su colaboración a los efectos 
del artículo 88.1 LOTC.

6. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 21 
de julio de 1999 el Abogado del Estado evacuó el trámite 
de alegaciones conferido, suplicando que se dictara sen-
tencia estimando la presente cuestión de inconstitucio-
nalidad, declarando inconstitucional y nulo el artículo 
59 de la Ley del patrimonio cultural catalán o, subsidi-
ariamente declarando inconstitucional y nulo el inciso 
segundo del apartado 2 de dicho precepto.

Comienza el Abogado del Estado señalando que, aunque 
según el Auto de planteamiento se cuestione todo el artí-
culo 59 Ley del patrimonio cultural catalán, la cuestión 
de inconstitucionalidad debería entenderse ceñida al in-
ciso segundo del apartado 2 de este artículo, si bien este 
Tribunal debería delimitar si la declaración de nulidad 
se extiende a todo el precepto, pues el apartado primero 
bien puede ser considerado superfluo e inútil, bien in-
constitucional, por los mismos motivos que el apartado 
2. Sostiene, además, la inconstitucionalidad del inciso 
tercero del apartado 2 por su conexión con los dos apar-
tados anteriores del mismo precepto.

Entiende el Abogado del Estado que la primera cuestión 
planteada es competencial, pues si el legislador catalán 
carece de competencia para establecer ex novo una exen-
ción en el impuesto sobre construcciones, instalaciones 
y obras, por no existir una expresa y particular previ-
sión en la Ley de haciendas locales, habrá quebrantado 
el artículo 149.1.14 CE en relación con el artículo 133 
(1 y 2) CE, siendo la consecuencia de tal incompeten-
cia la lesión de la autonomía municipal garantizada en 
el artículo 140 CE y la suficiencia financiera del artículo 
142 CE. Utiliza distintos argumentos con la intención de 
demostrar que el legislador autonómico sólo puede esta-
blecer beneficios fiscales dentro de los impuestos muni-
cipales en los estrictos y particulares supuestos que así lo 
prevea y permita expresamente la legislación estatal de 
haciendas locales, y éstos son concretamente los siguien-
tes: el carácter originario de la potestad tributaria esta-
tal (artículo 133.1 CE); la doble condición a la que está 
sometido el legislador autonómico en cuanto al régimen 
tributario local, es decir, la necesidad de actuar dentro 
de las competencias asumidas en su Estatuto de Autono-
mía y la necesaria autorización o habilitación expresa de 
la Ley de haciendas locales; que aunque el fin persegui-
do por el legislador catalán sea ayudar a los propietarios 
del patrimonio histórico, la materia competencial es la 
de haciendas locales; la imposibilidad de alegar el artí-
culo 9.1 LHL por carecer de significado competencial; 
la irrelevancia del artículo 6.3 LOFCA, al referirse a un 
tema diferente, es decir, el establecimiento de tributos 
autonómicos en materia local.

7. Mediante escrito registrado el día 23 de julio de 1999 
el Letrado del Parlamento de Cataluña evacuó el trámi-
te de alegaciones conferido, solicitando que se dictara 
sentencia inadmitiendo la cuestión planteada respecto al 
apartado 1 y a los incisos 1 y 3 del artículo 59.2 de la Ley 
del patrimonio cultural catalán, teniendo por no plante-
ada la cuestión respecto a la posible vulneración de los 
artículos 140 y 142 de la CE y declarando la constitucio-
nalidad del inciso segundo de dicho precepto.

Dedica el Letrado la primera parte de su escrito a la de-
limitación del objeto de la presente cuestión, razonando 
que ha de ceñirse estrictamente al inciso segundo del ar-
tículo 59.2 de la Ley del Patrimonio Cultural Catalán, 
por tratarse de la única norma legal relevante para re-
solver el recurso contencioso administrativo del que di-
mana la cuestión planteada. Defiende, a su vez, la total 
constitucionalidad del apartado primero, así como del 
inciso primero y considera que, al ser totalmente irrele-
vante para el proceso a quo el contenido del inciso terce-
ro por incidir exclusivamente sobre las relaciones entre 
dos entes territoriales –Ayuntamiento y Generalidad–, 
este Tribunal no habrá de pronunciarse sobre el mismo.

En cuanto a la cuestión competencial sostiene que la 
disposición cuestionada se adecua a las competencias de 
la Generalitat de Cataluña en el ámbito del patrimonio 
histórico-artístico, previstas en el Estatuto de Autono-
mía de 1979 y resultantes de los artículos 149.1.28, 149.2 
CE y 9.5 EAC (1979), siendo un claro ejemplo de lo que 
podría denominarse competencias compartidas «hori-
zontalmente». En este sentido, la Generalitat asume una 
competencia plena sobre el patrimonio cultural, que le 
permite ejercer en exclusiva la potestad legislativa, re-
glamentaria y de ejecución. Por ello el artículo 59 Ley 
del patrimonio cultural catalán debería enmarcarse en el 
ejercicio por parte de la Generalitat de las competenci-
as exclusivas que le asigna la Constitución y su Estatuto 
de Autonomía, teniendo su fundamento en el artículo 46 
CE. Para apoyar su tesis en defensa de la actuación de 
la Generalitat dentro de su ámbito competencial se hace 
referencia a las SSTC 17/1999, de 3 de enero, FJ 13; y 
179/1985, de 19 de diciembre, FJ 1.

Entiende asimismo que esta actuación se fundamen-
ta en diversos tratados y resoluciones internacionales, 
concretamente en la Convención para la protección del 
patrimonio mundial, cultural y natural hecha en París 
el 23 de noviembre de 1972 en el seno de la Conferen-
cia General de la ONU para la educación, la ciencia y 
la cultura, que estableció que los Estados parte debían 
procurar adoptar las medidas jurídicas, científicas, técni-
cas, administrativas y financieras adecuadas para iden-
tificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar su 
patrimonio cultural. En el ámbito del Consejo de Europa 
se remite a la resolución adoptada en el seno de la pri-
mera conferencia europea de Ministros responsables de 
la salvaguardia y la rehabilitación del patrimonio cultu-
ral inmobiliario, celebrada en Bruselas en 1969, por la 
que se recomendaba a los gobiernos de los Estados mi-
embros la adopción, entre otras, de medidas de carácter 
fiscal para incentivar la restauración y rehabilitación de 
este patrimonio por parte de sus propietarios; a la Carta 
Europea del Patrimonio Cultural de 26 de septiembre de 
1975, que dispuso que la conservación de ese patrimonio 
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requiere la adopción a nivel nacional, regional y local, 
de medidas jurídicas, administrativas, financieras, com-
prendidas las fiscales, y técnicas; y al Convenio para la 
salvaguarda del patrimonio arquitectónico de Europa de 
3 de octubre de 1985, en vigor en España desde el 1 de 
agosto de 1989, que incorpora en sus artículos 3 y 7 el 
compromiso de los Estados de adoptar medidas legales 
para la protección de patrimonio arquitectónico.

Por último, alega el Letrado del Parlamento de Cataluña, 
que la disposición cuestionada se adecua también a las 
competencias de la Generalitat de Cataluña en el ámbito 
del régimen local previstas en el Estatuto de Autonomía 
de Cataluña (1979). Por un lado la Generalitat tiene com-
petencia exclusiva en materia de régimen local, según 
resulta del artículo 9.8 EAC (1979), que viene delimitada 
por la legislación básica del Estado prevista en el artícu-
lo 149.1.18 CE, la competencia que el artículo 149.1.14 
CE asigna al Estado en el ámbito de la hacienda general 
y los artículos 133 y 142 CE. En cualquier caso, estas 
normas no sustraen a la Generalidad su competencia 
para incidir en el régimen hacendístico de las entidades 
locales de su territorio.

Por otra parte, el artículo 1 LHL no puede interpretarse 
en el sentido de excluir cualquier intervención legislati-
va autonómica en los tributos locales, ya que se trata de 
un ámbito en el que también puede desplegar sus efec-
tos la competencia genérica de la Generalitat en mate-
ria de régimen local. Esta competencia general a la que 
se añade la competencia específica sobre la protección 
de patrimonio cultural, legitimaría la medida contenida 
en el artículo 59 Ley del patrimonio cultural catalán, 
no oponiéndose a la Ley de haciendas locales sino de-
sarrollando la ley en este punto concreto. Puesto que el 
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras es 
un impuesto potestativo que aparece regulado de modo 
más escueto en la Ley de haciendas locales, sin apare-
cer previstas expresamente las exenciones, el artículo 59 
de la Ley del patrimonio cultural catalán aprovecha este 
marco más amplio para concretar una exención de este 
impuesto, en el aspecto concreto de la conservación, me-
jora y rehabilitación de monumentos histórico-artísticos, 
como consecuencia del mandato del artículo 46 CE y de 
los tratados y resoluciones internacionales antes menci-
onados. La exención prevista respetaría también el artí-
culo 9 LHL al haber sido aprobada por ley, y, al no es-
pecificarse a qué tipo de ley se refiere, podría acordarse 
también por ley autonómica.

8. El abogado de la Generalitat de Cataluña, registró su 
escrito el 23 de julio de 1999, formulando una serie de 
alegaciones que, en esencia, resultan coincidentes con 
las presentadas por parte del Letrado del Parlamento de 
Cataluña.

Circunscribe el objeto de la cuestión de inconstituciona-
lidad al segundo inciso del apartado 2 del artículo 59 
Ley del patrimonio cultural catalán y, por consiguiente, 
solicita la inadmisión de la cuestión planteada respecto 
del inciso 1, que considera una mera norma de reenvío, 
así como de los incisos primero del apartado 2 del artí-
culo 59 Ley del patrimonio cultural catalán, por ser un 
mero recordatorio de la exención en el impuesto sobre 
bienes inmuebles, y tercero del apartado 2 del artículo 
59 Ley del patrimonio cultural catalán, por tratarse de 

una disposición ajena a los contribuyentes que se bene-
fician de la exención del impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras, que sólo incide en las relaciones 
entre los Ayuntamientos y la Generalitat. La acotación 
del objeto de la cuestión de inconstitucionalidad respon-
de a la presunción de constitucionalidad de la que gozan 
todas las leyes, al carácter de juicio de inconstitucionali-
dad, en concreto y no en abstracto, con el que se ha con-
figurado la cuestión de inconstitucionalidad, a la exigen-
cia constitucional de que de la norma que se cuestiona 
dependa el fallo y, finalmente, al carácter de presupuesto 
procesal de orden público que se ha reconocido al juicio 
de relevancia.

Por otra parte, considera que el auto de planteamiento 
de la cuestión de inconstitucionalidad no expone razón 
alguna en la que se funde la presunta vulneración de los 
artículos 140 y 142 CE, sino que tan sólo realiza una 
mera alusión a la vulneración de los principios de au-
tonomía y suficiencia financiera de las haciendas loca-
les. Por este motivo la cuestión sólo podría considerarse 
correctamente planteada en relación con los preceptos 
constitucionales cuya vulneración ha sido imputada con 
exposición de argumentos en los que pretenda fundarse.

Hechas las precisiones anteriores, pasa a analizar el fon-
do y, a tal fin, arranca sus alegaciones destacando que las 
previsiones del inciso segundo del artículo 59.2 de la Ley 
del patrimonio cultural catalán constituyen una medida 
de fomento del patrimonio cultural catalán. Basa sus ar-
gumentaciones en que en este ámbito material de com-
petencias, es donde se inscribe el precepto cuestionado, 
pues se dicta en ejercicio de la competencia de carácter 
exclusivo que el artículo 9.5 EAC (1979) atribuye a la 
Generalitat en materia de patrimonio histórico, artístico, 
monumental, arquitectónico y científico, sin perjuicio de 
la competencia que el artículo 149.1.28 de la Constitu-
ción ha reservado al Estado en orden a la defensa del pa-
trimonio cultural, artístico y monumental español contra 
la exportación y la expoliación. Si bien es cierto que la 
medida de fomento adoptada incide sobre un objeto de 
naturaleza tributaria, sostiene que debido a la escasa 
entidad de esta disposición y su escasísima trascenden-
cia cuantitativa y cualitativa en el sistema tributario, en 
contraste con la enorme importancia que reviste para la 
protección y conservación del patrimonio monumental 
se justifica perfectamente la posibilidad de establecerla 
desde el ejercicio de la competencia en materia de patri-
monio cultural.

Considera asimismo que la medida adoptada no altera 
la estructura general del impuesto, sino que tan sólo su-
pone modular, mediante una limitadísima excepción, la 
aplicación del sistema tributario previsto en las referidas 
disposiciones estatales y, por el contrario, sí supone un 
incentivo notable para los titulares de los bienes declara-
dos monumentos de interés nacional. Así, los beneficios 
fiscales creados por la ley de la Generalitat responden 
a una constante dentro de la legislación estatal, incenti-
vada además internacionalmente por la ONU y el Con-
sejo de Europa, al existir un compromiso internacional 
de los Estados de adoptar las medidas legales necesarias 
para la protección de patrimonio arquitectónico. En este 
sentido, el artículo 9.1 LHL prevé la posibilidad de que, 
mediante normas con rango de ley o por aplicación de 
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los tratados internacionales, se reconozcan beneficios 
fiscales en los tributos locales, no quedando tal previsión 
restringida a las leyes estatales, sino que los beneficios, 
lógicamente, podrán reconocerse en leyes autonómicas.

Añade a las anteriores consideraciones que el precep-
to cuestionado encuentra cobertura competencial en el 
artículo 9.8 EAC, el cual atribuye a la Generalitat una 
competencia exclusiva en materia de régimen local, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.18 CE. En 
ejercicio de esta competencia la Generalitat de Cataluña 
dispondría de una competencia legislativa que le per-
mitiría configurar, en el marco de las bases estatales, 
el régimen local propio de Cataluña y, como una faceta 
particular dentro de esa regulación, los tributos locales. 
Respecto a esta particular cuestión que trasciende de la 
regulación de la concreta exención examinada y se ex-
tiende a todos los tributos locales, se entienden por re-
producidas las alegaciones que se presentaron cuando se 
planteó el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 
de haciendas locales que, en el momento de presentar es-
tas alegaciones, se encontraba aún pendiente de resolver, 
pues no había sido publicada aún la STC 233/1999, de 16 
de diciembre. Pero añade que, en cualquier caso, la mo-
dificación introducida por la Ley del patrimonio cultural 
catalán se inscribe en un conjunto de medidas adoptadas 
por la legislación sectorial dictada para la protección del 
patrimonio cultural y que, obviamente, tendrá sólo una 
incidencia marginal, excepcional y de cuantía insignifi-
cante en el sistema tributario local, por lo que mal puede 
encajar la exención prevista en el segundo inciso del artí-
culo 59.2 de la Ley del patrimonio cultural catalán en los 
aspectos básicos de dicho régimen, que son los únicos 
cuya determinación normativa ha quedado reservada al 
Estado. En cambio, de entender comprendida la exen-
ción del impuesto sobre construcciones, instalaciones 
y obras en el ámbito material de las haciendas locales, 
sin duda encajaría en el ámbito de competencia que la 
Generalitat de Cataluña tiene atribuida para regular los 
tributos locales.

9. El Fiscal General del Estado, por escrito registrado en 
este Tribunal el día 26 de julio de 1999, interesa la esti-
mación de la presente cuestión, declarándose la incons-
titucionalidad del inciso segundo del artículo 59.2 Ley 
del patrimonio cultural catalán y, subsidiariamente, del 
inciso tercero. A tal fin, tras exponer los antecedentes de 
hecho y las razones del órgano judicial para plantearla, 
formuló, en esencia, respecto de estas últimas, las alega-
ciones que sucintamente se exponen a continuación.

Considera, en primer lugar, que es necesario acotar el 
objeto de esta cuestión únicamente al inciso segundo del 
artículo 59.2 Ley del patrimonio cultural catalán, donde 
se establece la exención en el impuesto sobre construc-
ciones, instalaciones y obras. Señala, por otro lado, que 
la plaza Mayor de Banyoles tiene atribuido el carácter de 
«monumento provincial de interés histórico artístico» y, 
sin embargo, la exención impositiva se circunscribe a los 
«monumentos declarados de interés nacional». A pesar 
de esta calificación, tras la analizar las diferentes mo-
dificaciones normativas acaecidas desde su declaración, 
concluye que debe afirmarse el carácter de bien cultural 
de interés nacional de dicha plaza y, por tanto, conside-
rar aplicable al caso planteado la norma cuestionada.

Sentado lo anterior, el Fiscal General del Estado entra 
en el fondo de la cuestión destacando dos aspectos que 
aborda por separado, la invasión de la potestad tributaria 
estatal sobre los tributos locales (artículos 133 y 149.1.14 
CE) sin título competencial para ello, y la afectación de 
la autonomía y suficiencia financiera de los entes locales 
(artículos 140 y 142 CE). Respecto a la primera comien-
za observando que la norma cuestionada no es una mera 
reproducción de norma estatal derogada, concretamente 
el artículo 69.3 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
patrimonio histórico español, pues esta última supedita 
la exención a «los términos que establezcan las Orde-
nanzas Municipales», ni tampoco encuentra una corres-
pondencia en la Ley de haciendas locales, al no preverse 
exención alguna en el impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras. Concluye diciendo que no existe 
título competencial suficiente a favor de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña para establecer una exención 
incondicionada en el citado impuesto, pues éste no se 
deriva del artículo 9 LHL, ni tampoco es aplicable a 
la presente cuestión el artículo 6.3 de la Ley Orgánica 
8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Co-
munidades Autónomas. El artículo 149.1 CE atribuye al 
Estado la competencia exclusiva, entre otras, en materia 
de hacienda general (núm. 14) y bases de régimen ju-
rídico de las Administraciones públicas (núm. 18), sin 
que el artículo 148 CE haga referencia alguna a posibles 
competencias de las Comunidades Autónomas en mate-
ria de haciendas locales. Finalmente, aunque el artículo 
9.5 EAC (1979) atribuya a esta Comunidad Autónoma la 
competencia en materia de patrimonio histórico, artísti-
co, monumental, arquitectónico, arqueológico y científi-
co, así como en materia de régimen local, no existe sin 
embargo referencia expresa a la competencia en materia 
de haciendas locales.

Por otro lado, en caso de no estimarse la alegación an-
terior y de afirmarse la competencia de la Comunidad 
Autónoma para establecer la exención, el Fiscal General 
del Estado considera que la vulneración del principio de 
autonomía financiera de los entes locales contenido en 
los artículos 140 y 142 CE vendría dada por dos aspec-
tos, el carácter incondicional de la norma, al carecer de 
remisión a lo establecido por las ordenanzas municipales 
y la prohibición de compensación a favor de los Ayunta-
mientos con cargo a los presupuestos de la Generalitat.

10. Por providencia de 22 de noviembre de 2011 se señaló 
para deliberación y votación de la presente sentencia el 
día 23 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cata-
luña, mediante Auto de 17 de mayo de 1999, plantea una 
cuestión de inconstitucionalidad respecto de la exención 
del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 
prevista en el artículo 59.2, segundo inciso, de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 9/1993, de 30 de septiembre, del 
patrimonio cultural catalán, por posible vulneración de 
los artículos 133.1 y 2, 140, 142 y 149.1.14 y 18, todos 
ellos de la CE. El objeto de controversia en la instancia 
versa sobre la aplicación de la citada exención que no 
aparece regulada en la ley estatal creadora del impuesto, 
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la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de haci-
endas locales (LHL), sino que se crea por la citada Ley 
del patrimonio cultural catalán, motivo por el cual la 
Sala considera que la Comunidad Autónoma de Cataluña 
ha incidido sobre una materia reservada al Estado, en 
aplicación de los mencionados preceptos constituciona-
les, vulnerándose, a su vez, los principios de autonomía 
y suficiencia financiera de los entes locales.

En opinión del Abogado del Estado y del Fiscal General 
del Estado, el legislador catalán carece de competencia 
para establecer una exención en el impuesto sobre cons-
trucciones, instalaciones y obras y, al no existir una ex-
presa y particular previsión en la Ley de haciendas lo-
cales, se habría quebrantado el artículo 149.1.14 CE, en 
relación con el artículo 133. 1 y 2 CE, siendo la consecu-
encia de tal incompetencia la lesión de la autonomía mu-
nicipal garantizada en el artículo 140 CE y la suficiencia 
financiera reconocida en el artículo 142 CE. Por estos 
motivos, el Abogado del Estado suplica que se estime 
la presente cuestión de inconstitucionalidad, declarando 
inconstitucional y nulo el artículo 59 de la Ley del patri-
monio cultural catalán o, subsidiariamente, declarando 
inconstitucional y nulo el inciso segundo del apartado 2 
de dicho precepto. El Fiscal General del Estado suplica 
que se estime la presente cuestión de inconstitucionali-
dad y que se declare inconstitucional y nulo el inciso se-
gundo del artículo 59.2 de la Ley del patrimonio cultural 
catalán por falta de título competencial de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña. Subsidiariamente suplica el Fis-
cal General del Estado que el Tribunal declare la incons-
titucionalidad y nulidad del artículo 59.2, tercer inciso, 
por resultar contrario al artículo 142 CE en cuanto que 
dispone que las exenciones previstas en el apartado se-
gundo del artículo 59 no dan lugar a compensación con 
cargo a los presupuestos de la Generalitat a favor de los 
Ayuntamientos.

A lo solicitado por el Abogado del Estado y el Fiscal Ge-
neral del Estado se oponen el Letrado del Parlamento de 
Cataluña y el Abogado de la Generalitat que, mostrando 
unidad de criterios, solicitan la inadmisión de la cues-
tión de inconstitucionalidad respecto del apartado 1 y de 
los incisos primero y tercero del artículo 59.2 Ley del 
patrimonio cultural catalán, y la declaración de constitu-
cionalidad del inciso segundo de dicho precepto. Sosti-
enen que la disposición cuestionada está en consonancia 
con las competencias de la Generalidad de Cataluña en 
el ámbito del patrimonio histórico-artístico, previstas en 
el artículo 9.5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña 
(EAC, 1979) y resultantes de los artículos 149.1.28, 149.2 
CE, y que debería enmarcarse en el ejercicio por parte 
de la Generalidad de sus competencias con fundamento 
en el artículo 46 CE. Añaden que el artículo 59.2 de la 
Ley del patrimonio cultural catalán encuentra asimismo 
cobertura competencial en el artículo 9.8 EAC (1979), 
el cual atribuye a la Generalidad una competencia ex-
clusiva en materia de régimen local, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 149.1.18 CE. En ejercicio de esta 
competencia, la Generalitat de Cataluña dispondría de 
una capacidad legislativa que le permitiría configurar, 
en el marco de las bases estatales, el régimen local pro-
pio de Cataluña y, como una faceta particular dentro de 
esa regulación, los tributos locales, siendo uno de ellos 
el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

2. Procede, en primer lugar, delimitar el objeto del pro-
ceso, pues, a pesar de lo alegado por el Abogado del Es-
tado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en su 
Auto de 17 de mayo de 1999, sólo planteó formalmente 
la cuestión de inconstitucionalidad respecto de la exen-
ción del impuesto sobre construcciones, instalaciones y 
obras prevista en el inciso segundo del artículo 59.2 de la 
Ley del patrimonio cultural catalán para las obras que ti-
enen por finalidad la conservación, la mejora o la rehabi-
litación de monumentos declarados de interés nacional. 
Se trata de la exención en el impuesto sobre construc-
ciones, instalaciones y obras aplicable a las obras que 
tengan por finalidad la conservación, mejora o rehabili-
tación de monumentos declarados de interés nacional y, 
como mantienen el Letrado del Parlamento de Cataluña 
y el Abogado de la Generalitat, es a este inciso del pár-
rafo segundo, y sólo a éste, al que se contrae el presente 
proceso, en tanto que nos encontramos con una norma 
autonómica, la Ley del patrimonio cultural catalán, que 
introduce una exención en un impuesto local, el impues-
to sobre construcciones, instalaciones y obras.

3. Antes de entrar en el análisis de las dudas que ha 
suscitado el precepto cuestionado, hemos de señalar al-
gunas cuestiones previas que condicionan la resolución 
de la presente cuestión de inconstitucionalidad.

La primera de ellas es que la presente cuestión de in-
constitucionalidad fue interpuesta durante la vigencia 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979 apro-
bado por Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre y, en 
el momento de resolver la presente cuestión de incons-
titucionalidad, se encuentra vigente la Ley Orgánica 
6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Au-
tonomía de Cataluña. Ha de advertirse que la doctri-
na del ius superveniens, según la cual el control de las 
normas que incurren en un posible exceso competencial 
debe hacerse de acuerdo con las normas del bloque de 
la constitucionalidad vigentes al momento de dictar sen-
tencia [entre otras, SSTC 137/1986, de 6 de noviembre, 
FJ 4; 170/1989, de 19 de octubre, FJ 3; 1/2003, de 16 de 
enero, FJ 9; 109/2003, de 5 de junio, FJ 6; 14/2004, de 
12 de febrero, FJ 8; 47/2004, de 25 de marzo, FJ 7; y 
135/2006, de 27 de abril, FJ 3 a)], no resulta aplicable a 
las cuestiones de inconstitucionalidad, como este Tribu-
nal ha precisado recientemente en la STC 4/2011, de 14 
de febrero, FJ 3, y la consecuencia de ello habrá de ser 
que valoremos la tacha de inconstitucionalidad que se 
imputa al precepto cuestionado de acuerdo con la norma 
estatutaria vigente en el momento en que fue planteada 
la cuestión en el proceso a quo, lo que conduce a tomar 
en consideración lo establecido en el Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña aprobado por Ley Orgánica 4/1979, 
de 18 de diciembre.

4. Conviene también recordar que cuando fue admitida 
la presente cuestión y fue evacuado el trámite de alegaci-
ones, aún no se había publicado la STC 233/1999, de 16 
de diciembre, en la cual ya fijamos la posición del Tri-
bunal en cuanto a la delimitación de competencias entre 
el Estado y las Comunidades Autónomas para regular el 
sistema tributario local. En la STC 233/1999, de 16 de 
diciembre (FJ 4), con motivo del examen de la constitu-
cionalidad del artículo 1.1 LHL, establecimos el alcance 
de las competencias en materia de haciendas locales en 
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el siguiente sentido: «dado que frecuentemente la regu-
lación de la hacienda local estará llamada a incidir sobre 
dicho régimen jurídico (de la Administración local), sólo 
de manera puntual podrá el Estado regular con carác-
ter exclusivo tal materia haciendo prevalecer el otro tí-
tulo competencial a que hace referencia el artículo 1.1 
LHL, esto es, el de la «hacienda general» del artículo 
149.1.14 C.E. Así ocurrirá, en efecto, en aquellos casos 
en los que la normativa estatal tenga por objeto la regu-
lación de instituciones comunes a las distintas haciendas 
o de medidas de coordinación entre la hacienda estatal 
y las haciendas de las corporaciones locales. O también 
cuando su finalidad sea la salvaguarda de la suficiencia 
financiera de las haciendas locales garantizada por el ar-
tículo 142 CE, en cuanto presupuesto indispensable para 
el ejercicio de la autonomía local constitucionalmente 
reconocido en los artículos 137, 140 y 141 CE (SSTC 
96/1990, fundamento jurídico 7; 237/1992, fundamen-
to jurídico 6; 331/1993, fundamentos jurídicos 2 y 3; y 
171/1996, fundamento jurídico 5)».

A mayor abundamiento hemos señalado reiteradamente 
(STC 48/2004, de 25 de marzo, FJ 10), y ello sin perju-
icio de la contribución que las Comunidades Autónomas 
puedan tener en la financiación de las haciendas locales, 
que «es al Estado, a tenor de la competencia exclusiva 
que en materia de hacienda general le otorga el artículo 
149.1.14 CE, a quien, a través de la actividad legislativa 
y en el marco de las disponibilidades presupuestarias, 
incumbe en última instancia hacer efectivo el princi-
pio de suficiencia financiera de las haciendas locales 
[SSTC 179/1985, de 19 de diciembre, FJ 3; 96/1990, de 
24 de mayo, FJ 7; 237/1992, de 15 de diciembre, FJ 6; 
331/1993, de 12 de noviembre, FJ 2 b); 171/1996, de 30 
de octubre, FJ 5; 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 22; 
104/2000, de 13 de abril, FJ 4]».

Esta misma doctrina ha sido aplicada en la STC 31/2010, 
de 28 de junio, en los siguientes términos «los dos títulos 
competenciales del Estado que operan fundamentalmen-
te en relación con la financiación de las entidades loca-
les son los referidos a hacienda general (artículo 149.1.14 
CE) y a las bases del régimen jurídico de las Administra-
ciones públicas (artículo 149.1.18 CE). En concreto, en la 
competencia estatal ex artículo 149.1.14 CE se incluyen 
las medidas dirigidas a la financiación de las entidades 
locales, en tanto en cuanto tengan por objeto la relación 
entre la hacienda estatal y las haciendas locales, cuya 
suficiencia financiera corresponde asegurar al Estado. 
Ahora bien, pese al carácter exclusivo de la competencia 
del Estado en cuanto a la hacienda general, en la medi-
da en que en materia de Administración local coinciden 
competencias estatales y autonómicas, en el ejercicio de 
aquélla el Estado deberá atenerse al reparto competen-
cial correspondiente» (STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 
139). Y más tarde hemos concretado también, en el fun-
damento jurídico 140 de la misma sentencia, que «según 
resulta de los artículos 31.3 y 133.1 y 2 CE, la creación de 
los tributos locales ha de operarse a través del legislador 
estatal, «cuya intervención reclaman los apartados 1 y 2 
del artículo 133 de la Constitución», potestad normativa 
que tiene su anclaje constitucional «en la competencia 
exclusiva sobre hacienda general (artículo 149.1.14 CE), 
debiendo entenderse vedada, por ello, la intervención de 
las Comunidades Autónomas en este concreto ámbito 

normativo» (STC 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 22). 
Se trata, en suma, de una potestad exclusiva y excluyente 
del Estado que no permite intervención autonómica en 
la creación y regulación de los tributos propios de las 
entidades locales».

Es indudable pues que la competencia para regular el 
sistema tributario local y, por tanto los tributos propi-
os locales, entre los cuales se encuentra el impuesto so-
bre construcciones, instalaciones y obras, corresponde 
al Estado. Ello tuvo su plasmación, primero, en la Ley 
de bases del régimen local de 1985 y más tarde con la 
aprobación de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, re-
guladora de haciendas locales en cuyos artículos 101 a 
104 se regula el impuesto sobre construcciones, instala-
ciones y obras (en la actualidad artículos 100 a 104 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley regulado-
ra de haciendas locales). Por tanto, si la Constitución no 
ha atribuido a la Comunidad Autónoma de Cataluña la 
competencia para la regulación de ese sistema tributa-
rio local, toda vez que el impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras es un impuesto integrante del mis-
mo, sólo corresponderá al poder legislativo estatal y no 
al autonómico su regulación.

5. La conclusión a la que acabamos de llegar no queda 
desvirtuada –como manifiesta el Abogado del Estado– 
por lo preceptuado en el artículo 6.3 de la Ley Orgánica 
de financiación de las Comunidades Autónomas, y ello 
es así porque este precepto regula una cuestión distinta 
de la que estamos resolviendo, ya que fija los límites y 
las condiciones en las cuales las Comunidades Autóno-
mas podrán establecer tributos propios autonómicos so-
bre materias reservadas a las corporaciones locales, sin 
embargo nada dice sobre la regulación por parte de una 
Comunidad Autónoma de una exención, es decir, de un 
elemento esencial de un tributo local previamente regu-
lado mediante ley estatal.

Pero tampoco se desvirtúa nuestra conclusión por la 
aplicación del primer inciso del artículo 9.1 LHL, según 
el cual «no podrán reconocerse otros beneficios fiscales 
en los tributos locales que los expresamente establecidos 
en las normas con rango de ley», pues el solo empleo 
del término ley, sin haber añadido la referencia al origen 
estatal de la misma, no desemboca indefectiblemente en 
la genérica atribución a las Comunidades Autónomas de 
competencias para establecer cualquier tipo de beneficio 
fiscal sobre cada uno de los tributos locales, sino que esta 
afirmación no cumple otra misión que constatar el some-
timiento de los beneficios fiscales al principio de reserva 
de ley, y sólo puede ser interpretada correctamente den-
tro del marco de competencias que corresponde respec-
tivamente al Estado y a las Comunidades Autónomas. 
A este respecto, resulta oportuno traer ahora a colación 
nuestra doctrina (STC 176/1999, de 30 de septiembre), 
dictada con ocasión del examen del artículo 10.3 de la 
Ley del Parlamento de Cataluña 12/1993, de 4 de novi-
embre, de creación del Instituto para el Desarrollo de las 
Comarcas del Ebro. Dijimos entonces que «el expresado 
precepto (como la Ley de que forma parte) tiene como 
único y exclusivo campo de aplicación el ámbito de com-
petencia del Parlamento de la Comunidad Autónoma de 
Cataluña, órgano legislativo del que emana, máxime si 
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se advierte que dicho precepto, aunque no está incluido 
en una Ley tributaria de la Generalidad (en cuyo caso la 
anterior delimitación sería evidente), forma parte de una 
Ley que crea un organismo de la Administración institu-
cional de aquélla. Por ello debe estimarse, en atención a 
este dato, que el Parlamento de Cataluña, como creador 
de dicho Organismo, sólo puede atribuirle aquellos be-
neficios y exenciones fiscales que esté legitimado para 
establecer de conformidad con las previsiones del bloque 
de constitucionalidad» (FJ 4 y, en el mismo sentido, STC 
74/2000, de 16 de marzo, FJ 3).

6. Delimitadas así las competencias del Estado y de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña, procede ahora exa-
minar si realmente resulta constitucionalmente admi-
sible que una ley autonómica establezca una exención 
en un impuesto local de regulación estatal como es el 
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 
Pues bien, en la citada STC 233/1999, de 16 de diciem-
bre (FJ 22), cuando abordamos el análisis de la constitu-
cionalidad del artículo 60 LHL, ya tuvimos ocasión de 
contestar a las alegaciones del Consejo Ejecutivo de la 
Generalitat y del Parlamento de Cataluña consistentes, 
entonces, en la pretendida inconstitucionalidad del refe-
rido artículo, en cuanto que establecía la enumeración 
de los impuestos municipales y, entre ellos, el impuesto 
sobre construcciones, instalaciones y obras y remitía su 
regulación a los concretos preceptos de la Ley de hacien-
das locales y a las disposiciones reglamentarias estatales 
de desarrollo, marginando así por completo la actividad 
normativa que –sostenían en sus alegaciones–, era com-
petencia de la Comunidad Autónoma en materia tributa-
ria local. La respuesta que dimos en aquella ocasión fue 
la siguiente: «como es reiterada doctrina de este Tribu-
nal, la reserva de ley en materia tributaria, impuesta por 
el artículo 31.3 CE, se extiende a la creación ex novo de 
los tributos y a la configuración de los elementos esenci-
ales de los mismos (SSTC 37/1981, de 16 de noviembre, 
FJ 4; 6/1983, de 4 de febrero, FJ 4; 179/1985, de 19 de di-
ciembre, FJ 3; 19/1987, de 17 de febrero, FJ 4; 221/1992, 
de 11 de diciembre, FJ 7; 14/1998, de 26 de enero, FJ 11; 
entre otras). En el caso de que se trate de tributos que 
constituyan recursos propios de las corporaciones loca-
les –carentes de potestad legislativa, aunque habilitadas 
por el artículo 133.2 C.E. para establecerlos y exigirlos–, 
aquella reserva habrá de operarse necesariamente a tra-
vés del legislador estatal, «cuya intervención reclaman 
los apartados 1 y 2 del artículo 133 de la Constitución», 
en tanto en cuanto la misma «existe también al servicio 
de otros principios –la preservación de la unidad del or-
denamiento y de una básica igualdad de posición de los 
contribuyentes–...» (STC 19/1987, de 17 de febrero, FJ 
4), principios que sólo puede satisfacer la ley del Esta-
do. Además, y desde el momento en que esta concreta 
potestad normativa del Estado tiene como inmediata fi-
nalidad garantizar la suficiencia financiera de tales Cor-
poraciones –suficiencia financiera que, según indicamos 
ya en el fundamento jurídico 2, es en última instancia 
responsabilidad de aquél–, su ejercicio encuentra anclaje 
constitucional en la competencia exclusiva sobre hacien-
da general (artículo 149.1.14 CE), debiendo entenderse 
vedada, por ello, la intervención de las Comunidades 
Autónomas en este concreto ámbito normativo».

El artículo 59.2, segundo inciso, de la Ley del patrimo-
nio cultural catalán ha establecido una exención en el 
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, 
aplicable a las obras que tengan por finalidad la con-
servación, la mejora o la rehabilitación de monumentos 
declarados de interés nacional y las exenciones son uno 
de los elementos fundamentales del tributo sometidos al 
principio de reserva de ley, de modo que, si como acaba-
mos de transcribir la reserva ha de operarse necesaria-
mente a través del legislador estatal, debemos concluir, 
también por esta vía, que sólo la ley estatal está llamada 
a cumplir este requisito, y no una ley autonómica como 
es la Ley del patrimonio cultural catalán. En definitiva, 
como alegan el Abogado del Estado y el Fiscal General 
del Estado, debemos estimar la cuestión de inconstitu-
cionalidad y declarar inconstitucional el inciso segundo 
del artículo 59.2 de la Ley del patrimonio cultural ca-
talán por vulneración del orden constitucional de distri-
bución de competencias.

7. Llegados al fin de nuestro análisis, antes de pronunciar 
el fallo, sólo nos resta precisar cuál es el alcance concre-
to que debe atribuirse a la declaración de inconstitucio-
nalidad que integra. Pues bien, al igual que hicimos en la 
STC 137/2003, de 3 de julio, FJ 10, es preciso modular 
el alcance de esta declaración de inconstitucionalidad 
para atender adecuadamente a otros valores con tras-
cendencia constitucional, como los derechos de terceros 
que realizaron obras de conservación, mejora o rehabi-
litación de monumentos declarados de interés nacional 
en el entendimiento de que podrían disfrutar de la exen-
ción del impuesto sobre construcciones, instalaciones y 
obras regulada en el precepto anulado. Por este motivo, 
conforme a exigencias del principio constitucional de se-
guridad jurídica (artículo 9.3) debemos afirmar que las 
situaciones jurídico-tributarias producidas a su amparo 
no son susceptibles de ser revisadas como consecuencia 
de la inconstitucionalidad que ahora declaramos.

Fallo

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucio-
nal, por la autoridad que le confiere la Constitu-
ción de la Nación Española,

Ha decidido

Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 2622-
1999 planteada por la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña y, en su consecuencia, declarar in-
constitucional y nulo el inciso segundo del apartado 2 
del artículo 59 de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del 
patrimonio cultural catalán, con los efectos declarados 
en el fundamento jurídico 7 de esta sentencia.

Publíquese esta sentencia en el Boletín Oficial del Estado.

Dada en Madrid, 23 de noviembre de 2011

Firmado y rubricado: Pascual Sala Sánchez, Eugeni Gay 
Montalvo, Javier Delgado Barrio, Elisa Pérez Vera, Ra-
món Rodríguez Arribas, Manuel Aragón Reyes, Pablo 
Pérez Tremps, Francisco José Hernando Santiago, Adela 
Asua Batarrita, Luis Ignacio Ortega Álvarez, Francisco 
Pérez de los Cobos Orihuel
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4.88. CONSELLS ASSESSORS DEL PARLAMENT

4.88.01. CONSELL ASSESSOR DEL PARLAMENT 
SOBRE CIÈNCIA I TECNOLOGIA (CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parla-
ment sobre Ciència i Tecnologia
Tram. 414-00001/09

Substitució de membres
Reg. 35404 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la presidenta del Parlament

Distingida senyora,

Amb aquesta carta us comunico que, en data d’avui, 
la Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca 
(FICSR) ha proposat la Sra. Belén López Sánchez com 
a representant seva davant el Consell Assessor del Parla-
ment sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT), en substitu-
ció de la Sra. Judit Castellà i Escolà.

A partir d’ara i fins decisió contrària, la Sra. López assis-
tirà a les reunions del CAPCIT que tinguin lloc, essent la 
propera la corresponent al dilluns 12 de desembre.

Atentament,

Pere Pardo i Sabartés
Director

Barcelona, 7 de desembre de 2011

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Calendari de tardes festives per al 2012
Tram. 395-00011/09

Acord
Mesa del Parlament, 20.12.2011

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 20 de de-
sembre de 2011, un cop vist l’informe del director de Go-
vern Interior i d’acord amb el que disposa l’article 8.2 de 
l’Acord sobre les condicions de treball del personal del 
Parlament per als anys 2008-2011, sobre horaris i jornada 
laboral, ha acordat determinar com a tardes festives per 
a l’any 2012, a més de les que ja estableix l’article 8.2 de 
l’acord esmentat, les tardes dels dies 2 de novembre, 7 i 
21 de desembre de 2012.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2011

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general
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	Composició de la Comissió de Benestar, Família i Immigració
	Tram. 410-00009/09
	Substitució de diputats


	Composició de la Comissió de Salut
	Tram. 410-00011/09
	Substitució de diputats





	4.48.	Intergrups parlamentaris
	Composició de l’Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva
	Tram. 413-00003/09
	Substitució de membres
	Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
	Tram. 413-00004/09
	Substitució de membres





	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01.	Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 16/IX, sobre l’aturada dels trens de la línia 2 de rodalia a l’estació del Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
	Tram. 290-00009/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució

	Control del compliment de la Resolució 26/IX, sobre el millorament del servei ferroviari de la línia 4 de rodalia
	Tram. 290-00019/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 122/IX, sobre el manteniment del Pla català de l’esport a l’escola
	Tram. 290-00112/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 124/IX, sobre la posada en marxa de l’oferta formativa del centre educatiu de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya a Cambrils (Baix Camp) i Amposta (Montsià) per al curs 2012-2013
	Tram. 290-00114/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 158/IX, sobre les obres de conservació i millorament en vuit equipaments cívics de la xarxa de la Generalitat
	Tram. 290-00148/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 159/IX, sobre la cobertura dels nous canals de Televisió de Catalunya
	Tram. 290-00149/09
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes


	Control del compliment de la Resolució 162/IX, sobre l’assumpció de la protecció dels drets humans al Sàhara Occidental per part de la Missió de les Nacions Unides per al Referèndum del Sàhara Occidental
	Tram. 290-00152/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 165/IX, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 37/2010, referent a la delegació de la Generalitat a Madrid, corresponent als anys 2008 i 2009
	Tram. 290-00160/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 163/IX, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 39/2010, referent a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent al 2006
	Tram. 290-00161/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 166/IX, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 41/2010, referent a l’acompliment de les recomanacions dels informes 24/2007, 25/2007, 4/2008, 7/2008, 16/2008 i 18/2008
	Tram. 290-00162/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 164/IX, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 8/2011, referent a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent al 2007
	Tram. 290-00163/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució





	4.50.02.	Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 27/IX, sobre l’ocupació del personal de la funció pública
	Tram. 390-00027/09
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Moció 33/IX, sobre l’espai català de comunicació
	Tram. 390-00033/09
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes





	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre les mesures anunciades en matèria de funció pública
	Tram. 354-00100/09
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre les propostes presentades a la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics
	Tram. 354-00101/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre el projecte de reestructuració del Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 354-00106/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’actuació de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra al claustre de la Universitat de Girona el 16 de desembre de 2011
	Tram. 354-00110/09
	Sol·licitud i tramitació





	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Sol·licitud de compareixença del director general de Cooperació al Desenvolupament davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè expliqui l’expedient de regulació d’ocupació presentat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
	Tram. 356-00204/09
	Acord sobre la sol·licitud
	Sol·licitud de compareixença d’una representació dels Amics del Museu de Lleida davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè expliqui les actuacions amb relació a les obres d’art que s’hi exposen i són objecte de litigi per part del bisbat de Barbastre-
	Tram. 356-00226/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència Catalana de Consum davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè informi sobre els aspectes lingüístics del Codi de consum
	Tram. 356-00231/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Francesc Guardans, president dimissionari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, perquè informi sobre la dimissió de deu dels onze membres del Consell
	Tram. 356-00239/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Francesc Guardans, president dimissionari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, perquè informi sobre la dimissió en bloc del Plenari del Consell
	Tram. 356-00240/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Escoles de Música i Dansa davant la Comissió d’Ensenyament i Universitat perquè informi sobre la situació de les escoles de música i de dansa municipals i les subvencions que rebe
	Tram. 356-00246/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de la directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre els criteris de planificació i ús d’equipaments educatius a la província de Tarragona
	Tram. 356-00247/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de la subdirectora general de la Inspecció d’Educació, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre els criteris del Departament d’Ensenyament pel que fa a les visites públiques als equipaments educatiu
	Tram. 356-00248/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament perquè informi sobre les polítiques de personal de l’Agència
	Tram. 356-00250/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Pedro L. Alonso, professor i director del Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la investigació de la vacuna contra la malària
	Tram. 356-00261/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Josep Antoni Duran i Lleida, president de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat i de la Comissió Mixta de Traspassos, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre l’activitat i els resultats de les com
	Tram. 356-00311/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia perquè informi sobre l’actuació de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra al claustre de la Universitat de Girona el 16 de desembre de 2011
	Tram. 356-00313/09
	Sol·licitud





	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió de Cooperació i Solidaritat corresponent amb la consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2011
	Tram. 355-00050/09
	Substanciació
	Compareixença del conseller d’Interior davant la Comissió de Matèries Secretes o Reservades en compliment de l’article 5.2 de la Llei 28/2001
	Tram. 355-00077/09
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió





	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença del president de l’Associació de Relacions Culturals Catalunya-Israel davant la Comissió de Cultura i Llengua per a informar sobre les activitats d’aquesta entitat en pro de les relacions entre ambdós països
	Tram. 357-00032/09
	Substanciació
	Compareixença de Vicenç Villatoro, director de l’Institut Ramon Llull, davant la Comissió de Cultura i Llengua per a informar sobre els objectius de les actuacions i les activitats que es duran a terme durant el seu mandat
	Tram. 357-00035/09
	Substanciació


	Compareixença del president de la Comunitat Israelita de Barcelona davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea per a informar sobre les activitats de la Comunitat en pro de les relacions entre ambdós països
	Tram. 357-00045/09
	Substanciació


	Compareixença del president i de representants de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a donar a conèixer llur opinió sobre les polítiques d’universitats, recerca i innovació
	Tram. 357-00053/09
	Substanciació


	Compareixença de Salam Almaslamani, presidenta de la Comunitat Palestina de Catalunya, davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea per a informar sobre les activitats de foment de les relacions entre Palestina i Catalunya
	Tram. 357-00083/09
	Substanciació


	Compareixença de representants de la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer davant la Comissió de Salut per a presentar les tasques acomplertes i explicar els projectes de futur
	Tram. 357-00213/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació dels Amics del Museu de Lleida davant la Comissió de Cultura i Llengua per a explicar les actuacions amb relació a les obres d’art que s’hi exposen i són objecte de litigi per part del bisbat de Barbastre-Montsó
	Tram. 357-00238/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del director de l’Agència Catalana de Consum davant la Comissió de Cultura i Llengua per a informar sobre els aspectes lingüístics del Codi de consum
	Tram. 357-00239/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Francesc Guardans, president dimissionari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, per a informar sobre la dimissió de deu dels onze membres del Consell
	Tram. 357-00240/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Francesc Guardans, president dimissionari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, per a informar sobre la dimissió en bloc del Plenari del Consell
	Tram. 357-00241/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Escoles de Música i Dansa davant la Comissió d’Ensenyament i Universitat per a informar sobre la situació de les escoles de música i de dansa municipals i les subvencions que reben del Departame
	Tram. 357-00242/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Pedro L. Alonso, professor i director del Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona, davant la Comissió de Salut per a informar sobre la investigació de la vacuna contra la malària
	Tram. 357-00243/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del director de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat per a informar sobre les polítiques de personal de l’Agència i sobre l’expedient de regulació d’ocupació que ha presentat l’Ag
	Tram. 357-00244/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença





	4.67.	Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats
	Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries
	Presentació
	Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries
	Presentació

	Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries
	Presentació

	Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries
	Presentació

	Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries
	Presentació

	Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries
	Presentació




	4.70.	Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern i d’altres òrgans
	4.70.10.	Altres comunicacions
	Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la ràdio corresponent al setembre del 2011
	Tram. 337-00017/09
	Presentació

	Estudi del Síndic de Greuges sobre les mesures per a un sistema de redreçament del deute hipotecari
	Tram. 337-00018/09
	Presentació





	4.87.	Procediments davant el Tribunal Constitucional
	4.87.15.	Qüestions d’inconstitucionalitat
	Qüestió d’inconstitucionalitat 2622/1999, plantejada per la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya respecte a l’article 59 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
	Tram. 382-00015/05
	Sentència del Tribunal Constitucional




	4.88.	Consells assessors del Parlament
	4.88.01.	Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)
	Composició del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia
	Tram. 414-00001/09
	Substitució de membres




	4.90.	Règim interior
	4.90.10.	Càrrecs i personal
	Calendari de tardes festives per al 2012
	Tram. 395-00011/09
	Acord








