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

1.10. Resolucions

Resolució 447/IX del Parlament de Catalunya, per la 
qual es ratifica la designació de Jaume Saura Estapà com a 
membre de l’Equip de Treball del Síndic de Greuges per a la 
Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhu-
mans o Degradants
Tram. 284-00010/09
Adopció p. 11

Resolució 448/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el concert de places en el centre de dia i en el futur cen-
tre de nit de la Residència de Gent Gran del Pinell de Brai
Tram. 250-00805/09
Adopció p. 11

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de 
Greuges

Informe del Síndic de Greuges relatiu a les activitats 
de l’Autoritat Catalana de Prevenció de la Tortura correspo-
nent al 2011
Tram. 360-00005/09
Debat de l’Informe en la Comissió 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 modificada de directiva del Parlament Europeu i 
del Consell que modifica la Directiva 2001/83/CE pel que fa 
a la informació al públic en general sobre medicaments sub-
jectes a recepta mèdica
Tram. 295-00175/09
Coneixement de la proposta p. 11

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta modificada de reglament del Parlament Europeu 
i del Consell que modifica el Reglament (CE) 726/2004 pel 
que fa a la informació al públic en general sobre medica-
ments subjectes a recepta mèdica
Tram. 295-00176/09
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 que modifica el Reglament 726/2004 pel que fa a la far-
macovigilància
Tram. 295-00177/09
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 2001/83/CE pel que fa a la farma-
covigilància
Tram. 295-00178/09
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’eix de la Conreria, a la 
carretera B-500, entre Mollet del Vallès i Badalona
Tram. 250-00380/09
Retirada p. 12

Proposta de resolució sobre el manteniment del ca-
talà com a única llengua vehicular de l’ensenyament
Tram. 250-00614/09
Decaïment p. 12

Proposta de resolució sobre el compliment de les 
sentències del Tribunal Suprem relatives a la llengua vehicu-
lar en el sistema educatiu català
Tram. 250-00615/09
Rebuig p. 12

Proposta de resolució sobre la publicació del text 
legal vigent de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 250-00616/09
Rebuig p. 12

Proposta de resolució sobre el rebuig de la decisió 
del Govern de l’Estat de recórrer la Llei 35/2010, de l’1 d’oc-
tubre, de l’occità, aranès a l’Aran
Tram. 250-00643/09
Retirada p. 13

Proposta de resolució sobre la destinació dels re-
cursos destinats pel sector públic als lots de Nadal a la con-
tractació de personal per als serveis socials, educatius i sa-
nitaris
Tram. 250-00662/09
Retirada p. 13

Proposta de resolució sobre les mesures per a evi-
tar nous transvasaments de l’Ebre i modificacions en el pro-
jecte del canal de regadiu Xerta-Sénia
Tram. 250-00665/09
Retirada p. 13

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
disposició addicional desena de la Llei 10/2001, del Pla hi-
drològic nacional, i l’aprovació del Pla integral de protecció 
del Delta de l’Ebre
Tram. 250-00667/09
Retirada p. 13

Proposta de resolució sobre el rebuig a qualsevol 
transvasament de l’Ebre i la presentació del Pla hidrològic 
de la conca de l’Ebre
Tram. 250-00668/09
Retirada p. 13

Proposta de resolució sobre l’encàrrec a l’Agència 
Catalana de l’Aigua de reconstruir els murs de canalització 
del Congost aigües amunt del gual de Palou
Tram. 250-00670/09
Rebuig p. 13
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Proposta de resolució sobre la consulta de la con-
veniència de construir la central integrada de mercaderies 
Logis Penedès
Tram. 250-00674/09
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre la presència d’especi-
alistes en geologia als equips tècnics de GISA
Tram. 250-00683/09
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre el garantiment del 
subministrament d’aigua potable a l’Argentera per part de 
l’Agència Catalana de l’Aigua
Tram. 250-00699/09
Retirada p. 14

Proposta de resolució sobre l’ingrés de les recapta-
cions tributàries a l’Agència Tributària de Catalunya i sobre la 
defensa dels insubmisos fiscals
Tram. 250-00747/09
Rebuig p. 14

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
Rebuig p. 14

Proposta de resolució sobre les accions per a asse-
gurar l’exercici del dret a emprar el català en les institucions 
judicials espanyoles
Tram. 250-00802/09
Rebuig 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 mesures fiscals i financeres i de 
creació de l’impost sobre les estades en establiments tu-
rístics
Tram. 200-00019/09
Correcció d’errades de publicació (BOPC 249) p. 14

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de regulació de les àrees de pro-
moció de l’economia urbana
Tram. 202-00078/09
Presentació p. 14

Proposició de llei de suport a l’emprenedoria, al tre-
ball autònom, al treball autònom dependent i a la petita i mi-
croempresa de Catalunya
Tram. 202-00079/09
Presentació p. 23

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les mesures de racio-
nalització dels horaris laborals per a la conciliació de la vida 
personal, laboral i familiar i l’impuls d’aquestes mesures
Tram. 250-00598/09
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre l’establiment de noves 
línies d’actuació i el restabliment dels convenis pluriennals 
de col·laboració entre la Secretaria d’Afers Exteriors i les co-
munitats catalanes a l’exterior per al desenvolupament de 
programes de suport a l’emigració catalana
Tram. 250-00736/09
Correcció d’errades de publicació (BOPC 235) p. 32

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
recomanació inclosa en l’Informe de l’Autoritat Catalana de 

Prevenció de la Tortura, del Síndic de Greuges, d’instal·lar 
sistemes de videovigilància dins els furgons policials per al 
trasllat de detinguts
Tram. 250-00806/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre l’atorgament de la sub-
venció a l’Ajuntament de Portbou per a acabar les obres de 
l’Espai Memorial Walter Benjamin i sobre la presentació d’un 
pla de finançament d’aquest centre
Tram. 250-00807/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la creació d’unitats 
dels Mossos d’Esquadra especialitzades en la lluita contra 
la corrupció, el frau urbanístic i el blanqueig de capitals
Tram. 250-00808/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la l’atenció als adoles-
cents a la Ciutat de la Justícia
Tram. 250-00810/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la priorització pressu-
postària dels programes contra la vio lència masclista
Tram. 250-00811/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la compatibilitat dels 
càrrecs que ocupa Josep Prat i Domènech, president del 
Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut
Tram. 250-00812/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre el restabliment del ser-
vei d’autobús nocturn entre Vilafranca del Penedès, Sant Sa-
durní d’Anoia i Barcelona
Tram. 250-00813/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei d’autobús nocturn entre Sant Sadurní d’Anoia i Vila-
franca del Penedès i sobre l’ampliació de la ruta
Tram. 250-00814/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la restitució del pas 
públic d’accés al litoral a la zona de Can Rius, de Sant Feliu 
de Guíxols
Tram. 250-00815/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre l’estudi de fórmules 
per a l’abaratiment dels títols de transport públic i sobre la 
renegociació de l’aportació estatal al transport públic de 
Catalunya
Tram. 250-00816/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre l’increment de la fre-
qüència de pas a l’estació de Renfe de Viladecans
Tram. 250-00817/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre el millorament de la 
seguretat en el transport públic de Barcelona
Tram. 250-00818/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la separació del direc-
tor general de la Policia de les seves funcions directives amb 
relació a les operacions dels Mossos d’Esquadra mentre 
mantingui la condició d’imputat
Tram. 250-00819/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la col·laboració amb 
els sectors de l’economia social i cooperativa
Tram. 250-00820/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre les obres de millora-
ment del tram entre Masllorenç i el Vendrell de la carretera 
C-55
Tram. 250-00821/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35
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Proposta de resolució sobre la construcció del 
Centre Logístic Baix Penedès
Tram. 250-00822/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
planta de transferència de residus urbans del Vendrell
Tram. 250-00823/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la construcció d’un se-
gon habitatge en les explotacions agràries de dimensió re-
duïda
Tram. 250-00824/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre el rebuig a la implan-
tació d’un peatge com a mesura de finançament de la cons-
trucció de la ronda nord de Figueres
Tram. 250-00825/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre el pagament del deu-
te als ajuntaments en concepte de subvencions per a en-
senyament i sobre l’assignació dels recursos per a les llars 
d’infants
Tram. 250-00826/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la reobertura del Ser-
vei d’Informació i Orientació a les Víctimes del Terrorisme
Tram. 250-00827/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la ratificació i l’adhesió 
a la Carta internacional del caminar
Tram. 250-00828/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
qualitat dels serveis d’atenció residencial i diürna destinats a 
les persones amb discapacitat
Tram. 250-00829/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre el manteniment del su-
port a l’Espai Memorial Walter Benjamin, de Portbou
Tram. 250-00830/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre l’elaboració i la pre-
sentació d’un pla d’atenció sanitària per al Ripollès
Tram. 250-00831/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’horari 
d’atenció als infarts fins a les vint-i-quatre hores diàries a 
l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta
Tram. 250-00832/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la implantació del pro-
grama de detecció precoç del càncer de còlon i recte a la 
regió sanitària de Girona
Tram. 250-00833/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la modificació del De-
cret 427/2011, pel qual s’aprova el nou sistema de descomp-
tes d’aplicació a les autopistes i vies en règim de peatge, i 
sobre el restabliment de la gratuïtat del peatge de les Fonts 
per al sistema urbà de Terrassa
Tram. 250-00834/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la modificació del De-
cret 427/2011, pel qual s’aprova el nou sistema de descomp-
tes d’aplicació a les autopistes i vies en règim de peatge, i 
sobre el restabliment de la bonificació del peatge de Mollet 
del Vallès per als residents que siguin usuaris habituals
Tram. 250-00835/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la modificació del De-
cret 427/2011, pel qual s’aprova el nou sistema de descomp-
tes d’aplicació a les autopistes i vies en règim de peatge, i 

el restabliment de la bonificació del peatge d’Alella per als 
residents que siguin usuaris habituals
Tram. 250-00836/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la planificació del ser-
vei ferroviari Lleida - Balaguer - la Pobla de Segur i la coordi-
nació amb els horaris d’autobús
Tram. 250-00837/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la convocatòria del 
Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció per a 
informar del canvi del model de pagament aplicat durant 
l’agost del 2011
Tram. 250-00838/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre l’impuls d’una cam-
panya per a lluitar contra l’estigmatització dels col·lectius 
desfavorits
Tram. 250-00839/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la transparència en el 
sistema de gestió de la renda mínima d’inserció
Tram. 250-00840/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la gestió integral de les 
polítiques d’inclusió social i inserció laboral
Tram. 250-00841/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre el millorament dels 
mecanismes de coordinació dels agents que intervenen en 
la gestió de la renda mínima d’inserció
Tram. 250-00842/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la paralització de la 
renda mínima d’inserció i la represa del diàleg per a refor-
mar-la
Tram. 250-00843/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la consulta telemàtica 
dels expedients personals del sistema català de promoció 
de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació 
de dependència
Tram. 250-00844/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre el millorament de la 
transparència en el sistema català de promoció de l’auto-
nomia personal i atenció a les persones en situació de de-
pendència
Tram. 250-00845/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’horari 
d’atenció a les persones afectades per un infart a l’Hospital 
Universitari Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 250-00846/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la recuperació del ser-
vei d’urgències de la unitat de cardiologia i hemodinàmica 
les vint-i-quatre hores a l’Hospital Universitari Joan XXIII, de 
Tarragona
Tram. 250-00847/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estu-
di d’impacte de les antenes a Viladecans
Tram. 250-00848/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Ge-
neralitat al Departament de Justícia
Tram. 250-00849/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Ge-
neralitat al Departament de Benestar Social i Família
Tram. 250-00850/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39
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Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Ge-
neralitat al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural
Tram. 250-00851/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Ge-
neralitat al Departament d’Economia i Coneixement
Tram. 250-00852/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Ge-
neralitat als departaments de Presidència i de Governació i 
Relacions Institucionals
Tram. 250-00853/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Ge-
neralitat a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 250-00854/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Ge-
neralitat al Departament d’Ensenyament
Tram. 250-00855/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Ge-
neralitat al Departament d’Interior
Tram. 250-00856/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Ge-
neralitat al Departament d’Economia i Coneixement
Tram. 250-00857/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Ge-
neralitat al Departament de Cultura
Tram. 250-00858/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Ge-
neralitat al Departament de Salut
Tram. 250-00859/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
freqüència de pas dels trens de les línies entre Lleida i Ba-
laguer i Balaguer i la Pobla de Segur i la combinació dels 
horaris d’aquestes línies amb els trens regionals i Avant a 
Barcelona
Tram. 250-00860/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre el nou sorteig per a 
l’assignació dels pisos amb protecció oficial de Banyoles 
que no han estat finalment ocupats i sobre l’ampliació de 
l’oferta d’habitatges amb protecció oficial al Pla de l’Estany
Tram. 250-00861/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la no-autorització de 
l’emplaçament d’un abocador de residus d’ecoparcs a la zo-
na de la Vinya del Tot, a Sant Mateu de Bages
Tram. 250-00862/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’oferta de serveis ferroviaris entre Lleida, Balaguer i la Po-
bla de Segur i la implementació de mesures per a fomen-
tar-ne l’ús
Tram. 250-00863/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre el restabliment de la 
línia 40 d’autobusos nocturns entre Vilafranca del Penedès i 

Sant Sadurní d’Anoia i la creació d’una taula de treball sobre 
el transport públic a l’Alt Penedès
Tram. 250-00864/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre el tancament del Cen-
tre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca, de Bar-
celona
Tram. 250-00865/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre el compliment de 
l’acord del Consell de Ministres relatiu a la constitució del 
Consell Rector de l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 250-00866/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la negociació per al 
traspàs efectiu i total dels recursos derivats del 0,7% de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques per a finalitats 
socials
Tram. 250-00867/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre l’establiment de pro-
tocols d’adaptació i activitats extraescolars per a estudiants 
superdotats en centres d’ensenyament primari i secundari
Tram. 250-00868/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
freqüència del servei ferroviari entre Lleida i la Pobla de Se-
gur i sobre l’elaboració d’un pla de millorament d’aquesta 
línia
Tram. 250-00869/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’oferta educativa de primer d’ESO i la creació d’una nova 
línia a P3 al Masnou
Tram. 250-00870/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre l’arxiu familiar dels ba-
rons d’Esponellà
Tram. 250-00871/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la publicació del pres-
supost destinat a política lingüística
Tram. 250-00935/09
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre el calendari d’execució 
de les obres del port de Portbou i les tarifes dels amarradors
Tram. 250-00936/09
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre la compareixença tri-
mestral davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post per a donar comptes de l’execució del pressupost i de 
l’evolució dels ingressos, les despeses i les finances de la 
Generalitat el 2012
Tram. 250-00937/09
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’equipament i les instal·lacions de la Llar d’infants La Pome-
ra, de Sant Joan Despí
Tram. 250-00938/09
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
Cos de Mossos d’Esquadra com a servei de vigilància ex-
terna de les presons i sobre la convocatòria de cinc-centes 
places per al 2012
Tram. 250-00939/09
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre la continuïtat de les 
emissions per satèl·lit de Televisió de Catalunya
Tram. 250-00940/09
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre la publicació anual de 
les balances fiscals interterritorials
Tram. 250-00941/09
Presentació p. 47
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Proposta de resolució sobre l’increment de la pre-
sència dels Mossos d’Esquadra a les zones agrícoles del 
delta de la Tordera
Tram. 250-00942/09
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre el compliment dels 
compromisos respecte a l’Institut Escola Els Còdols i l’Esco-
la Marta Mata, del Vendrell
Tram. 250-00943/09
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Els Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00944/09
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre el restabliment de 
l’atenció continuada al CAP Xerta
Tram. 250-00945/09
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre el reconeixement de 
la funció cohesiva de l’oferta audiovisual de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals i sobre el manteniment del 
nivell d’execució del pressupost del 2011
Tram. 250-00946/09
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’oficina que té el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural a Prats de Lluçanès
Tram. 250-00947/09
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre l’avaluació dels danys 
en les collites del Parc Agrari del Baix Llobregat i sobre la 
declaració de zona catastròfica del parc
Tram. 250-00948/09
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
necessàries per a completar l’enllaç del nord de Figueres 
amb l’autopista AP-7
Tram. 250-00949/09
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre la no-instal·lació a 
Catalunya de complexos lúdics com el del grup Las Vegas 
Sands Corporation
Tram. 250-00950/09
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre el garantiment de la in-
tegració tarifària dels abonaments regionals mensuals amb 
els serveis de Ferrocarrils de la Generalitat, metro i trens de 
rodalia
Tram. 250-00951/09
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre la recuperació del des-
compte del 10% del preu del bitllet d’anada i tornada del 
servei de trens regionals
Tram. 250-00952/09
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre el rebuig a les càrre-
gues policials durant les mobilitzacions dels estudiants de 
l’Institut Lluís Vives, a València
Tram. 250-00953/09
Presentació p. 55

3.40. Procediments amb relació a les institucions de la 
Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels 
principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la 
Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta modificada de directiva del Parlament Europeu i 
del Consell que modifica la Directiva 2001/83/CE pel que fa 
a la informació al públic en general sobre medicaments sub-
jectes a recepta mèdica
Tram. 295-00175/09
Pròrroga del termini de formulació d’observacions p. 56

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta modificada de reglament del Parlament Europeu 
i del Consell que modifica el Reglament (CE) 726/2004 pel 
que fa a la informació al públic en general sobre medica-
ments subjectes a recepta mèdica
Tram. 295-00176/09
Pròrroga del termini de formulació d’observacions p. 56

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell que modifica el Reglament 726/2004 pel que fa a la far-
macovigilància
Tram. 295-00177/09
Pròrroga del termini de formulació d’observacions p. 56

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
que modifica la Directiva 2001/83/CE pel que fa a la farma-
covigilància
Tram. 295-00178/09
Pròrroga del termini de formulació d’observacions p. 56

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa 
al tractament de les dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades
Tram. 295-00179/09
Pròrroga del termini de formulació d’observacions p. 56

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals per part de les autoritats 
competents per a finalitats de prevenció, investigació, de-
tecció o enjudiciament d’infraccions penals o d’execució de 
sancions penals, i la lliure circulació d’aquestes dades
Tram. 295-00180/09
Pròrroga del termini de formulació d’observacions p. 57

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Consell pel qual s’aprova l’Es-
tatut de la Fundació Europea
Tram. 295-00181/09
Pròrroga del termini de formulació d’observacions p. 57

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Delegació de funcions de la presidenta del Parla-
ment
Tram. 246-00008/09
Resolució p. 57

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
Tram. 397-00001/09
Substitució de diputats p. 57

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Empresa i Ocupació
Tram. 410-00003/09
Substitució de diputats p. 58

Composició de la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració
Tram. 410-00009/09
Substitució de diputats p. 58

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut
Tram. 411-00002/09
Incorporació d’especialistes o tècnics p. 58
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Composició de la Comissió de la Infància
Tram. 411-00005/09
Adscripció d’un diputat del Subgrup Parlamentari de Soli-
daritat Catalana per la Independència p. 58
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari Socialista p. 58

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi de la Segure-
tat Viària
Tram. 406-00002/09
Adscripció d’un diputat del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió p. 59

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 195/IX, so-
bre l’eliminació del requisit del límit d’edat per a l’accés al 
Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 290-00185/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 59

Control del compliment de la Resolució 196/IX, so-
bre el compliment del Decret 246/2008, de regulació de la si-
tuació administrativa especial de segona activitat en el Cos 
de Mossos d’Esquadra
Tram. 290-00186/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 59

Control del compliment de la Resolució 269/IX, so-
bre l’ajustament dels preus dels productes venuts als eco-
nomats dels centres penitenciaris i sobre el model de gestió 
d’aquests establiments
Tram. 290-00258/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 60

Control del compliment de la Resolució 276/IX, per 
la qual s’aprova el Compte general de la Generalitat de Cata-
lunya corresponent a l’any 2008
Tram. 290-00265/09
Sol·licitud de pròrroga p. 61
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 61

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 23/IX, sobre la 
seguretat ciutadana als municipis
Tram. 390-00023/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 62

Control del compliment de la Moció 31/IX, sobre les 
mesures previstes per a evitar delictes i faltes en les celebra-
cions d’èxits esportius
Tram. 390-00031/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 63

Control del compliment de la Moció 42/IX, sobre el 
futur de la inspecció de treball
Tram. 390-00042/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 63

Control del compliment de la Moció 43/IX, sobre el 
futur de les polítiques socials
Tram. 390-00043/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 64

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat 
de l’aire 2011-2015
Tram. 354-00079/09
Rebuig de la sol·licitud p. 64

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre les comunicacions rebudes per ajuntaments 

amb relació a la comercialització de promocions d’habitat-
ges de lloguer social
Tram. 354-00088/09
Rebuig de la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sos-
tenibilitat sobre les darreres mesures preses amb relació al 
transport públic
Tram. 354-00112/09
Acord sobre la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sosteni-
bilitat sobre el xoc de dos trens entre les estacions del Clot-
Aragó i Arc de Triomf, de Barcelona, el 19 de gener de 2012
Tram. 354-00129/09
Rebuig de la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre les causes i la responsabilitat del xoc entre un 
tren de rodalia i un Talgo a l’estació del Clot-Aragó, de Bar-
celona, el 19 de gener de 2012
Tram. 354-00130/09
Rebuig de la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sosteni-
bilitat sobre el seu posicionament amb relació a la gestió de 
l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 354-00132/09
Rebuig de la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre l’anunci del Govern de l’Estat de suspendre el 
concurs de licitació de l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 354-00133/09
Rebuig de la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Igualtat de les Persones amb el conseller de Benestar So-
cial i Família sobre les polítiques del seu departament en 
matèria de violència masclista
Tram. 354-00134/09
Acord sobre la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sosteni-
bilitat sobre la fallida de Spanair
Tram. 354-00139/09
Retirada de la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre la política aeroportuària i el futur de l’aeroport 
de Barcelona . el Prat després del cessament de l’activitat 
de Spanair
Tram. 354-00140/09
Rebuig de la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre la situa-
ció del Gran Teatre del Liceu
Tram. 354-00146/09
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre la situació actual i les actuacions previstes del 
Programa de barris i àrees urbanes d’atenció especial
Tram. 354-00147/09
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre la situa-
ció dels grans equipaments culturals públics
Tram. 354-00149/09
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern i 
consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre la 
reducció del 3% del sou dels funcionaris i sobre les conse-
qüències en la funció pública de la Llei de pressupostos de 
la Generalitat per al 2012 i la Llei de mesures fiscals i finan-
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ceres i de creació de l’impost sobre les estades en establi-
ments turístics
Tram. 354-00152/09
Rebuig de la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocu-
pació sobre el Pla d’actuacions industrials i empresarials del 
Govern de Catalunya 2012-2014
Tram. 354-00153/09
Sol·licitud i tramitació p. 66

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de Joan Escuer Solé, 
president de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs, davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè doni la seva visió 
sobre programes del Govern vinculats a l’àmbit d’actuació 
d’aquest col·legi
Tram. 356-00200/09
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de compareixença de Carles Sala, director 
general d’Habitatge, davant la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat perquè informi sobre les comunicacions rebudes per 
ajuntaments amb relació a la comercialització de promocions 
d’habitatges de lloguer social
Tram. 356-00227/09
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença de Josep Antoni Grau, 
director de l’Institut Català del Sòl, davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre les comunicaci-
ons rebudes per ajuntaments amb relació a la comercialitza-
ció de promocions d’habitatges de lloguer social
Tram. 356-00228/09
Rebuig de la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’associació Lo Riu Roig davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat perquè informi sobre el projecte de construc-
ció d’una guixera a la vall de Tost
Tram. 356-00230/09
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença de Leonard Carcolé, 
director de l’Agència Catalana de l’Aigua, davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre les mesures 
d’estalvi aplicades per l’Agència Catalana de l’Aigua
Tram. 356-00237/09
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença del secretari de Terri-
tori i Mobilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
perquè informi sobre els acords assolits amb Ryanair per-
què aquesta companyia operi als aeroports de Reus i Girona
Tram. 356-00249/09
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença de la presidenta de 
l’Institut Català de les Dones davant la Comissió d’Igualtat 
de les Persones perquè informi sobre les polítiques d’eradi-
cació de la violència masclista
Tram. 356-00326/09
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè pre-
senti propostes arran de l’increment de dones mortes vícti-
mes de la violència masclista
Tram. 356-00332/09
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del grup Tamaia davant la Comissió d’Igualtat de les Perso-
nes perquè presenti propostes arran de l’increment de do-
nes mortes víctimes de la violència masclista
Tram. 356-00333/09
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació El Safareig davant la Comissió d’Igualtat de 
les Persones perquè presenti propostes arran de l’increment 
de dones mortes víctimes de la violència masclista
Tram. 356-00334/09
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de compareixença de la delegada del 
Govern de l’Estat a Catalunya davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè expliqui els diversos incidents en què 
alguns ciutadans no han pogut exercir el dret d’ús de la llen-
gua catalana en relacionar-se amb el personal de les forces 
de seguretat de l’Estat
Tram. 356-00339/09
Rebuig de la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de compareixença de la delegada del Go-
vern de l’Estat a Catalunya davant la Comissió de Cultura i 
Llengua perquè expliqui els fets esdevinguts arran de l’atac 
d’un guàrdia civil a un ciutadà per haver-s’hi adreçat en català 
a l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 356-00340/09
Rebuig de la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de compareixença de la presidenta de 
l’Institut Català de les Dones davant la Comissió d’Igualtat 
de les Persones perquè informi sobre les accions contra la 
violència masclista adreçades a les dones i llurs fills
Tram. 356-00341/09
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de compareixença de Montserrat Vila, re-
presentant de la Plataforma Unitària contra les Violències de 
Gènere, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per-
què opini sobre les mesures que es duen a terme contra la 
violència de gènere
Tram. 356-00342/09
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del comitè d’empresa de Spanair davant la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat perquè informi sobre el cessament de 
l’activitat de la companyia i sobre la situació dels treballa-
dors
Tram. 356-00344/09
Rebuig de la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de compareixença de Miquel Valls i Ma-
seda, president de la Cambra de Comerç de Barcelona, da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi 
sobre el futur de l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 356-00345/09
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de compareixença de Josep Piqué, presi-
dent del Cercle d’Economia, davant la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat perquè informi sobre el futur de l’aeroport de 
Barcelona - el Prat
Tram. 356-00346/09
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de compareixença de Joaquim Gay de 
Montellà, president de Foment del Treball, davant la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el futur de 
l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 356-00347/09
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de compareixença de Sebastià Salvador, 
president del Reial Automòbil Club de Catalunya, davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el 
futur de l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 356-00348/09
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de compareixença de representants del 
comitè d’empresa del Gran Teatre del Liceu davant la Co-
missió de Cultura i Llengua perquè expliquin la situació ac-
tual de la institució
Tram. 356-00353/09
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de compareixença de Joan Francesc 
Marco Conchillo, director general del Gran Teatre del Liceu, 
davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè expliqui la 
situació de la institució i els motius de les mesures adop-
tades
Tram. 356-00355/09
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de compareixença de representants de 
Greenpeace davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per-
què informin sobre el pla Energia 3.0
Tram. 356-00358/09
Sol·licitud p. 69
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Sol·licitud de compareixença de Moritz Küng, exdi-
rector del Centre d’Art Contemporani de Barcelona, davant 
la Comissió de Cultura i Llengua perquè expliqui la seva ex-
periència al capdavant del Centre d’Art Contemporani del 
Canòdrom
Tram. 356-00359/09
Rebuig de la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de compareixença de representants de 
Greenpeace davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per-
què presentin l’informe Energia 3.0
Tram. 356-00450/09
Sol·licitud p. 69

Sol·licitud de compareixença del president del Pa-
tronat de la Patum de Berga davant la Comissió de Cultura 
i Llengua perquè expliqui la proposta de la llei de la Patum
Tram. 356-00451/09
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Sindicart perquè informi sobre el projecte de cens de 
professionals de la cultura i sobre les seves reivindicacions
Tram. 356-00457/09
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Sol·licitud de compareixença del director general 
d’Indústria davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per-
què expliqui el Pla d’actuacions industrials i empresarials del 
Govern de Catalunya 2012-2014
Tram. 356-00464/09
Sol·licitud p. 70

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’associació Dincat davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació perquè informi sobre la situació del sector i de la in-
serció dels treballadors amb discapacitat i amb dificultats 
especials
Tram. 356-00465/09
Sol·licitud p. 70

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació Catalana d’Entitats per a la Inserció Laboral 
de Persones amb Malaltia Mental (Ammfeina) davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre la situa-
ció del sector i de la inserció dels treballadors amb discapa-
citat i amb dificultats especials
Tram. 356-00466/09
Sol·licitud p. 70

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació de Centres Especials de Treball de Catalu-
nya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè infor-
mi sobre la situació del sector i de la inserció dels treballa-
dors amb discapacitat i amb dificultats especials
Tram. 356-00467/09
Sol·licitud p. 70

Sol·licitud de compareixença de representants del 
comitè d’empresa de Fercable davant la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació perquè expliquin els problemes en què es tro-
ben l’empresa i els treballadors
Tram. 356-00473/09
Sol·licitud p. 70

Sol·licitud de compareixença del director general 
d’Indústria davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per-
què informi sobre el Pla d’actuacions industrials i empresari-
als del Govern de Catalunya 2012-2014
Tram. 356-00474/09
Sol·licitud p. 71

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Ocu-
pació i Relacions Laborals davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè informi sobre el Pla de desenvolupament 
de polítiques actives 2012-2013
Tram. 356-00475/09
Sol·licitud p. 71

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

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre la validació del document de posicionament del sec-

tor agrícola i ramader davant la reforma de la política agrària 
comuna
Tram. 355-00080/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 71

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre el Pla de salut de Catalunya 2011-
2015
Tram. 355-00089/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 71

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre el pla 
de xoc contra el fracàs escolar
Tram. 355-00090/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 71

Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llen-
gua amb el conseller de Cultura sobre el futur dels grans 
equipaments culturals públics
Tram. 355-00091/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 71

Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llen-
gua amb el conseller de Cultura sobre la situació del Gran 
Teatre del Liceu
Tram. 355-00093/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 71

Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llen-
gua amb el conseller de Cultura sobre la situació dels grans 
equipaments culturals públics
Tram. 355-00094/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 72

Sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones amb el conseller de Benestar Social i Família so-
bre les polítiques del seu departament en matèria de violèn-
cia masclista
Tram. 355-00095/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 72

Sessió informativa de la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre 
les darreres mesures preses amb relació al transport públic
Tram. 355-00096/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 72

Sessió informativa de la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre 
la situació actual i les actuacions previstes del Programa de 
barris i àrees urbanes d’atenció especial
Tram. 355-00097/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 72

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

Compareixença de representants del col·lectiu Pa-
pàs de l’Àlex davant la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració per a informar sobre els projectes i les línies d’actua-
ció d’aquesta associació
Tram. 357-00011/09
Substanciació p. 72

Compareixença de representants de la Taula d’Au-
tònoms de Catalunya per a informar sobre l’aplicació del 
Decret 18/2010
Tram. 357-00175/09
Substanciació p. 72

Compareixença d’una representació de la Con-
federació de Treballadors Autònoms de Catalunya - Unió 
General de Treballadors per a exposar el seu punt de vista 
sobre l’estat d’aplicació del Decret 18/2010, d’aplicació a 
Catalunya de l’Estatut del treball autònom
Tram. 357-00246/09
Substanciació p. 72

Compareixença de representants d’Autònoms Pi-
mec davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a infor-
mar sobre la trajectòria de l’organització
Tram. 357-00247/09
Substanciació p. 72

Compareixença de representants de la Federa-
ció de Treballadors Autònoms Dependents, de Comissions 
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Obreres, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a in-
formar sobre l’estat d’aplicació del Decret 18/2010, d’aplica-
ció a Catalunya de l’Estatut del treball autònom
Tram. 357-00248/09
Substanciació p. 73

Compareixença de representants de l’Associació 
Intersectorial d’Autònoms de Catalunya davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació per a informar sobre la situació dels 
autònoms
Tram. 357-00249/09
Substanciació p. 73

Compareixença de representants de l’Organització 
d’Autònoms de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació per a donar a conèixer els objectius i les activitats 
d’aquesta organització
Tram. 357-00250/09
Substanciació p. 73

Compareixença d’Ignacio Buqueras y Bach, presi-
dent de la Comissió Nacional per a la Racionalització dels 
Horaris Espanyols, per a informar sobre els objectius i les 
propostes de l’entitat
Tram. 357-00251/09
Substanciació p. 73

Compareixença de representants del comitè d’em-
presa del Gran Teatre del Liceu davant la Comissió de Cultu-
ra i Llengua per a explicar la situació actual de la institució
Tram. 357-00258/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 73

Compareixença de Joan Francesc Marco Conchi-
llo, director general del Gran Teatre del Liceu, davant la Co-
missió de Cultura i Llengua per a explicar la situació de la 
institució i els motius de les mesures adoptades
Tram. 357-00259/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 73

Compareixença del president del Patronat de la Pa-
tum de Berga davant la Comissió de Cultura i Llengua per a 
explicar la proposta de la llei de la Patum
Tram. 357-00260/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 73

Compareixença d’una representació de Sindicart 
per a informar sobre el projecte de cens de professionals de 
la cultura i sobre les seves reivindicacions
Tram. 357-00261/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 73

Compareixença de la presidenta de l’Institut Català 
de les Dones davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
per a informar sobre les polítiques d’eradicació de la violèn-
cia masclista
Tram. 357-00262/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 74

Compareixença d’una representació de la Platafor-
ma Unitària contra les Violències de Gènere davant la Co-
missió d’Igualtat de les Persones per a presentar propostes 
arran de l’increment de dones mortes víctimes de la violèn-
cia masclista
Tram. 357-00263/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 74

Compareixença d’una representació del grup Ta-
maia davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a 
presentar propostes arran de l’increment de dones mortes 
víctimes de la violència masclista
Tram. 357-00264/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 74

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció El Safareig davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
per a presentar propostes arran de l’increment de dones 
mortes víctimes de la violència masclista
Tram. 357-00265/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 74

Compareixença de la presidenta de l’Institut Català 
de les Dones davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
per a informar sobre les accions contra la violència masclis-
ta adreçades a les dones i llurs fills
Tram. 357-00266/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 74

Compareixença de Montserrat Vila, representant 
de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a opinar 
sobre les mesures que es duen a terme contra la violència 
de gènere
Tram. 357-00267/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 74

Compareixença de Joan Escuer Solé, president de 
l’Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs, davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat per a donar la seva visió sobre pro-
grames del Govern vinculats a l’àmbit d’actuació d’aquest 
col·legi
Tram. 357-00268/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 74

Compareixença de Carles Sala, secretari d’Habitat-
ge i Millora Urbana, davant la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat per a informar sobre les comunicacions rebudes per 
ajuntaments amb relació a la comercialització de promoci-
ons d’habitatges de lloguer social
Tram. 357-00269/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 74

Compareixença d’una representació de l’associa-
ció Lo Riu Roig davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
per a informar sobre el projecte de construcció d’una guixe-
ra a la vall de Tost
Tram. 357-00270/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 75

Compareixença de Leonard Carcolé, director de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, davant la Comissió de Territo-
ri i Sostenibilitat per a informar sobre les mesures d’estalvi 
aplicades per l’Agència Catalana de l’Aigua
Tram. 357-00271/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 75

Compareixença del secretari de Territori i Mobilitat 
davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar 
sobre els acords assolits amb Ryanair perquè aquesta com-
panyia operi als aeroports de Reus i Girona
Tram. 357-00272/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 75

Compareixença de Miquel Valls i Maseda, presi-
dent de la Cambra de Comerç de Barcelona, davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre el futur 
de l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 357-00273/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 75

Compareixença de Josep Piqué, president del Cer-
cle d’Economia, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
per a informar sobre el futur de l’aeroport de Barcelona - el 
Prat
Tram. 357-00274/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 75

Compareixença de Joaquim Gay de Montellà, pre-
sident de Foment del Treball, davant la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat per a informar sobre el futur de l’aeroport de 
Barcelona - el Prat
Tram. 357-00275/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 75

Compareixença de Sebastià Salvador, president 
del Reial Automòbil Club de Catalunya, davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre el futur de 
l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 357-00276/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 75

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

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i 
encàrrecs de despatx

Encàrrec del despatx del conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a la vicepre-
sidenta del Govern
Tram. 330-00026/09
Presentació p. 76



5 de març de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 264

SUMARI 10

Encàrrec del despatx del conseller d’Empresa i 
Ocupació al conseller d’Interior
Tram. 330-00027/09
Presentació p. 76

Encàrrec del despatx del conseller de Territori i 
Sostenibilitat al conseller d’Interior
Tram. 330-00028/09
Presentació p. 76

Suplència en l’exercici de les funcions del president 
de la Generalitat per la vicepresidenta del Govern
Tram. 330-00029/09
Presentació p. 77

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

Memòria del Consell Assessor de Ràdio i Televisió 
Espanyola a Catalunya corresponent al 2011
Tram. 334-00053/09
Presentació p. 77

Pla general d’ocupació de Catalunya - Estratègia 
catalana per a l’ocupació 2012-2020
Tram. 334-00054/09
Presentació p. 77

NOTES

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

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

La numeració del BOPC no està necessàriament vinculada a una sola data.

ISSN: 0213-7798 · Dipòsit legal: B-20.066-1980 · Imprès a Multitext, SL 
www.parlament.cat

Pla de salut de Catalunya 2011-2015
Tram. 334-00055/09
Presentació p. 94

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 desembre del 2011
Tram. 337-00022/09
Presentació p. 95

4.89. Propostes d’iniciativa legislativa popular

Proposta d’iniciativa legislativa popular amb relació 
a la Proposició de llei de dotació dels agents de la Policia 
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i dels agents dels 
cossos de policies locals d’armilles interiors individuals de 
protecció balística i antiganivet i guants antitall i antipunxada
Tram. 202-00077/09
Oposició a la tramitació p. 95
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 447/IX del Parlament de Catalunya, 
per la qual es ratifica la designació de Jaume 
Saura Estapà com a membre de l’Equip de 
Treball del Síndic de Greuges per a la Pre-
venció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes 
Cruels, Inhumans o Degradants
Tram. 284-00010/09

Adopció
Comissió del Síndic de Greuges
Sessió núm. 5, 27.02.2012, DSPC-C 241

Comissió del Síndic de Greuges

La Comissió del Síndic de Greuges, en la sessió tingu-
da el dia 27 de febrer de 2012, conformement a l’article 
76.4 de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic 
de Greuges, havent considerat la proposta presentada pel 
síndic de greuges, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya ratifica la designació, feta pel 
síndic de greuges, de Jaume Saura Estapà com a mem-
bre de l’Equip de Treball del Síndic de Greuges per a la 
Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, 
Inhumans o Degradants.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2012

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Antoni Strubell i Trueta Dolors López Aguilar

Resolució 448/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el concert de places en el centre de dia 
i en el futur centre de nit de la Residència de 
Gent Gran del Pinell de Brai
Tram. 250-00805/09

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració
Sessió núm. 17, 28.02.2012, DSPC-C 242

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 28 de febrer de 2012, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el concert de places en 
el centre de dia i en el futur centre de nit de la Residència 
de Gent Gran del Pinell de Brai per al 2013 (tram. 250-
00805/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 42843).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Iniciar, si les disponibilitats pressupostaries ho perme-
ten i les necessitats territorials ho requereixen, els tràmits 
per a concertar places en el centre de dia del Pinell de 
Brai (Terra Alta) per tal de fer-hi un centre de dia rural 
que sigui operatiu abans d’acabar el 2014.

b) Iniciar, si les disponibilitats pressupostaries ho perme-
ten i les necessitats territorials ho requereixen, els trà-
mits per a concertar places per a un futur centre de nit a 
la Residència de Gent Gran, construïda per l’Ajuntament 
del Pinell de Brai (Terra Alta), que sigui operatiu abans 
d’acabar el 2014.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2012

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

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

1.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS 
INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe del Síndic de Greuges relatiu a les 
activitats de l’Autoritat Catalana de Preven-
ció de la Tortura corresponent al 2011
Tram. 360-00005/09

Debat de l’Informe en la Comissió

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe 
en la sessió núm. 5, tinguda el 27.02.2012 (DSPC-C 241).

1.40. ACORDS AMB RELACIÓ A LES 
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta modificada de directiva 
del Parlament Europeu i del Consell que mo-
difica la Directiva 2001/83/CE pel que fa a la 
informació al públic en general sobre medi-
caments subjectes a recepta mèdica
Tram. 295-00175/09

Coneixement de la proposta

La Comissió de Salut, d’acord amb l’article 181 del Re-
glament, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta modificada de reglament 
del Parlament Europeu i del Consell que mo-
difica el Reglament (CE) 726/2004 pel que 
fa a la informació al públic en general sobre 
medicaments subjectes a recepta mèdica
Tram. 295-00176/09

Coneixement de la proposta

La Comissió de Salut, d’acord amb l’article 181 del Re-
glament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell que modifica el 
Reglament 726/2004 pel que fa a la farma-
covigilància
Tram. 295-00177/09

Coneixement de la proposta

La Comissió de Salut, d’acord amb l’article 181 del Re-
glament, 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 2001/83/CE pel que fa a la farma-
covigilància
Tram. 295-00178/09

Coneixement de la proposta

La Comissió de Salut, d’acord amb l’article 181 del Re-
glament, ha conegut la proposta.

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’eix de la Con-
reria, a la carretera B-500, entre Mollet del 
Vallès i Badalona
Tram. 250-00380/09

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 46485).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del 
28.02.2012.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del català com a única llengua vehicular de 
l’ensenyament
Tram. 250-00614/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 19 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 243).

Proposta de resolució sobre el compliment 
de les sentències del Tribunal Suprem relati-
ves a la llengua vehicular en el sistema edu-
catiu català
Tram. 250-00615/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 19, tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 243).

Proposta de resolució sobre la publicació 
del text legal vigent de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 250-00616/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 19, tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 243).
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Proposta de resolució sobre el rebuig de la 
decisió del Govern de l’Estat de recórrer la 
Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, 
aranès a l’Aran
Tram. 250-00643/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 19 de la Comissió d’Afers Ins-
titucionals, tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 243).

Proposta de resolució sobre la destinació 
dels recursos destinats pel sector públic als 
lots de Nadal a la contractació de personal 
per als serveis socials, educatius i sanitaris
Tram. 250-00662/09

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 46208).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del 
28.02.2012.

Proposta de resolució sobre les mesures per 
a evitar nous transvasaments de l’Ebre i mo-
dificacions en el projecte del canal de rega-
diu Xerta-Sénia
Tram. 250-00665/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió de Territo-
ri i Sostenibilitat, tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 244).

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la disposició addicional desena de la Llei 
10/2001, del Pla hidrològic nacional, i l’apro-
vació del Pla integral de protecció del Delta 
de l’Ebre
Tram. 250-00667/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió de Territo-
ri i Sostenibilitat, tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 244).

Proposta de resolució sobre el rebuig a qual-
sevol transvasament de l’Ebre i la presenta-
ció del Pla hidrològic de la conca de l’Ebre
Tram. 250-00668/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió de Territo-
ri i Sostenibilitat, tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 244).

Proposta de resolució sobre l’encàrrec a 
l’Agència Catalana de l’Aigua de reconstruir 
els murs de canalització del Congost aigües 
amunt del gual de Palou
Tram. 250-00670/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió núm. 15, tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 244).

Proposta de resolució sobre la consulta de 
la conveniència de construir la central inte-
grada de mercaderies Logis Penedès
Tram. 250-00674/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió núm. 15, tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 244).

Proposta de resolució sobre la presència 
d’especialistes en geologia als equips tèc-
nics de GISA
Tram. 250-00683/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió núm. 15, tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 244).
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Proposta de resolució sobre el garantiment 
del subministrament d’aigua potable a l’Ar-
gentera per part de l’Agència Catalana de 
l’Aigua
Tram. 250-00699/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió de Territo-
ri i Sostenibilitat, tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 244).

Proposta de resolució sobre l’ingrés de les 
recaptacions tributàries a l’Agència Tributà-
ria de Catalunya i sobre la defensa dels in-
submisos fiscals
Tram. 250-00747/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 19, tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 243).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 19, tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 243).

Proposta de resolució sobre les accions per 
a assegurar l’exercici del dret a emprar el ca-
talà en les institucions judicials espanyoles
Tram. 250-00802/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 19, tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 243).

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 mesures fiscals i finance-
res i de creació de l’impost sobre les esta-
des en establiments turístics
Tram. 200-00019/09

Correcció d’errades de publicació (BOPC 249)

En el BOPC 249, a la pàg. 60.

Títol o epígraf: Esmenes reservades per a defensar en 
el Ple

On diu: 

«GP del Partit Popular de Catalunya

Esmenes núm. 486, 487, 488, 489, 890, 491, 492, 493, 
494, 495, 496, 510, 516 (apartat 2), 521, 526, 527, 528, 
529 i 531.»

Ha de dir: 

«GP del Partit Popular de Catalunya

Esmenes núm. 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 
494, 495, 496, 510, 516 (apartat 2), 521, 524, 526, 527, 
529 i 531.»

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de regulació de les àrees 
de promoció de l’economia urbana
Tram. 202-00078/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 46321 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.02.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 100.b del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposició de llei se-
güent: 
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Proposició de llei per la qual es regulen 
les Àrees de Promoció de L’economia Urbana 
(APEU)

Antecedents

Objecte de la proposició de llei

L’objecte d’aquesta proposició de llei es la creació d’unes 
àrees (APEU) que estan constituïdes per propietaris i llo-
gaters amb una activitat econòmica i comercial que es 
dediquen a promoure el desenvolupament empresarial i 
la millora d’una determinada àrea diferenciada i delimi-
tada, compartint els costos per gaudir dels resultats, mit-
jançant el pagament d’un tribut.

Capacitat normativa

Aquesta proposició de llei regula les Àrees de Promoció 
de l’Economia Urbana. Pel que fa a la seva creació, fun-
cionament i organització s’estarà al que estableix aquesta 
pròpia norma, tot respectant el principi associatiu, em-
marcat en la Llei 4/2008, de 24 d’abril del Llibre III del 
Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídi-
ques, que també s’aplicarà de manera supletòria.

Pel que fa a la creació d’un tribut pel benefici que obte-
nen les activitats econòmiques i professionals obertes al 
públic implantades en una APEU, respon a l’autonomia i 
competència financera en matèria de finançament local.

L’article 218.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya es-
tableix que aquesta competència pot incloure la capacitat 
legislativa per establir i regular els tributs propis dels go-
verns locals i inclou la capacitat per a fixar els criteris de 
distribució de les participacions a càrrec dels pressupost 
de la Generalitat.

Necessitat i incidència social

Aquesta proposició de llei significarà una iniciativa cap-
davantera al nostre Estat, essent la primera regulació ca-
talana pel que fa la concertació del sector públic i privat 
per millorar la gestió de les zones d’activitat econòmica. 
Aquesta proposició rau en el Principi de concentració 
d’esforços per tal de millorar els models empresarials en 
matèria organitzativa i avançar cap a uns millors resultats.

Exposició de motius

En la línia del model d’organització dels Districtes de mi-
llora empresarial, centres d’activitat econòmica i comer-
cials urbans i de perifèria britànic dels Bussines Impro-
vement District (BIDs), inspirat directament dels BIDs 
nord americans, que es consolida com una iniciativa cap-
davantera a Europa de concertació del sector públic i pri-
vat per millorar la gestió de les zones d’activitat econò-
mica, així com els centres comercials urbans, en l’àmbit 
de Catalunya es creen, mitjançant aquesta llei, les Àrees 
de Promoció de l’Economia Urbana (APEU).

Dins d’aquest marc, aquestes Àrees es podrien definir 
com organitzacions formals constituïdes per propietaris 
i llogaters amb una activitat econòmica i comercial que 
es dediquen a promoure el desenvolupament empresari-
al i la millora d’una determinada àrea diferenciada i de-

limitada, compartint els costos per gaudir dels resultats, 
mitjançant el pagament d’un tribut.

Les APEU presten serveis suplementaris a les entitats 
municipals, com poden ser, entre d’altres, el sanejament i 
neteja, el manteniment de la seguretat pública, la comer-
cialització i programes de promoció de l’àrea i millores 
d’aquesta.

Un dels objectius és l’actuació en un zona determinada, 
millorant diferents aspectes col·lectius, que produeix un 
increment de la seva qualitat general i per tant, una ex-
pectativa d’increment del valor de les propietats i nego-
cis existents afavorint la competitivitat i les polítiques 
econòmiques de proximitat com a un valor emergent en 
l’economia catalana.

En termes generals, es pot afirmar que l’entorn en què es 
desenvolupa una activitat econòmica i de negoci millora-
ria si es tinguessin més recursos econòmics o de gestió. 
En aquest sentit, el conjunt d’actuacions que ha de pre-
veure un pla d’actuació d’una APEU, és la de contribuir 
a aquesta millora mitjançant la sensibilització de tots els 
operadors que actuen en el seu àmbit.

El factor determinant de l’èxit de la implementació 
d’aquestes àrees radica en el compliment de tres objec-
tius claus. El primer d’ells, consisteix en què els afectats 
estiguin convençuts que l’objectiu de l’APEU amplia els 
serveis que ja presta l’entitat municipal que correspongui. 
En segon lloc, el tribut a pagar ha de tenir la considera-
ció d’inversió en el negoci i finalment, que la implemen-
tació de l’APEU comportarà un salt endavant en l’abast 
i l’eficiència de les activitats de promoció i d’oferta de 
serveis que tradicionalment prestaven a partir del model 
associatiu.

La figura de les APEU s’emmarca en l’àmbit del model 
associatiu. La major dificultat d’emmarcar-se dintre d’a-
quest àmbit és el fet que la seva afiliació hagi de ser vo-
luntària. Per tal de salvar aquest impediment, la fórmula 
emprada en la regulació de les APEU, és l’establiment de 
quòrums reforçats.

D’altra banda, tota regulació jurídica no tindria sentit 
sense un sistema de finançament propi el qual es produi-
rà mitjançant la creació d’una contribució especial.

El Títol I estableix el règim jurídic general de les Àrees 
de Promoció de l’Economia Urbana. Aquest títol consta 
de sis capítols els quals regulen les disposicions generals, 
que han de regir les APEUs, els requisits de la seva cons-
titució, la seva organització i funcionament, així com dis-
posicions que empremten a aquesta llei de la seva pròpia 
personalitat, fent la seva regulació específica pròpia per 
les APEUs. Així doncs, el Capítol IV regula la creació 
del registre de l’APEU, que dependrà del Departament de 
la Generalitat competent en matèria de promoció econò-
mica i el Capítol V regula un dels pals de paller d’aquesta 
iniciativa legislativa, com és la creació del Pla d’Actuació 
on es recull l’activitat que haurà de desenvolupar l’APEU. 
Finalment, l’últim Capítol d’aquest títol regula el règim 
de dissolució i liquidació, que afectarà a aquestes entitats 
jurídiques, si fos el cas.

El Títol II tracta del finançament d’aquestes APEU, que 
s’ha previst per mitjà de contribucions especials, figura 
ja consolidada en el finançament d’obres i serveis dins 
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de l’àmbit local, en ús de facultat concedida per l’article 
218.2 del vigent Estatut d’Autonomia de Catalunya, amb 
ple respecte a la Constitució i les bases estatals.

Seguint en part els exemples de dret comparat, s’ha con-
siderat adient repartir aquest cost –la part no coberta pel 
pressupost general de l’ens local– entre els beneficiaris 
de les actuacions. I encara aquest repartiment es modula 
en funció de la part del local efectivament dedicada.

Però s’ha perfilat millor aquest concepte. Com, en dret 
continental, la pertinença a associacions és voluntària, ha 
de ser la definició del fet imposable i del subjecte pas-
siu de la contribució especial la que identifiqui a aquests 
beneficiaris, el que s’ha fet per mitjà de l’exercici de les 
activitats mercantils i professionals en que l’accessibilitat 
física del públic als seus locals resulta rellevant.

S’ha pres en compte que, en el cas de barris i de polígons 
industrials necessitats d’aquestes actuacions, existirien 
locals i naus desocupats que passarien a obtenir ocupació 
pels mèrits de l’execució de les APEU, incloent així els 
seus eventuals arrendadors entre els beneficiaris directes.

La publicitat d’aquest finançament, mitjançant la con-
fecció del padró de la contribució especial, col·labora a 
atorgar transparència a tot el procediment, alhora que 
transmet seguretat jurídica als subjectes passius i als ad-
quirents futurs d’aquesta qualitat, que poden conèixer 
amb anticipació les càrregues associades.

Finalment, aquesta Llei conté un total de 45 articles, tres 
disposicions addicionals, i dues disposicions finals.

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

Proposició de llei

Títol I. Règim jurídic general de les Àrees 
de Promoció de l’Economia Urbana 

Capítol I. Disposicions generals 

Article 1. Concepte

1. Les Àrees de Promoció de l’Economia Urbana (APEU) 
són entitats jurídiques de caràcter associatiu amb perso-
nalitat jurídica pròpia que es regulen per el que es dispo-
sa en aquesta llei i, supletòriament, per la Llei 4/2008, de 
24 d’abril del Llibre III del Codi Civil de Catalunya, rela-
tiu a les persones jurídiques.

2. Les APEU gestionen zones de promoció econòmica 
urbana, mitjançant un sistema de col·laboració entre el 
sector públic i privat a partir d’acords entre l’Administra-
ció i la comunitat empresarial d’una zona econòmica i/o 
comercial definida, per tal d’emprendre accions de pro-
moció econòmica, de desenvolupament de la activitat i 
de l’entorn i per tal de proveir les zones d’activitat econò-
mica i/o comercials de serveis públics addicionals.

Article 2. Objecte i àmbit d’aplicació 

1. La present Llei és d’aplicació a totes les APEU que 
tinguin el seu domicili a Catalunya i té per objecte la se-
va regulació jurídica i foment de les APEU, per tal de 

generar activitat econòmica a partir d’un major tràfic de 
clients mitjançant la provisió de serveis que l’Administra-
ció competent no presta o que cal completar, així com el 
desenvolupament d’accions de promoció turística, indus-
trial i comercial.

2. L’àmbit d’actuació de les APEU, pot anar des d’un sol 
carrer fins a tot un centre urbà o un polígon Industrial, i 
des d’un sol sector fins a tots els operadors de la zona de 
què es tracti.

Article 3. Règim jurídic 

La constitució i funcionament de les APEU es regeix pel 
que es disposa en aquesta llei i, en el seu defecte, pel que 
es disposa a la normativa en matèria d’associacions.

Article 4. Funcions de l’APEU

Són funcions de l’APEU: 

1. L’elaboració dels projectes dels Plans d’Actuació, pre-
vists en la present Llei, als efectes de sotmetre’ls a l’apro-
vació de l’administració local competent i a l’obtenció del 
corresponent finançament.

2. La col·laboració amb altres administracions o altres 
APEU sota qualsevol modalitat acceptada en dret i en els 
àmbits que li són propis.

Capítol II. Constitució de l’APEU 

Article 5. Capacitat per a la constitució 

1. Poden constituir una APEU i ésser-ne membres: 

a) Les persones físiques i les persones jurídiques priva-
des, titulars d’activitats econòmiques, mercantils o d’acti-
vitats professionals obertes al públic.

b) Les persones físiques i les persones jurídiques, priva-
des i públiques propietaris de locals susceptibles de po-
der allotjar una activitat econòmica, mercantil o activitat 
professional obertes al públic.

2. En el cas que les persones físiques mencionades a les 
lletres a i b de l’apartat anterior siguin menors emanci-
pats o actuïn amb l’assistència de representació legal, els 
hi és d’aplicació l’article 323-1 de la Llei 4/2008, de 24 
d’abril del Llibre III del Codi Civil de Catalunya.

Article 6. Drets i deures dels membres 
de l’APEU

1. Els associats de l’APEU tenen els següents drets: 

a) Dret de participació, que en tot cas a d’incloure el dret 
d’assistència a les assemblees generals, exercir el dret de 
vot, elegir els membres del seu òrgan de govern i impug-
nació dels acords de l’assemblea general.

b) Dret a ser informats sobre la marxa de l’APEU

c) Dret a rebre els serveis, que com a membre de l’APEU, 
hi tenen dret.

Aquests drets han de ser concretats i desenvolupats en els 
propis estatuts de l’associació.

2. Els associats de l’APEU tenen les següents obligacions: 
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a) Comprometre’s en les finalitats de l’APEU i participar 
en el seu assoliment

b) Respectar i complir els acords adoptats, vàlidament, 
per els seus òrgans de govern

c) Presentar una declaració que contingui totes les dades 
i elements necessaris per aplicar el tribut establert en el 
Títol II d’aquesta llei.

d) Fer efectiu el pagament del tribut establert en el Títol 
II, en els termes en què ho estableix la present llei.

e) Complir les altres obligacions que estableixin els es-
tatuts.

Article 7. Requisits de constitució 

1. La constitució de l’APEU requereix: 

a) L’existència d’un comitè promotor, que és conformat 
per les persones físiques o jurídiques afectades per l’àm-
bit d’actuació de l’APEU.

b) L’acreditació d’un mínim del cinquanta per cent de 
signatures dels titulars d’activitats econòmiques mercan-
tils i activitats professionals obertes al públic i els titu-
lars de locals susceptibles de poder allotjar una activitat 
d’aquesta naturalesa, incloses en l’àmbit territorial d’ac-
tuació de l’APEU 

c) La definició de les línies bàsiques d’un Pla global inici-
al d’actuació, en especial el seu àmbit geogràfic.

d) L’objecte d’actuació de l’APEU especificat en el seu 
projecte d’estatuts.

e) Conveni de conveni de col·laboració amb l’ajuntament 
corresponent.

2. L’Ajuntament competent, per raó del territori on ha 
d’actuar l’APEU, ha d’aprovar, en un termini no superi-
or a dos mesos des de la recepció de la documentació on 
s’acrediti el compliment dels requisits previstos a l’apar-
tat anterior, el següent: 

a) Que d’acord amb els Registres corresponents de l’Ad-
ministració local es compleix amb el requisit del cin-
quanta per cent de signatures i a tal efecte emetre el cor-
responent certificat positiu.

b) L’adequació del projecte d’estatuts i del projecte del 
Pla global d’actuació, a les finalitats previstes en la pre-
sent llei.

3. L’Ajuntament, una vegada aprovat l’objecte d’actuació, 
ho comunica al comitè promotor, per tal que es pugui ini-
ciar formalment la seva constitució.

En cas de silenci administratiu s’entén que aquest és po-
sitiu.

Article 8. Constitució 

L’acord de constitució d’una APEU s’ha de formalitzar 
per escrit i s’ha de fer constar com a mínim: 

a) Lloc i data en què s’estén l’acta fundacional

b) Certificat emès per l’ajuntament aprovant la constitu-
ció de l’APEU

c) Denominació de l’APEU

d) Identificació dels membres que constitueixen l’APEU.

En el cas de persones físiques han d’acreditar nom, cog-
noms i el document nacional d’identitat.

En el cas de persones jurídiques han d’acreditar la raó so-
cial i el número d’identificació fiscal.

Aquestes dades s’han d’acreditar documentalment.

e) El domicili de l’APEU, als efectes de notificació. El 
domicili de l’APEU ha d’estar dins l’àmbit territorial on 
pretenguin actuar.

f) La voluntat de constituir l’APEU.

En el cas de les persones físiques aquesta voluntat s’acre-
dita mitjançant la signatura de l’acta.

En el cas de les persones jurídiques aquesta voluntat 
s’acredita mitjançant la inclusió d’una còpia de l’acord de 
formar part de l’APEU, adoptat vàlidament pel seu òrgan 
competent. Aquest acord ha de contenir també la desig-
nació de la persona física que la representa, que ha d’és-
ser qui signa l’acta.

g) Estatuts de l’associació.

h) La designació de les persones que han d’integrar l’òr-
gan de govern inicial.

i) Patrimoni fundacional

Article 9. Estatuts 

1. Els estatuts de l’APEU, que han d’estar datats i han de 
dur la signatura de tots els membres del Comitè Promo-
tor han d’incloure, almenys, les dades següents: 

a) La denominació.

La denominació de l’APEU ha de fer referència als objec-
tius principals o algun nom que la singularitzi. En tot cas, 
haurà de constar la paraula APEU.

No són admissibles les denominacions que consisteixin 
exclusivament en l’expressió d’un territori, que indueixin 
a error.

La denominació de l’APEU no pot coincidir amb la d’una 
altra APEU preexistent ni assemblar-s’hi tant que induei-
xi a confusió sobre la identitat de l’APEU.

Les APEU poden tenir símbols d’identificació.

b) El domicili social a efectes de notificacions.

c) La durada, si no es constitueix per temps indefinit, i 
la data d’inici de les activitats, si no coincideix amb la 
d’atorgament de l’acta fundacional s’haurà de fer constar 
el termini de vigència.

d) L’àmbit territorial en què ha de desenvolupar princi-
palment les seves activitats.

e) L’objecte o les finalitats que es proposa dur a terme.

f) Els drets i les obligacions dels membres, i en tot cas els 
establerts en l’article 6 de la present llei.

g) Causes de pèrdua de la condició de membre de l’APEU, 
així com el procediment d’admissió i de baixa.

h) Si col·laboren persones en règim de voluntarietat, els 
mecanismes de participació d’aquestes.
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i) Les regles sobre l’organització i funcionament de l’òr-
gan de govern, en especial la composició, les condicions 
de nomenament, de destitució i renovació dels seus mem-
bres i la durada dels càrrecs, que no pot excedir de cinc 
anys, sens perjudici de llur possible reelecció si no ho ex-
clouen els estatuts.

j) Les regles sobre la convocatòria i la constitució de l’as-
semblea general ordinària i l’extraordinària i la forma de 
designar les persones que ocupin els òrgans de govern.

k) El règim de deliberació i adopció d’acords dels òrgans 
col·legiats i el procediment d’aprovació de les actes.

l) El procediment de modificació dels estatuts.

m) El règim econòmic.

n) Les causes de dissolució i la previsió de la destinació 
dels béns sobrants en cas de dissolució de l’APEU.

2. Els estatuts hauran de ser aprovats per la majoria dels 
membres que configurin l’assemblea general i inscriu-
re’ls als registres administratius corresponents.

Capítol III. Organització i funcionament

Article 10. Òrgans de l’APEU 

Sens perjudici de les especialitats que es contemplen en 
la present llei, pel que fa a l’organització i funcionament 
de l’APEU, s’està a allò que disposa la normativa d’asso-
ciacions, i en tot cas, ha d’estar constituïda per: 

a) Una Assemblea General

b) Un Consell de Direcció

c) Una Gerència

Article 11. L’Assemblea General

1. L’Assemblea General és l’òrgan de direcció superior i 
control del APEU.

2. L’Assemblea General té les següents funcions: 

a) L’elecció del Consell de Direcció 

b) Vetllar pel compliment de l’objecte i les funcions de 
l’APEU.

c) Exercir la direcció superior i el control de l’APEU.

d) Aprovar inicialment la proposta del Pla d’actuació i/o 
contracte programa.

e) Aprovar l’avantprojecte de pressupost, i també, si s’es-
cau, el balanç, la memòria anual i els comptes dels exer-
cicis econòmics.

f) Aprovar l’avantprojecte de programa anual d’actuació, 
d’inversions i de finançament.

g) Proposar les directrius per a l’establiment individua-
litzat de les tarifes de referència que s’han d’aplicar per a 
les diferents activitats a desenvolupar.

h) Nomenar al Gerent de l’APEU

i) Nomenar el secretari del Consell de Direcció.

3. L’assemblea General pot delegar funcions en el Con-
sell de Direcció.

Article 12. El Consell de direcció

1. El Consell de Direcció, és l’òrgan de decisió executiva 
i de seguiment de l’activitat de l’APEU.

2. El Consell de Direcció, és integrada pels membres se-
güents: 

a) El president o presidenta, que és el màxim responsable 
de l’APEU

b) El vicepresident o vicepresidenta, que substitueix el 
president o presidenta en cas de vacant, absència o ma-
laltia.

c) Un nombre de vocals no inferior a quatre ni superior a 
vuit, nomenats per l’Assemblea General, en representació 
de les activitats que hi formant part de l’àrea a desenvo-
lupar.

d) Un nombre de vocals, no inferior a quatre ni superior 
a vuit designats per d’administracions i els ens locals de 
Catalunya.

3. El Gerent de l’APEU assisteix a les sessions del Con-
sell de direcció amb veu i sense vot.

4. El secretari, assisteix a les sessions del Consell de Di-
recció amb veu i sense vot.

5. Les funcions del Consell de Direcció són: 

a) Supervisar la marxa general de l’APEU, acordar les ac-
tuacions que corresponguin i prestar suport al Gerent i 
al Secretari.

b) Coordinar l’activitat de gestió de l’APEU i supervi-
sar-ne el desenvolupament del programa d’actuació, d’in-
versions i de finançament.

c) Deliberar sobre les qüestions de l’entitat i de les seves 
actuacions i adoptar els acords pertinents.

d) Aprovar la plantilla de personal i el seu règim retribu-
tiu, dins els límits establerts legalment.

e) Ratificar els contractes i els convenis d’una quantia su-
perior a 3.000 euros.

f) Preparar els acords del Consell de Direcció, si escau.

g) Retre comptes a l’Assemblea General.

h) Complir les altres funcions que l’Assemblea General 
li delegui.

6. El Consell de Direcció pot delegar funcions en el Ge-
rent, llevat aquelles que li hagin estat delegades per l’As-
semblea General.

Article 13. El Gerent

1. El Gerent de l’APEU és nomenat per l’Assemblea Ge-
neral i és l’òrgan encarregat d’executar els acords de l’As-
semblea i del Consell de Direcció.

2. Les funcions del Gerent de l’APEU són: 

a) Formular propostes de planificació i de direcció de les 
activitats de l’APEU.

b) Executar els acords del Consell de Direcció.

c) Dirigir, coordinar, gestionar i controlar les activitats 
necessàries per al compliment de les finalitats de l’APEU, 
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i inspeccionar tots els treballs i les instal·lacions on es de-
senvolupen.

d) Exercir el comandament del personal.

e) Fer contractes de quantia inferior als límits assignats 
pel consell de Direcció per a la contractació directa.

f) Tenir cura de la comercialització dels béns, els produc-
tes i els serveis desenvolupats.

g) Aplicar les directrius sobre l’estratègia i els plans d’ac-
tuació fixades pel Consell de Direcció.

h) Gestionar, controlar i inspeccionar les finances i la 
comptabilitat.

i) Representar jurídicament l’empresa, tant en judici com 
en l’activitat extrajudicial.

j) Les altres que el Consell de Direcció i l’Assemblea Ge-
neral li deleguin.

Article 14. Recursos i Patrimoni de l’APEU

1. Constitueixen els recursos de l’APEU: 

a) Les aportacions dels seus membres.

b) Les subvencions que s’obtinguin de les Administraci-
ons públiques.

c) Altres ingressos de dret privat.

2. Les APEU poden tenir patrimoni propi i gestionar-lo 
en els termes previstos en la normativa d’associacions.

Capítol IV. Registre de l’APEU

Article 15. Creació Registre 

Sens perjudici del que disposar la normativa de associ-
acions, es crea el Registre de les APEU, que depèn del 
Departament de la Generalitat competent en matèria de 
promoció econòmica i té efectes públics.

Article 16. Inscripció en el Registre de les 
APEU 

1. Per poder inscriure l’APEU en el Registre és necessari 
comptar amb l’acte fundacional de l’associació, els seus 
estatuts i un projecte de Pla d’actuació global.

2. El Registre de les APEU de la Generalitat de Catalu-
nya és públic.

3. Les APEU que s’hagin constituït, hauran d’inscriure’s 
en el Registre creat a tal efecte, així com els seus esta-
tuts. La inscripció és garantia, tant front terceres perso-
nes que es relacionen amb la mateixa com per els propis 
membres.

4. La inscripció es fa en virtut de document públic o pri-
vat, i únicament pot ésser denegada si el document no 
s’ajusta a les disposicions d’aquesta Llei i a les disposici-
ons de la Llei 4/2008, de 24 d’abril del Llibre III del Codi 
Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

5. La inscripció requereix escriptura pública si: 

a) Algun dels integrants de l’APEU és persona jurídica.

b) L’APEU obté recursos mitjançant subvencions o altres 
fons de finançament.

6. L’estructura i el funcionament del Registre s’han de 
determinar per reglament.

Capítol V. Del Pla d’Actuació

Article 17. Concepte 

El Pla d’actuació és un document en el què es recull l’ac-
tivitat a desenvolupar per l’APEU en un o més dels àmbits 
materials i territorials que es determinen en aquesta llei, 
així com la seva execució i disponibilitat pressupostària.

Article 18. Àmbits d’actuació

Els àmbits en els que pot actuar una APEU i que poden 
ser objecte d’un pla són: 

a) Màrqueting comercial: senyalització específica, publi-
citat, millora de la imatge, revitalització de determinades 
zones als efectes de promocionar el turisme, incremen-
tant l’interès general de la zona.

b) Polítiques de retenció i captació de negoci: guies dels 
principals llocs d’interès d’una determinada zona millo-
rant les condicions que propicien la inversió, el creixe-
ment i la competitivitat.

c) Millores de capital públic: gestió urbanística de man-
teniment de la via púbica en sentit ampli (pavimentació, 
neteja, enllumenat, mobiliari urbà, millores zones verdes 
i d’altres anàlogues).

d) Manteniment: escombraries, neteja de grafitis, treballs 
de jardineria.

e) Regulació d’espais públics: venda no sedentària, es-
pectacles al carrer.

f) Vigilància i seguretat.

g) Organització del transport i estacionament.

h) Serveis socials: creació i col·laboració amb programes 
d’ajuda als sense sostre, i programa de serveis als joves.

i) En general qualsevol altre àmbit relacionat directa o 
indirectament amb els anteriors.

Article 19. Tipologia

1. Segons l’òrgan que l’executi: 

a) D’execució directa: quan l’APEU, desenvolupa el pla 
d’actuació per si mateix.

b) D’execució conjunta: quan l’APEU, desenvolupa el pla 
d’actuació conjuntament amb l’administració local com-
petent, en àmbits d’actuació diferenciats.

c) D’execució exclusiva: quan l’Administració local com-
petent desenvolupa el pla d’actuació proposat per l’APEU, 
per tractar-se de plans que afecten al domini públic o a 
àmbits reservats a l’administració, no susceptibles de de-
legació ni encàrrec de gestió.

2. Pel seu àmbit territorial d’actuació poden afectar a tots 
els àmbits d’actuació de l’APEU o a una part de la zona 
territorial en què pot actuar.
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Article 20. Contingut del Pla

El Pla d’actuació de l’APEU, ha de contenir necessària-
ment la següent documentació: 

a) Delimitació de la zona geogràfica a la que afecta dins 
dels límits territorials en què es concreta la seva activitat.

b) Identificació dels àmbits d’actuació previstos d’entre 
els contemplats a la present llei.

c) Memòria on es justifiquin els beneficis del Pla i els as-
pectes a millorar en relació al nivell dels serveis exis-
tents. En aquest sentit, s’hauran de definir acuradament 
els serveis existents, així com les millores que es prete-
nen obtenir amb l’execució del Pla tant per les persones 
com en relació a les activitats econòmiques.

d) Sectors empresarials que queden afectats.

e) Pressupost estimat.

f) La seva durada estimada per assolir els objectius, que 
no pot ser superior a cinc anys, sense tornar a ser ratificat.

g) Llistat dels titulars d’activitats econòmiques mercan-
tils i dels titulars d’activitats professional obertes al pú-
blic afectes.

Article 21. Aprovació definitiva del Pla 

1. L’Assemblea de l’APEU, a proposta de la seu òrgan de 
direcció aprova el projecte del Pla i a tal efecte es reque-
reix almenys el vot favorable de les 3/5 parts dels seus 
membres. En el cas de plans d’actuacions d’àmbit terri-
torial inferior al de la zona geogràfica d’actuació de les 
APEU es requereix el vot favorable de les 3/5 parts del 
membres titulars d’activitats econòmiques mercantils, 
d’activitats professionals obertes al públic en l’esmentat 
àmbit territorial o propietaris de locals susceptibles de 
poder allotjar una activitat d’aquesta naturalesa.

2. Un cop aprovat el projecte del Pla, aquest s’ha de sotme-
tre a l’Administració local competent, la qual pot acordar: 

a) L’aprovació del Pla, sense cap modificació. Si l’execu-
ció comportés l’ocupació temporal o figures anàlogues 
sobre el domini públic, l’aprovació del Pla implicaria l’au-
torització automàtica per part de l’Administració local.

b) La no aprovació del Pla, que comporta el seu retorn al 
comitè promotor per tal que l’adeqüi.

Article 22. Període d’elaboració del Pla

El projecte del Pla s’ha d’aprovar per l’APEU dins del 
primer trimestre de cada any i l’aprovació definitiva, per 
part de l’Administració local competent s’ha de produir 
en el segon semestre de cada any als efectes de la seva 
incorporació en els pressupostos de l’Administració local 
i per la determinació del seu finançament.

Article 23. Del Pressupost del Pla

El Pla ha de contenir un pressupost el qual, a més per el 
cas de tractar-se de plans d’actuació conjunta haurà de 
preveure la deguda separació. Així mateix, si s’escau, 
desglossa la imputació de les despeses per exercicis pres-
supostaris. Per tant, quant el període d’execució comporti 
més d’una anualitat, l’acord del Ple de l’Ajuntament apro-
va la corresponent plurianualitat i el finançament que 

posteriorment acordi l’Ajuntament s’ajusta a aquesta cir-
cumstància.

Article 24. Del finançament del Pla

1. L’aprovació del Pla a instàncies de l’APEU comporta: 

a) En els Plans de execució directa: es financen mit-
jançant una subvenció de l’Administració equivalent al 
100% del pressupost del projecte, sense que en cap cas, 
les despeses de gerència i administració puguin superar 
el 10% del pressupost total.

b) En els Plans d’execució conjunta, la part d’execució 
que correspon a l’APEU es finança mitjançant subvenció 
i la part d’execució que correspon a l’Administració local 
es finança a càrrec de les corresponents partides del seu 
pressupost.

c) En els Plans d’execució exclusiva, es financen a càrrec 
de les corresponents partides del pressupost de l’entitat 
local.

2. En els casos de finançament per via de subvenció, l’a-
provació del pla implica la concessió d’una subvenció di-
recta, en l’exercici pressupostari corresponent en favor de 
l’APEU.

3. Els fons per finançar les subvencions o les obligacions 
directes per part de l’Administració s’obtenen mitjançant 
la contribució especial regulada en el Títol II, d’aquesta 
llei.

Article 25. Del control 

Sens perjudici del que disposa la normativa en matè-
ria d’associacions, el control de la gestió i execució del 
pressupost de cada Pla correspon a l’Administració local 
competent en els termes previstos a la normativa que si-
gui d’aplicació i, en especial, la de subvencions.

Article 26. Col·laboració interadministrativa

La col·laboració entre les APEU es pot donar de diferents 
formes: 

a) Quan dos o més APEU que pertanyin a una mateixa 
entitat municipal, tinguin un objectiu comú per al des-
envolupament d’un Pla referit a zones geogràfiques limí-
trofs, han d’elaborar conjuntament el Pla i presentar-lo a 
l’entitat local corresponent per a la seva aprovació, que 
requereix, com a mínim, el vot favorable de les 3/5 parts 
dels afectats en l’àrea d’actuació geogràfica del Pla, amb 
independència de l’APEU a què pertanyin.

Mitjançant conveni entre les diferents APEU, que igual-
ment ha de ser aprovat per l’Ajuntament, es defineix el 
sistema de gestió i execució del Pla conjunt.

b) Quan es sotmetin dos o més plans que provinguin de 
diferents APEU a una mateixa entitat municipal, i aques-
ta entengui que aquests són complementaris pot obligar 
a les APEU a actuar conjuntament de la mateixa manera 
que s’estableix en l’apartat anterior.

c) Quan dos o més APEU que pertanyin a diferents enti-
tats municipals tinguin un objectiu comú per al desenvo-
lupament d’un Pla referit a zones geogràfiques limítrofs, 
poden: 



5 de març de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 264

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 21

i. Constituir una nova APEU amb un únic Pla individua-
litzat

ii. Presentar un pla conjunt, d’acord amb allò que preveu 
la lletra a d’aquest article.

En ambdós casos, el Pla s’ha de presentar per a la seva 
aprovació a cadascuna de les entitats municipals afectades.

En tot cas, el pressupost ha de determinar separadament 
el finançament que correspon efectuar mitjançant cadas-
cuna de les entitat municipal afectades.

Capítol VI. Dissolució i liquidació de l’APEU

Article 27. Dissolució 

Sens perjudici d’allò establert en la normativa en matè-
ria d’associacions, també és motiu de dissolució el fet de 
no haver presentat, en el marc del Pla d’actuació global, 
plans concrets d’actuació o no haver-se executat els ma-
teixos dins del termini de dos anys següents, a comptar 
del moment de l’exercici pressupostari en el qual s’ha de 
produir l’execució.

Títol II. Creació de tribut que financi aquestes 
actuacions

Capítol I. Creació, objecte i finalitat del tribut

Article 28. Tribut de finançament dels plans de 
les APEUs

1. Es crea una contribució especial, com a tribut propi 
dels Ajuntaments, per finançar els plans de les APEU.

2. La contribució especial per la implantació d’un àrea de 
promoció de l’economia urbana és exigible a tot el terri-
tori de Catalunya, com a recurs no obligatori dels Ajun-
taments.

Article 29. Objecte de la contribució especial

Aquesta contribució especial grava el singular benefici 
que obtenen les activitats econòmiques i professionals 
obertes al públic implantades en una APEU, per raó de 
les obres i serveis de caràcter local desplegats en execu-
ció d’aquests plans.

Article 30. Afectació

La contribució especial per la implantació d’un àrea de 
promoció de l’economia urbana resta afectada, al finan-
çament de les actuacions contingudes als plans de cada 
APEU en que es troba l’activitat gravada.

Capítol II. Fet imposable 

Article 31. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable del tribut el benefici que 
obtenen els titulars d’exercici d’una activitat econòmica o 
professional oberta al públic implantada en una zona en 
que es desenvolupi un pla concret dels promoguts per una 

APEU, per raó de les millores i serveis de caràcter local 
que obtenen amb la seva execució.

2. S’entén que desplega una activitat econòmica o profes-
sional, als efectes del present tribut, qui té un establiment 
o despatx obert dedicat a la venda de béns al menor o 
prestació de serveis o contractació de serveis.

Aquest repartiment, doncs, grava directament als que 
exerceixin l’activitat, qualsevol que sigui el títol d’ocupa-
ció del local afecte, sense que la persona propietària del 
local arrendat tingui, per aquest sol concepte, cap lligam 
amb el tribut que es regula en aquesta Llei.

Per raó de la seva disponibilitat, seran subjectes els pro-
pietaris i titulars de drets reals de gaudi sobre immobles 
desocupats, susceptibles d’aprofitament com a locals o 
despatxos oberts als públic.

Capítol III. Subjecte passiu

Article 32. Contribuent

És subjecte passiu, en qualitat de contribuent, la persona 
física o jurídica titular de l’activitat econòmica o profes-
sional oberta al públic amb seu o establiment dins l’àm-
bit de l’APEU i els propietaris i titulars de drets reals de 
gaudi sobre immobles desocupats, susceptibles d’aprofi-
tament com a locals o despatxos oberts als públic, sem-
pre dins de l’àmbit de l’APEU.

Capítol IV. Base i tipus de gravamen

Article 33. Base imposable

Constitueix la base imposable el 90% de l’import total 
pressupostat per a cada exercici per a l’execució del cor-
responent Pla.

Si es preveu una actuació pluriennal, la contribució espe-
cial s’exacciona també segons la previsió pressupostària 
anual.

La base liquidable coincideix amb la base imposable, ex-
cepte si resulten aplicables reduccions específiques.

Article 34. La quota tributària del tribut 

1. La base imposable total del tribut es reparteix entre els 
subjectes passius del mateix.

2. El criteri de repartiment proporcional entre els dife-
rents subjectes passius és segons el valor cadastral de 
l’establiment en què actua el subjecte passiu sobre el total 
de valors cadastral de tots ells, però corregit segons els 
coeficients següents: 

Coeficient

Superfície venda o serveis 1,0
Magatzems 0,5
Oficines no obertes al públic 0,7
Altres instal·lacions 0,3
Vestíbuls 0,2
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Capítol V. Bonificacions

Article 35. Bonificacions

1. Es bonifica amb un 10% de la quota als titulars d’ac-
tivitats econòmiques i professionals que siguin membres 
de l’APEU, en els termes de l’article 7 de la present Llei.

2. S’han d’establir per reglament els termes i les condici-
ons d’aplicació de les bonificacions.

Capítol VI. Acreditament

Article 36. Meritació

Aquestes contribucions especials es meriten quan ja 
s’han executat les millores, sense perjudici que es pot 
exigir la seva exacció una vegada sigui aprovat el pla que 
contingui el pressupost d’execució i, en el cas d’execució 
pluriennal, subjecte al mateix ritme de les etapes apro-
vades.

Capítol VII. Gestió del tributs i padró de 
contribuents

Article 37. Padró

El tribut es gestiona mitjançant el padró, que es publica 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya dins del 
termini fixat en l’aprovació de l’APEU i, eventualment, 
de cada una de les seves etapes, i és elaborat per cada 
Delegació de l’Agència Tributària de Catalunya a partir 
de les dades que els subjectes passius manifesten en les 
declaracions que resten obligats a presentar d’acord amb 
el que estableix aquest Capítol, i de les que resultin d’una 
comprovació administrativa eventual.

Article 38. Declaració inicial de dades

1. Quan s’aprovi una nova APEU, els subjectes passius 
estan obligats a presentar una declaració que contingui 
totes les dades i els elements necessaris per a aplicar el 
tribut. Després de complir el tràmit d’audiència, l’òrgan 
gestor ha d’emetre la liquidació corresponent. El deute 
tributari que en resulti, un cop notificat, ha d’ésser in-
gressat en el termini que s’estableixi per reglament.

Els nous establiments o despatxos que s’instal·lin a 
l’APEU a partir de la publicació de l’aprovació de l’APEU 
també vénen obligats a presentar la declaració, dins del 
termini que s’estableixi per Reglament.

2. En els exercicis successius al d’aprovació de l’APEU, 
llevat dels casos de modificació de les dades declarades i 
de cessament, la comunicació del període de cobrament 
s’ha de dur a terme d’una manera col·lectiva mitjançant 
el corresponent edicte publicat en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i exposat en el tauler d’anuncis 
de les delegacions territorials de l’Agència Tributària de 
Catalunya. L’anunci de cobrament pot ésser substituït per 
notificacions individuals.

Article 39. Modificació de dades i cessament

1. En el cas d’alteració de les dades contingudes en la 
declaració inicial, els subjectes passius estan obligats a 

presentar una declaració de modificació de dades. Des-
prés de complir el tràmit d’audiència, l’òrgan gestor n’ha 
d’emetre la liquidació corresponent. El deute tributari 
que en resulti, un cop notificat, ha d’ésser ingressat en el 
termini que s’estableixi per reglament. Per als exercicis 
successius, s’ha d’aplicar el que estableix l’apartat 2 de 
l’article 38.

2. En el cas de clausura de l’establiment, el subjecte pas-
siu ha de presentar la corresponent declaració de cessa-
ment. Després de complir el tràmit d’audiència, l’òrgan 
gestor ha d’emetre la liquidació, que ha d’ésser notificada 
individualment al subjecte passiu.

3. Les declaracions esmentades en els apartats i article 
anterior s’han de presentar davant l’òrgan gestor en el 
termini establert per reglament emprant el model oficial 
aprovat a aquests efectes per ordre del conseller o conse-
llera d’Economia i Finances.

Article 40. Pagament

1. El pagament del tribut s’efectua mitjançant un rebut, 
en els termes i les condicions que s’estableixin per re-
glament.

2. La domiciliació bancària del pagament del deute tri-
butari dóna dret a una reducció de l’1% sobre la quota.

Article 41. Ajornament i fraccionament

1. El subjecte passiu, en els termes que s’estableixin per 
reglament, pot sol·licitar el fraccionament del deute tri-
butari en dos pagaments sense interessos de demora. En 
aquest cas, el sistema de pagament ha d’ésser la domici-
liació bancària, i no hi és aplicable la reducció establerta 
per l’apartat 2 de l’article anterior.

2. Sens perjudici del supòsit fixat per l’apartat 1, el règim 
d’ajornament i fraccionament en aquest tribut és el deter-
minat, amb caràcter general, per als tributs propis de la 
Generalitat.

Article 42. Gestió i inspecció del tribut

La gestió i la inspecció del tribut corresponen a les dele-
gacions i als serveis centrals de l’Agència Tributària de 
Catalunya, respectivament.

Capítol VIII. Règim sancionador

Article 43. Infraccions i sancions

El règim d’infraccions i sancions en matèria de la contri-
bució especial és el mateix vigent per als tributs propis 
dels ens locals.

Capítol IX. Prescripció

Article 44. Prescripció

En l’àmbit de les contribucions especials per les Àrees de 
Promoció de l’Economia Urbana, és aplicable el règim 
de prescripció vigent per als tributs propis de la Gene-
ralitat.
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Capítol X. Revisió i procediment

Article 45. Revisió

Els actes d’aplicació dels tributs, de gestió, de compro-
vació, d’inspecció i de recaptació dictats en l’àmbit de 
les contribucions especials per les Àrees de Promoció de 
l’Economia Urbana, poden ésser objecte de reclamació 
economicoadministrativa davant la Junta de Finances, 
sens perjudici de la interposició prèvia, amb caràcter po-
testatiu, del recurs de reposició davant l’òrgan que ha dic-
tat l’acte impugnat.

Disposició addicional primera. Declaració 
inicial de dades

Sens perjudici que el període impositiu s’iniciï l’1 de ge-
ner, els titulars dels establiments que estan oberts en la 
data d’entrada d’aprovació del Pla de l’Àrea de Promo-
ció de l’Economia Urbana, han de presentar la declaració 
inicial de dades en el termini de sis mesos del de publica-
ció de l’aprovació del Pla corresponent.

Disposició addicional segona. Modificacions de 
coeficients i bonificacions

Mitjançant la llei de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya, es poden modificar els coeficients establerts 
per l’article 34 i la bonificació establerta per l’article 35.

Disposició addicional tercera. Règim supletori

En l’aplicació d’aquest tribut regeix supletòriament la 
Llei General Tributària i les normes complementàries 
que la desenvolupen.

Disposició final primera. Autorització de 
disposicions

Es faculta al Govern per a que dicti les disposicions ne-
cessàries per a desplegar i aplicar aquesta Llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor

1. Aquesta Llei entra en vigor l’1 de gener de 2013.

2. El preceptes que eventualment comportessin la realit-
zació de despeses amb càrrec als Pressupostos de la Ge-
neralitat, produeixen efectes a partir de l’entrada en vigor 
de la llei de pressupostos, corresponent a l’exercici pres-
supostari immediatament posterior a l’entrada en vigor 
d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2012

Miquel Iceta i Llorens Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC

Proposició de llei de suport a l’emprenedo-
ria, al treball autònom, al treball autònom 
dependent i a la petita i microempresa de 
Catalunya
Tram. 202-00079/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 46492 i 46532 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 28.02.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i Oriol Amorós 
i March, diputat, d’acord amb el que estableix l’article 
100.b del Reglament del Parlament, presenten la proposi-
ció de llei següent: 

Proposició de Llei de Suport a l’Emprenedoria, 
al Treball Autònom, al Treball Autònom 
Dependent, a la Petita i Micro Empresa 
de Catalunya

Antecedents

– Estatut d’autonomia de Catalunya

– Small Business Act for Europe / Llei de la Petita Em-
presa per a Europa: Llei de la Unió Europea, de 2008.

– Statut de l’auto-entrepreneur - Loi de modernisation de 
l’economie: Llei francesa de 2009.

– Llei 9/2009, de 30 de juny, de política industrial.

Objecte de la proposició de llei

La proposició de llei presentada té per objecte –d’acord 
amb l’article 45 de l’EAC– adoptar les mesures neces-
sàries per a promoure el progrés econòmic i el progrés 
social de Catalunya i dels seus ciutadans, basats en els 
principis de la solidaritat, la cohesió, el desenvolupament 
sostenible i la igualtat d’oportunitats, així com promou-
re una distribució de la renda personal i territorial més 
equitativa en el marc d’un sistema català de benestar.

Especialment en el apartat 5 de l’Estatut assenyala que 
la Generalitat ha d’afavorir el desenvolupament de l’acti-
vitat empresarial i l’esperit emprenedor tenint en compte 
la responsabilitat social de l’empresa, la lliure iniciativa i 
les condicions de competència, i ha de protegir especial-
ment l’economia productiva, l’activitat dels emprenedors 
autònoms i la de les empreses petites i mitjanes. La Ge-
neralitat ha de fomentar l’acció de les cooperatives i les 
societats laborals i ha d’estimular les iniciatives de l’eco-
nomia social.

L’objectiu de la proposició de llei és potenciar l’activitat 
econòmica a traves de donar un nou i potent impuls a la 
iniciativa emprenedora fonamentalment en l’àmbit dels 
autònoms, micro i petita empresa i de l’economia social 
que incrementi l’ocupació, activi noves formes, proces-
sos i nous productes i serveis i impulsi la recerca de nous 
mercats, especialment a l’exterior.
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Capacitat normativa

La competència per a regular aquesta és recollida al Títol 
VI de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i en especial 
als articles 124, 139, 152 i 170

Necessitat i incidència social

La necessitat i incidència social de la proposició de llei 
es troba justificada en l’exposició de motius del text pre-
sentat.

Afectació pressupostària

La proposició de llei no comporta cap afectació per l’ac-
tual pressupost de 2012 en entrar en vigor a partir de l’1 
de gener de 2013.

Exposició de motius

I

La història econòmica de Catalunya és, en gran mesura, 
la història dels seus emprenedors. Els seus valors han es-
tat l’empenta, l’autoconfiança, les ganes d’innovar, l’ober-
tura al món, la voluntat d’afegir nou valor econòmic a les 
seves activitats. Per la seva empenta em pogut ésser, en 
determinats moments de la nostra història, un dels ter-
ritoris més innovadors d’Europa. L’esperit emprenedor 
dels catalans i les catalanes es va materialitzar primer 
en sectors com l’agricultura i el comerç, més endavant en 
la indústria tèxtil, i mes recentment en l’agroindústria, el 
farmacèutic o el biomèdic, entre d’altres.

II

En l’actualitat l’economia catalana recolza el seu creixe-
ment en les decisions d’emprenedoria que sorgeixen dels 
autònoms, les micro, petites i mitjanes empreses, com 
també succeeix en les economies més importants del 
nostre entorn. Aquest teixit econòmic, caracteritzat per 
la necessitat constant d’emprendre i millorar, és el res-
ponsable de la major part de l’ocupació creada i riquesa 
generada a Catalunya. Així, es constata que contribuei-
xen amb un 58% en la generació de riquesa econòmica, 
repartint el 42% restant entre les grans empreses (32%) i 
el sector públic (10%).

Si centrem l’atenció només en el sector productiu mer-
cantil (excloent, per tant, el sector públic), la PIME 
compta amb més de mig milió d’empreses, de les quals la 
meitat tenen assalariats i l’altra meitat són empreses sen-
se assalariats. Les PIMEs a Catalunya generen prop de 
tres quartes parts de l’ocupació de l’economia mercantil; 
contribueixen amb prop de dues terceres parts del Valor 
Afegit Brut de l’economia catalana, registres aquests que 
donen idea de la importància d’aquest col·lectiu empresa-
rial, més enllà del fet que representen el 99,8% del total 
d’empreses existents a Catalunya.

En nombre d’empreses, el conjunt del teixit productiu ca-
talà ha passat d’estar format per 474.857 empreses l’any 
2003, a 536.075 l’any 2007. I més concretament, 285.652 
no tenen assalariats i les 249.517 restants sí que en tenen. 

D’altra banda, al 2007, les PIME donen feina al 72,9% 
dels ocupats. Pel que fa a dimensions, la grandària mitja-
na de les PIMEs entre 2006 i 2007, com reflexa l’anuari 
2009 de l’organització PIMEC, ha augmentat un 0,5%, 
com a resultat del fet que les microempreses han dismi-
nuït lleugerament la seva dimensió mitjana; no així la 
resta de PIMEs que, amb molt lleugeres variacions, l’han 
augmentat, donant com a resultat que les microempre-
ses tenen de mitjana 2,7 treballadors, les petites 19,9 i les 
mitjanes 97,8. Les grans, per la seva banda, han augmen-
tat lleugerament la seva dimensió mitjana passant de 839 
treballadors a 846

L’evolució de la productivitat continua sent un dels prin-
cipals elements de preocupació de l’economia catalana 
en l’exercici 2007, particularment a les PIMEs, on ha cai-
gut un 1,4% respecte a 2006, sobretot a causa de la gran 
caiguda que s’ha experimentat en les PIMEs sense assa-
lariats (-14%); en el conjunt del període 2003-2006 les 
PIMEs han enregistrat un retrocés de la seva productivi-
tat que es xifra en el –0,2% anual acumulatiu.

III

A Catalunya però l’evolució del treball autònom entre el 
2008 i el 2011 ha sofert una caiguda del 9,78%. Malgrat 
aquesta caiguda, la caiguda del treball assalariat ha estat 
superior a la dels autònoms, que ha patit una davallada 
del 12%.

La construcció concentra en els autònoms prop del 60% 
dels llocs de treball destruïts mentre que el sector assa-
lariat aquest percentatge no arriba al 37%. La indústria 
manufacturera la reducció del treball assalariar és d’un 
30% mentre que entre els autònoms és del 13%. En el 
sector del comerç aquest percentatges es d’un 12% entre 
els assalariats i del 9,8 pels autònoms. És així que el mi-
llor comportament del treball autònom durant la crisi es 
gairebé generalitzat. Només en sis de vint-i-un sectors el 
treball autònom es comporta pitjor que el treball assala-
riat. Aquest sis sectors només concentren però una mica 
més del 8% de l’ocupació autònoma a l’any 2011.

Malgrat la pèrdua de treball autònom, veiem que el com-
portament d’aquest, en l’actual situació de crisi, és millor 
que el de l’ocupació assalariada i no s’albira, en aquesta 
moments, la possibilitat de generació de llocs de treball 
assalariat per part de grans i mitjanes empreses.

IV

Una part important de les possibilitats de generació 
d’ocupació de qualitat està basada en l’empenta, la ini-
ciativa, la responsabilitat, el compromís i la cooperació 
com a instrument de millora continuada. Aquests valors 
es troben especialment vius en el mon de l’autoocupació, 
en els sectors dels autònoms i la micro i petita empresa.

Ara, en uns moments de crisi i d’una alta desocupació, 
cal donar un impuls al que ha de ser un element clau en 
la reactivació de l’economia i en la creació de l’ocupació: 
l’emprenedoria. Per la quantitat d’ocupació directa gene-
rada per l’emprenedoria, pel seu pes en el creixement i en 
la renovació del teixit empresarial, atès que són, i poden 
ser-ho encara més, la via de transmissió de les innovaci-
ons tecnològiques en activitats concretes generadores de 
més valor afegit. Recolzar l’activitat emprenedora és la 
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forma més efectiva d’assolir quotes més altres de compe-
titivitat i prosperitat en la nostra economia.

Entenem, doncs, que promoure un marc favorable al des-
envolupament de les capacitats emprenedores ha de ser 
una prioritat dels poders públics en aquests moments. 
L’existència d’aquest marc i, al mateix temps, el reconei-
xement social a l’activitat emprenedora, són dues condi-
cions necessàries per a tenir una economia amb més for-
talesa i capacitat per superar els moments adversos amb 
nous i renovats projectes empresarials.

V

L’article 152 de l’Estatut atorga a la Generalitat la com-
petència en la promoció de l’activitat econòmica a Cata-
lunya. Al mateix temps l’apartat 1 de l’article 139 ator-
ga a la Generalitat la competència exclusiva en matèria 
d’indústria i l’apartat 2 la competència compartida sobre 
la planificació de la indústria en el marc de la planifica-
ció global de l’economia. L’actualment derogada a llei de 
política Industrial determinava que corresponia a Catalu-
nya el desenvolupament i execució dels plans establerts 
per l’Estat.

Aquesta proposició de Llei assumeix els objectius formu-
lats des de «la llei de petita empresa» de la UE del 2008, 
també anomenada «Small Business Act for Europe» així 
com totes les recomanacions i normatives comunitàries 
que insten als Governs de la Unió a establir marcs favo-
rables a l’emprenedoria.

VI

No obstant tot l’esmentat, convé tenir present que alguns 
dels aspectes que més dificulten l’activitat autònoma són 
competència de l’Estat, fet que no impedeix que siguin 
objecte de preocupació i debat per part de les institucions 
catalanes. Es creu, doncs, seria convenient que fent ús 
de la capacitat d’iniciativa del Parlament de Catalunya, o 
dels marcs bilaterals de relació per part del Govern de la 
Generalitat, s’impulsessin canvis fonamentals en les nor-
matives estatals pel que fa a aspectes tant essencials per 
a l’activitat de l’autoemprenedor com són la separació del 
patrimoni personal i professional, la regulació dels béns 
inembargables, les bonificacions fiscals per a les prime-
res contractacions, la millora de la cobertura de les inca-
pacitats laborals transitòries, la racionalització i millora 
de la cobertura per cessament de l’activitat, la prestació 
per desocupació, l’equiparació de drets i deures de la pro-
tecció del Règim Especial del Treball Autònom amb les 
condicions del Règim General, la simplificació compta-
ble o percentatges mínims de l’activitat creditícia bancà-
ria orientats al treball autònom, la micro i la petita em-
presa.

Aquestes temàtiques, que requeririen de la transferència 
pertinent a la Generalitat, seran abordades parcialment 
en aquesta proposició de Llei però de forma limitada pel 
marc competencial.

VII

Aquesta proposició de llei s’estructura en set capítols.

El capítol I estableix l’àmbit d’aplicació, l’objecte de la 
Llei i la definició d’emprenedor, autònom, autònom de-

penent, micro empresa i petita empresa, així mateix de-
fineix que s’entén per emprenedor. Sent aquestes el focus 
principal de la llei i els actors clau per al desenvolupa-
ment econòmic i social de Catalunya.

El capítol II conte les accions de foment del prestigi soci-
al de l’activitat emprenedora i dels treball autònom. Ex-
plicita l’exigència d’incorporar, en els decrets pels quals 
s’estableix el currículum dels ensenyaments reglats, con-
tinguts que fomentin l’esperit emprenedor i proveeixin 
habilitats que permetin una major creació d’empreses. Es 
fa menció també al paper a exercir en l’etapa secundària 
a la Universitat i als mitjans de comunicació.

El capítol III estableix la creació d’instruments a favor 
de la simplificació administrativa que redundaran en més 
facilitats per a les petites empreses catalanes. Entre ells 
hi ha la obligatorietat d’un informe previ a qualsevol no-
va norma que estudiarà el seu impacte en l’activitat em-
presarial i l’elaboració d’eines de mesura de la càrrega 
administrativa comparables amb altres països.

En el capítol IV s’incorporen les mesures de foment de 
l’emprenedoria i del treball autònom, concretant una sè-
rie de mesures en benefici de l’eficiència de les adminis-
tracions públiques en relació amb les empreses i la seva 
activitat. S’estableix la necessitat d’aprovar un pla estra-
tègic de suport a l’emprenedoria amb una vigència de 4 
anys i una carta de serveis. Es crea l’observatori del tre-
ball autònom dependent.

El capítol V regula el foment de la seguretat i la salut en 
el treball autònom i emprenedor fent menció específica 
per als treballadors autònom dependents.

El capítol VI regula algunes actuacions que permetran 
als emprenedors catalans tenir major finançament en 
aquesta conjuntura on el crèdit està totalment restringit. 
En primer lloc l’administració catalana assumeix la seva 
responsabilitat i es compromet a pagar als seus proveï-
dors microempreses en un termini inferior als 25 dies; 
en segon lloc es garanteix a Catalunya la capitalització 
íntegra de la prestació per desocupació per fomentar la 
creació d’empreses. Al seu torn s’inclouen mesures de 
caràcter fiscal i línies de subvenció per donar suport als 
emprenedors innovadors en aquesta conjuntura. També 
es crea una línia específica de crèdit a càrrec de l’ICF 
per finançar els emprenedors. Es reconeix la figura ju-
rídica del mediador financer i es delga la seva regulació 
a un decret de govern. Es regula la figura dels inversors 
privats de caràcter informal «business angels» a través 
d’un Directori que elimina incerteses en aquesta forma 
de finançament a les empreses que està cridada a oferir 
moltes oportunitats als emprenedors catalans. En aquest 
context, el suport a les «xarxes de business angels» que 
actuen com a punts de trobada i d’ajust entre l’oferta i la 
demanda de capital entre inversors i emprenedors, resul-
ta determinant per a la promoció d’aquest tipus d’inversió 
privada.

En el capítol VII es regula la composició i funcions del 
Consell de Treball Autònom de Catalunya.

Finalment la proposició de llei te una disposició addicio-
nal, dues disposicions transitòries i dues disposicions finals

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 
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Proposició de llei de Suport a l’Emprenedoria, 
al Treball Autònom, al Treball Autònom 
Depenent, a la Petita i Micro Empresa 
de Catalunya

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Àmbit d’aplicació

1. Aquesta Llei és aplicable a les persones físiques que 
realitzin de forma habitual, personal, directa, per compte 
propi i fora de l’àmbit de direcció i organització d’altri, 
una activitat econòmica a títol lucratiu, amb residència 
i domicili fiscal a Catalunya, donin o no ocupació a tre-
balladors per compte aliè, anomenats autònoms d’ara en-
davant.

2. També es consideren especialment inclosos en l’àm-
bit d’aplicació d’aquesta Llei les treballadores i els treba-
lladors autònoms econòmicament dependents, les petites 
empreses i les micro empreses amb independència que 
las seva forma jurídica.

Article 2. Objecte de la Llei

1. Aquesta Llei té per objecte promoure l’activitat em-
prenedora generadora d’innovació, benestar i ocupació, 
mitjançant el suport al treball autònom, la petita i la mi-
cro empresa.

2. Aquesta Llei regula les polítiques públiques orienta-
des a donar suport a l’emprenedoria i el treball autònom, 
en particular les destinades a la formació i sensibilitza-
ció, la reducció de càrregues administratives, la millora 
dels instruments de finançament, els incentius fiscals, a 
la prevenció de riscos laborals i a la protecció de la segu-
retat i salut laboral.

Article 3. Definicions

Als efectes d’aquesta Llei 

a) Són persones emprenedores, aquelles persones físiques 
o jurídiques que exerceixin alguna activitat com autò-
noms, cooperativistes, empreses del tercer sector, micro-
empreses, petites i mitjanes empreses, societats laborals, 
o per qualsevol altra fórmula mercantil que innovi, creï 
ocupació o impulsi la internacionalització i aquelles que 
estan realitzant els tràmits previs per poder desenvolupar 
una activitat econòmica, amb independència de la forma 
jurídica amb que ho vulguin fer.

b) Els treballadors autònoms i les treballadores autòno-
mes són aquelles persones físiques que realitzin de for-
ma habitual, personal, directa, per compte propi i fora 
de l’àmbit de direcció i organització d’altri, una activitat 
econòmica a títol lucratiu, donin o no ocupació a treba-
lladors per compte aliè.

c) Les treballadores o treballadors autònoms econòmica-
ment dependents són aquells que realitzen una activitat 
econòmica o professional a títol lucratiu de forma habi-
tual, personal, directa i de forma predominant per a una 
persona física o jurídica, denominada client, del qual de-
penen econòmicament perquè en perceben, almenys, el 
75% dels seus ingressos per rendiments de treball i d’ac-
tivitats econòmiques o professionals.

d) S’entén per petita empresa aquella que ocupa menys de 
50 persones i el volum de negocis anual o el balanç ge-
neral anual de la qual no supera els 10 milions d’euros.

e) Es defineix com a microempresa aquella empresa que 
ocupa menys de 10 persones i el volum de negocis anu-
al o el balanç general anual que no supera els 2 milions 
d’euros.

Capítol II. Foment del prestigi social de 
l’activitat emprenedora i el treball autònom

Article 4. Valors transversals en l’educació

En les diferents etapes dels ensenyaments obligatoris, 
el Govern afavorirà la transmissió dels següents valors 
i actituds de forma transversal en les diferents activitats 
d’ensenyament i aprenentatge: 

a) Emprenedoria, entesa com l’empenta, la iniciativa o 
l’impuls que hom aplica per avançar, per vèncer resistèn-
cies o innovar, per tal de generar beneficis col·lectius o 
individuals que reverteixen positivament en l’interès ge-
neral.

b) Responsabilitat, entesa com la capacitat de respondre i 
garantir l’acompliment d’una tasca o d’un deure.

c) Compromís, en el sentit d’assumir obligacions deriva-
des de la paraula donada o de l’acció acordada.

d) Passió intel·ligent en el planejament de les activitats.

e) Planificació i capacitat de gestió dels projectes empre-
sos.

f) Cooperació, com a capacitat de prendre part en una 
acció o projecte amb els altres, a través d’una acció con-
certada per a la consecució d’una finalitat determinada.

g) Capacitat d’assumir risc en les decisions i el treball 
autònom, entès com un actiu en el procés de desenvolu-
pament personal.

Article 5. Currículums educatius

El Departament amb competències en educació de la Ge-
neralitat introduirà en els currículums de l’ensenyament 
primari i secundari continguts en relació a l’activitat em-
prenedora tant en forma individual com col·lectiva i co-
operativa de forma transversal amb d’altres continguts 
curriculars i adaptada a cada nivell educatiu. Entre d’al-
tres, haurà d’incloure: 

a) Explicar i transmetre el paper de l’emprenedor i de la 
cooperació en la vida social i econòmica.

b) El món del treball i de les relacions laborals.

c) El coneixement d’activitats empresarials concretes, 
preferiblement de caràcter innovador i de l’entorn de 
l’alumne.

d) Posar en valor les actituds emprenedores en el desen-
volupament de les activitats escolars.

e) Desenvolupar activitats d’aprenentatge a partir de la 
iniciativa de l’alumne en totes les etapes educatives.

f) Fomentar i incorporar el concepte d’ètica empresarial, 
d’ètica en el treball, de responsabilitat social empresarial.
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g) Creació i potenciació de mòduls pràctics i teòrics de 
creació d’empreses en tots els cicles formatius de la For-
mació Professional.

Article 6. Emprenedoria i Universitat

1. En el marc de les seves competències, el Govern pro-
mourà la inclusió de mòduls pràctics i teòrics amb assig-
nació de crèdits universitaris dirigits a fomentar la crea-
ció d’empreses en tots els graus universitaris.

2. El Govern promourà la creació d’oficines de suport a 
l’emprenedoria, per tal d’oferir assistència tècnica i as-
sessorament financer, i vivers d’empreses especialment 
orientats a les activitats innovadores en totes les univer-
sitats públiques.

Article 7. Mitjans de comunicació

El Govern impulsarà, en conveni amb els mitjans de co-
municació, i preferentment amb els de titularitat pública, 
accions comunicatives encaminades a difondre els valors 
esmentats en l’article 4, així com a donar a conèixer acti-
vitats empresarials concretes, amb criteris d’imparciali-
tat i objectivitat.

Capítol III. Reducció de la càrrega 
administrativa

Article 8. Compatibilitat dels registres 
interadministratius

1. La Generalitat de Catalunya establirà sistemes d’in-
formació compatibles entre tots els registres adminis-
tratius de les institucions catalanes per a la progressiva 
eliminació i reducció de tràmits amb l’objectiu d’elimi-
nar reiteracions, reduir la freqüència de les declaracions 
obligatòries i facilitar l’accés dels usuaris a la informació 
registrada que faci referència a les seves activitats.

2. A aquests efectes el Govern: 

a) Realitzarà tots els nous tràmits mitjançant l’adminis-
tració electrònica.

b) Elaborarà un pla per a fer efectiva la tramitació elec-
trònica de totes les tramitacions vigents en un termini de 
5 anys.

c) Avaluarà la possible adaptació simplificada per al tre-
ball autònom i les empreses de menys de 50 treballadors 
de tots els nous tràmits que implanti.

d) Prioritzarà l’exigència d’informació a les diferents ac-
tivitats empresarials en funció del seu risc i altres criteris 
objectius a desenvolupar reglamentàriament.

f) Avaluarà l’estalvi de càrrega administrativa i de tre-
ball de totes les tramitacions que formalment es realitzen 
amb administració electrònica.

3. El Govern establirà les vies de comunicació necessà-
ries amb els òrgans competents en matèria d’ocupació, i 
amb tots els organismes que sigui oportú, per realitzar 
els intercanvis d’informació necessaris per reduir la càr-
rega administrativa.

Article 9. Informe d’impacte en l’activitat 
empresarial

1. Dins el procés d’elaboració de qualsevol nova regula-
ció el Govern realitzarà un informe d’avaluació de l’im-
pacte en la constitució, posada en marxa i funcionament 
de les empreses, amb un apartat específic, a desenvolupar 
reglamentàriament, de l’impacte sobre el treball autònom 
i sobre les empreses de menys de 50 treballadors.

2. Aquest informe serà preceptiu i s’ha d’adreçar, en tot 
cas, al Parlament amb els projectes de llei.

Article 10. Accessibilitat i simplificació 
normativa

1. Per tal de garantir el millor coneixement de les normes, 
la Generalitat de Catalunya publicarà en suport informà-
tic els textos consolidats de tota la normativa vigent.

2. Aquesta publicació serà accessible gratuïtament a tra-
vés d’internet.

3. el Govern publicarà reculls normatius amb resums 
simplificats que siguin d’interès i afectin el treball autò-
nom i les empreses de menys de 50 treballadors.

4. el Govern i el Parlament de Catalunya, avaluaran en 
tota activitat d’iniciativa normativa o legislativa que re-
guli l’activitat econòmica la possibilitat d’establir marcs 
específics per al treball autònom i les empreses de menys 
de 50 treballadors.

Article 11. Índex de Càrrega Administrativa 

1. El Govern, a través de l’Institut d’Estadística de Cata-
lunya, dissenyarà i elaborarà un Índex Anual de Càrrega 
Administrativa de les empreses, a partir dels referents in-
ternacionals establerts, permetent que sigui un índex de 
mesura de competitivitat.

2. Aquest índex ha de preveure totes les càrregues admi-
nistratives suportades pels emprenedors catalans i origi-
nades en qualsevol dels nivells administratius.

Capítol IV. Foment del treball autònom 
i l’emprenedoria

Article 12. El Pla Estratègic de Suport 
a l’Emprenedoria i el Treball Autònom

1. El Govern elaborarà Pla Estratègic de Suport a l’Em-
prenedoria i el Treball Autònom com a instrument de 
disseny, planificació, coordinació, seguiment i avaluació 
de les polítiques públiques que es desenvolupin en l’àm-
bit del treball autònom i el suport a l’emprenedoria.

2. Les actuacions previstes en el Pla han d’integrar la 
perspectiva de gènere i de conciliació i coresponsabilitat, 
als efectes de garantir la igualtat d’oportunitats entre do-
nes i homes i promoure la conciliació de la vida laboral, 
familiar i personal.

3. Aquest pla coordinarà totes les polítiques del Govern 
de suport a l’emprenedoria i el treball autònom amb els 
següents objectius: 
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a) Promoure i acompanyar la creació d’empreses i el tre-
ball autònom, en la fase de consolidació, especialment en 
activitats d’innovació, alt valor afegit i obertes al món.

b) Promoure la continuïtat de l’emprenedoria i el treball 
autònom i la seva reorientació cap a activitats d’alt valor 
afegit.

c) Acompanyar el treball autònom i l’emprenedoria de 
sectors en crisi en el procés de re invenció.

d) Fomentar la cooperació entre treballadors autònoms 
i emprenedors, així com les cooperatives de servei i de 
crèdit.

e) Promoure la creació de llocs de treball mitjançant l’-
autoocupació i el creixement de les microempreses i les 
petites empreses.

f) Avaluar l’eficàcia i l’eficiència de cada servei de suport 
a l’emprenedoria i el treball autònom, aportant dades del 
seu cost i dades d’ocupació creada, facturació, índex de 
supervivència i nivell d’internacionalització.

g) Facilitar el finançament de les activitats dels empre-
nedors, mitjançant les mesures contemplades al capítol 
corresponent d’aquesta Llei i d’altres que es poguessin 
presentar.

h) Potenciar el capital humà, el talent i la creativitat amb 
la qualificació professional tècnica i empresarial dels tre-
balladors autònoms, els emprenedors i els treballadors de 
les petites empreses i les micro, i facilitant l’atracció de 
talent.

i) Promoure els projectes de recerca, desenvolupament i 
innovació, desenvolupats per les petites i microempreses 
i el treball autònom.

j) Contribuir a impulsar activitats de base tecnològica, 
afavorint la creació de clúster i els ecosistemes de conei-
xement en sectors estratègics.

k) Impulsar i crear xarxes de col·laboració entre els treba-
lladors i treballadores autònoms per tal d’enfortir la seva 
posició en el teixit productiu.

l) Incentivar l’activitat emprenedora entre col·lectius amb 
especials dificultats d’accés a l’ocupació, 

m) Millorar la prevenció de riscos laborals per tal de ga-
rantir la salut dels treballadors i treballadores autònoms, 
i dels emprenedors en general.

n) Garantir els drets dels treballadors autònoms depen-
dents.

o) Eradicar les relacions laborals fraudulentes amagades 
sota la forma d’autònoms, mitjançant mesures de control 
i inspecció.

4. El Pla Estratègic inclourà, entre altres apartats, els se-
güents: 

1. Un diagnòstic socioeconòmic del treball autònom i l’em-
prenedoria.

2. Objectius generals perseguits, actuacions, mitjans i re-
cursos necessaris per l’execució del pla.

3. Informe d’impacte de gènere amb perspectiva inter-
sectorial

4. Mesures de coordinació interdepartamental i interad-
ministrativa.

5. Mecanismes de seguiment i avaluació del propi pla.

6. Estudi de prospecció de la situació del treball autònom.

7. Un estudi comparatiu amb els països de referència en 
polítiques de suport a l’emprenedoria i el treball autò-
nom.

5. El Pla Estratègic té una vigència de quatre anys i serà 
presentat, debatut i aprovat al Parlament de Catalunya.

Article 13. Cartera de Serveis a l’Emprenedoria 
i el Treball Autònom

En el marc de les mesures i actuacions incloses en el Pla 
Estratègic de Suport a l’Emprenedoria i el Treball Autò-
nom s’aprovarà una cartera de serveis a l’emprenedor i el 
treballador autònom que inclourà, entre d’altres mesures 
aprovades en el Pla, les següents: 

a) Recursos d’acompanyament per a l’activitat inicial i de 
consolidació, dels quals els primers podran ser gratuïts i 
els següents seran a càrrec del beneficiari.

b) Ajuts per cessament temporal i reorientació de l’acti-
vitat.

c) Recursos d’acompanyament per a la reorientació, dels 
quals els primers podran ser gratuïts i els següents seran 
a càrrec del beneficiari.

d) Convenis de cooperació i ajuts dirigits a vivers d’em-
preses per al foment del co-working.

e) Ajuts a la cooperació entre treballadores i treballadors 
autònoms

f) Ajuts a la conciliació de la vida personal, laboral i fa-
miliar dels treballadors i treballadores autònoms.

g) Eines de programari per a la gestió empresarial.

h) Portal d’informació i recursos per al treball autònom i 
l’emprenedoria.

i) Borsa de recursos formatius.

Article 14. Observatori del Treball Autònom 
Dependent

Amb dependència del Departament responsable de les 
polítiques d’ocupació, es crearà l’Observatori del Treball 
Autònom Dependent amb l’objectiu de reconèixer les bo-
nes pràctiques de treball autònom dependent, denunci-
ar i minimitzar les situacions de frau, potenciar els con-
tractes TRADE, segons la legislació vigent, potenciar els 
Acords d’Interès Professional, fer propostes per al des-
envolupament normatiu i donar coneixement de les me-
sures d’inspecció i control en l’àmbit del treball autònom 
dependent.
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Capítol V. Foment de la seguretat i la salut 
en el treball autònom i emprenedor

Article 15. Promoció i mesures de foment 
de la salut i la prevenció de riscos laborals

1. El Govern desplegarà polítiques públiques especí-
fiques per promoure la prevenció de riscos laborals en 
l’àmbit del treball autònom, a fi que l’activitat professi-
onal es desenvolupi en condicions de seguretat i salut en 
el treball.

2. El Govern, desenvoluparà l’activitat de foment de la 
prevenció de riscos laborals en l’àmbit del treball autò-
nom, en el marc de les estratègies i plans de seguretat i 
salut en el treball, a través, com a mínim, de les següents 
mesures: 

a) Promoure la sensibilització entre autònoms i emprene-
dors de la necessitat de desenvolupar una cultura integral 
de la prevenció.

b) Assessorament d’autònoms i emprenedors adaptat sec-
torialment per a la planificació de la prevenció davant els 
riscos laborals.

c) Desenvolupar actuacions de vigilància i control.

d) Línies d’ajuts econòmics perquè treballadores i treba-
lladors autònoms puguin disposar dels mitjans adequats 
per al compliment de la normativa en matèria preventiva 
i de seguretat.

e) estudiar l’adequació dels requeriments normatius de 
salut, seguretat i prevenció de riscos laborals a la reali-
tat de les petites i microempreses, així com del treball 
autònom.

Article 16. Formació preventiva i promoció 
de la salut

1. Per afavorir la formació en prevenció de riscos labo-
rals, la conselleria competent en matèria d’ocupació i 
prevenció de riscos laborals gestionarà periòdicament 
una oferta formativa preventiva general i sectorial adre-
çada específicament a les treballadores i els treballadors 
autònoms.

2. Aquesta oferta formativa contemplarà les especifici-
tats del treball autònom, així com les perspectives de gè-
nere i sectorial.

3. Així mateix, es desenvoluparan estratègies per a la 
promoció de la salut de les persones emprenedores i autò-
nomes, amb especial atenció a la promoció d’estils de vi-
da saludables a través de la sensibilització, la informació, 
l’assessorament, la formació i la promoció d’oportunitats.

Article 17. Programes específics per al treball 
autònom econòmicament dependent

El Govern promourà especialment la protecció de la se-
guretat i salut del treballador i treballadora autònoms 
econòmicament dependents desenvolupant programes 
específics d’informació, suport i formació.

Capítol VI. Accés al finançament del treball 
autònom. les petites i les microempreses

Article 18. Agilització del pagaments 
de l’Administració i compte únic

1. El sector públic de la Generalitat de Catalunya pro-
cedirà a pagar en un termini inferior a 25 dies a les per-
sones físiques o jurídiques amb les que contracti i que 
tinguin acreditada la seva condició d’autònom o micro-
empresa.

2. El sector públic de la Generalitat pel que als seus mo-
viments respecta, i cada administració pública catalana, 
oferirà a petites empreses, microempreses i treballadors 
autònoms l’establiment d’un compte únic comptable a 
través del qual establir totes les relacions financeres, tant 
pel que fa al pagament de possibles béns i serveis, com 
pel que fa al cobrament de taxes i impostos.

3. Reglamentàriament, es determinarà el funcionament 
d’aquests comptes únics i els mecanismes per a fer efec-
tiu la compensació de saldos deutors i creditors amb les 
administracions públiques, de les petites i micro empre-
ses, així com treballadors autònoms, proveïdors de les 
administracions.

Article 19. Capitalització de la prestació 
per desocupació per invertir a un projecte 
empresarial

1. La Generalitat de Catalunya adoptarà mesures a través 
dels seus instruments financers per a que els emprene-
dors que tinguin acreditat el dret a la capitalització de la 
prestació per atur, puguin disposar anticipadament, si el 
projecte empresarial ho requereix, de la totalitat de l’im-
port de la prestació.

2. Aquesta mesura només s’instrumentarà si: 

a) La persona beneficiària ha sol·licitat i li ha estat autorit-
zat el pagament únic d’aquesta prestació per part de l’òr-
gan competent i segons la legislació vigent.

b) Si el projecte empresarial ha estat validat per un orga-
nisme de foment de l’emprenedoria col·laborador del De-
partament competent en matèria d’ocupació.

c) Si es compleixen els requisits que reglamentàriament 
s’establiran per a fixar les condicions de retorn de l’im-
port avançat.

Article 20. Línia de finançament per a 
emprenedors 

1. El Govern de Catalunya dotarà d’una línia extraordi-
nària de finançament a l’activitat d’autònoms i petites i 
microempreses amb seu social a Catalunya, que tindrà 
per objectius: 

a) Finançar la inversió inicial dels projectes d’autoocu-
pació que comportin la creació d’almenys un nou lloc de 
treball.

b) Finançar el circulant d’autònoms i microempreses.

c) Finançar projectes d’inversió vinculats a plans empre-
sarials viables de creixement, internacionalització i in-
novació.
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2. Els préstecs que es formalitzin vinculats a aquesta lí-
nia extraordinària hauran de complir les condicions se-
güents: 

a) El termini màxim de venciment de les operacions no 
podrà ser superior als deu anys, a comptar des de la seva 
formalització.

b) Els préstecs vinculats a aquest fons es formalitzaran 
amb un tipus d’interès variable referenciat a l’Euríbor 
amb un diferencial no superior a l’1%.

c) Es podrà establir fins a un màxim de dos anys de ca-
rència per a l’amortització del capital.

d) El crèdit comportarà l’obligatorietat de fer una opera-
ció de reassegurança amb una comissió màxima de l’1%.

e) L’import màxim concedit a un mateix beneficiari, en 
una o més operacions acollides a aquesta línia, no podrà 
ultrapassar una quantitat que es fixarà anualment en la 
llei de pressupostos.

Article 21. Instrumentació de la línia 
extraordinària de finançament

1. L’Institut Català de Finances (ICF) posarà en funcio-
nament la línia extraordinària de finançament a l’activitat 
d’autònoms i micro i petita empresa amb seu social a Ca-
talunya, en un termini no superior als tres mesos des de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei. En particular s’ocuparà 
de la contractació d’una entitat financera, amb una xarxa 
que cobreixi de forma suficient el territori de Catalunya, 
per a la prestació dels serveis necessaris.

2. El Govern establirà per decret el detall dels requisits 
que hauran de complir les operacions que vulguin aco-
llir-se a la línia extraordinària que es crea en aquesta llei, 
així com les condicions específiques, en funció de l’ob-
jectiu i la tipologia de les empreses sol·licitants, així com 
el període de vigència de la línia de crèdit. En particular, 
s’establiran les condicions del risc que, per a cada tipus 
d’operació, assumirà l’ICF.

3. Igualment, el Govern regularà per decret les condi-
cions d’accés dels microempresaris i treballadors autò-
noms a les línies de finançament públic per tal d’adap-
tar-les a la seva realitat empresarial.

Article 22. Mediador Financer

Es regularà per decret la figura del mediador financer, la 
funció del qual serà l’acompanyament als treballadors au-
tònoms i als emprenedors de micro i petites empreses en 
la recerca de finançament davant les entitats financeres.

Article 23. Equiparació de les deduccions 
fiscals per inversió en projectes d’autònoms

1. El Govern instrumentarà les mesures necessàries per 
tendir a l’equiparació de les condicions de deducció de 
l’IRPF per la inversió en petites empreses entre formes 
societàries de responsabilitat limitada amb els projectes 
de treball autònom.

2. En aquest sentit es reconeixeran les inversions provi-
nents de l’entorn proper a l’emprenedor o treballador au-
tònom a través dels comptes en participació a desenvolu-
par reglamentàriament.

Article 24. Garanties exigides per al 
finançament

1. El Govern instrumentarà les mesures necessàries per a 
que les garanties requerides per al finançament dels pro-
jectes de treball autònom o de microempreses en cap cas 
siguin, a igualtat de risc, superiors a les exigides a d’al-
tres activitats.

2. En aquest sentit, el Govern instrumentarà línies de mi-
crocrèdit a través dels seus instruments de finançament 
públics i establirà convenis amb entitats financeres per al 
foment del microcrèdit.

Article 25. Impuls de les xarxes d’inversors 
per a projectes d’autònoms i microempreses

1. El Govern impulsarà la formació de xarxes d’inversors 
per a projectes d’autònoms i microempreses, a través de 
recursos propis i les entitats representatives del sector, i 
dels instruments de difusió que consideri escaients, per 
tal de capitalitzar aquestes activitats econòmiques.

2. Igualment, impulsarà la formació de cooperatives de 
crèdit entre treballadors autònoms i microempresaris 
oferint l’assistència tècnica que fos necessària i obrint, si 
s’escau, línies d’ajut específiques en aquest sentit.

Article 26. Ajudes a les xarxes d’inversió 
privada de caràcter informal

1. El Govern promourà la inversió privada de caràcter in-
formal, feta per persones físiques que prenen participa-
cions minoritàries en companyies de nova creació i que 
donen suport el seu creixement amb capital i amb la seva 
pròpia experiència empresarial, també anomenades «bu-
siness angels».

2. El Govern donarà suport a les entitats que actuen com 
a xarxes de «business angels» per tal de facilitar el con-
tacte amb els projectes autònoms, les micro, petites i mit-
janes empreses innovadores si aquestes xarxes ofereixen 
serveis d’intermediació, d’informació, difusió, anàlisi i 
assessorament a oferents i demandants de capital.

3. En aquest sentit el Govern crearà reglamentàriament 
un directori de xarxes dels inversors privats de caràcter 
informal, per a donar publicitat a les seves activitats, vet-
llar pel bon funcionament de les xarxes d’inversors, di-
fondre la figura dels inversors privats, proposar mesures 
a les administracions, desenvolupar les eines d’anàlisi 
necessàries per a l’avaluació de projectes d’inversió i ac-
tivitats de prospectiva per a facilitar l’accés dels projec-
tes autònoms i de microempreses innovadores a aquestes 
formes de finançament.

Capítol VII. Del Consell del Treball Autònom 
de Catalunya

Article 27. Creació del Consell del treball 
autònom de Catalunya i naturalesa jurídica

1. Es crea el Consell del treball autònom de Catalunya 
com un òrgan de consulta en matèria socioeconòmica i 
professional del treball autònom.
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2. El Consell del treball autònom de Catalunya es con-
figura com un òrgan de caràcter col·legiat, adscrit al de-
partament competent en matèria de treball autònom, mit-
jançant la Direcció General d’Economia Cooperativa i 
Creació d’Empreses.

Article 28. Funcions

El Consell del treball autònom de Catalunya té les funci-
ons següents: 

a) Emetre el seu parer amb caràcter facultatiu sobre els 
avantprojectes de lleis o projectes de decrets que incidei-
xin sobre el treball autònom.

b) Elaborar propostes i/o informes, incorporant la pers-
pectiva de gènere i de les dones, en relació amb les línies 
d’actuació en matèria de treball autònom.

c) Participar en el Consell del Treball Autònom Estatal, 
que regula l’article 22 de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, a 
través d’un representant designat pel Consell.

Article 29. Composició

1. El Consell del Treball autònom de Catalunya té la 
composició següent: 

a) Un president o presidenta, que serà el conseller o la 
consellera competent en matèria de treball autònom.

b) Una vicepresidència que substitueix el president o la 
presidenta en cas d’absència o vacant.

c) Fins a setze membres distribuïts de la manera següent: 

Quatre membres en representació de l’Administració de 
la Generalitat, entre els quals hi és inclòs el vicepresi-
dent o vicepresidenta i una persona independent experta 
en matèria de treball autònom.

Quatre membres en representació de les organitzacions 
sindicals més representatives en l’àmbit de Catalunya i 
de les seves entitats o associacions professionals de per-
sones treballadores autònomes vinculades o que en de-
penguin.

Quatre membres en representació de les organitzacions 
empresarials més representatives en l’àmbit de Catalunya 
i de les seves entitats o associacions professionals de per-
sones treballadores autònomes vinculades o que en de-
penguin.

Un membre en representació de cadascuna de les asso-
ciacions, les federacions, les confederacions o les unions 
d’associacions professionals representatives de treballa-
dors i treballadores autònoms, registrades a Catalunya, 
de caràcter intersectorial, que no poden estar vinculades 
per qualsevol de les formes admeses en dret a les entitats 
presents en els apartats anteriors. S’entén per organitza-
cions intersectorials les que acreditin que els treballa-
dors i treballadores autònoms que representen pertanyen, 
com a mínim, a tres sectors. El nombre de representants 
d’aquest grup no pot ser superior a quatre.

2. La persona que ocupi la vicepresidència i les persones 
en representació de l’Administració de la Generalitat són 
nomenades pel conseller o consellera competent en ma-
tèria de treball autònom, que també nomena les persones 

representants de la resta d’organitzacions o associacions, 
a proposta de les respectives entitats.

3. La persona titular de la Presidència del Consell desig-
na, d’entre el personal que presta serveis en el departa-
ment competent en matèria de treball autònom, la perso-
na que exerceix les funcions de la Secretaria.

4. La composició del Consell de treball autònom de Cata-
lunya ha de respectar la paritat entre dones i homes.

5. La durada del mandat dels membres del Consell del 
treball autònom de Catalunya és de quatre anys.

6. Els membres poden ser reelegits i substituïts, i es 
procedirà de conformitat amb el que preveu l’apartat 2 
d’aquest article.

7. L’assistència a les reunions del Consell del treball au-
tònom de Catalunya no és retribuïda ni genera dret a la 
percepció d’indemnitzacions.

Article 30. Règim de funcionament

1. El Consell es reuneix, com a mínim, tres cops a l’any 
en sessió ordinària, i amb caràcter extraordinari, sem-
pre que el seu president o la seva presidenta el convoqui, 
d’acord amb la normativa aplicable.

2. El funcionament del Consell del treball autònom 
s’ajusta al que disposa la legislació vigent aplicable als 
òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya.

3. El Consell aprova el seu reglament intern de funcio-
nament.

Disposició addicional

El Consell de treball autònom de Catalunya es posarà en 
marxa en el termini màxim d’un mes a partir de l’entrada 
en vigor d’aquesta Llei.

Disposició Transitòria

Primera

El govern de Catalunya en el termini de tres mesos apro-
varà i presentarà al Parlament «El Pla Estratègic de Su-
port a l’Emprenedoria i el Treball Autònom.».

Segona

El govern dotarà per a l’exercici següent a la seva apro-
vació la línia extraordinària de finançament a l’activitat 
d’autònoms i petites i microempreses amb seu social a 
Catalunya amb 100.000.000 euros.

Disposicions finals

Primera

La Generalitat de Catalunya aprovarà en el termini de sis 
mesos des de l’aprovació de la llei tots els reglaments que 
siguin necessaris per al seu desenvolupament i aplicació.
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Segona

Aquesta llei entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 
l’any 2013.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2012

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

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre les mesures de 
racionalització dels horaris laborals per a la 
conciliació de la vida personal, laboral i fa-
miliar i l’impuls d’aquestes mesures
Tram. 250-00598/09

Esmenes presentades
Reg. 22194 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CIP, 23.11.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 22194)

1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió (1)

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

1. Impulsar dins del marc de l’espai català de relacions 
laborals i a través del diàleg social i la concertació amb 
els agents social, la introducció de mesures de raciona-
lització dels horaris laborals i de conciliació de la vida 
personal, laboral i familiar en l’àmbit socioeconòmic, es-
pecialment en els convenis col·lectius d’àmbit català o in-
ferior.

2. Encarregar al Consell de relacions laborals un infor-
me sobre les mesures a adoptar en l’àmbit del treball, de 
l’economia i de la societat per a la racionalització dels 
horaris que contribueixin a una major conciliació de la 
vida personal, familiar i laboral de les persones, i especi-
alment que contribueixin a afavorir la igualtat entre ho-
mes i dones.

3. Crear la qualificació d’empresa socialment responsable 
per aquelles empreses que acreditin l’aplicació de mesu-
res, accions i pràctiques que contribueixin a la concilia-
ció de la vida laboral i familiar i la racionalització dels 
horaris laborals.»

Proposta de resolució sobre l’establiment de 
noves línies d’actuació i el restabliment dels 
convenis pluriennals de col·laboració entre 
la Secretaria d’Afers Exteriors i les comuni-
tats catalanes a l’exterior per al desenvolu-
pament de programes de suport a l’emigra-
ció catalana
Tram. 250-00736/09

Correcció d’errades de publicació (BOPC 235)

En el BOPC 235, a la pàg. 22.

Títol o epígraf: Esmena núm. 1

On diu: 

«1. Preveure i dotar, dins dels pressupostos de 2012, les 
següents línies de suport a les comunitats catalanes a l’ex-
terior: activitats culturals; ensenyament de la llengua cata-
lana; orientació professional i formació universitària, en la 
modalitat de beques; suport assistencial sòcio-sanitari als 
residents catalans a l’exterior; programes d’acollida a la 
nova emigració; infraestructures i equipaments.»

Ha de dir: 

«1. Preveure i dotar, dins dels pressupostos de 2012, les 
següents línies de suport a les comunitats catalanes a 
l’exterior: activitats culturals; ensenyament de la llengua 
catalana; orientació professional i formació universitària, 
en la modalitat de beques; suport assistencial sòcio-sani-
tari als residents catalans a l’exterior; programes d’acolli-
da a la nova emigració; infraestructures i equipaments.»

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la recomanació inclosa en l’Informe de 
l’Autoritat Catalana de Prevenció de la Tor-
tura, del Síndic de Greuges, d’instal·lar siste-
mes de videovigilància dins els furgons poli-
cials per al trasllat de detinguts
Tram. 250-00806/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.
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Proposta de resolució sobre l’atorgament de 
la subvenció a l’Ajuntament de Portbou per a 
acabar les obres de l’Espai Memorial Walter 
Benjamin i sobre la presentació d’un pla de 
finançament d’aquest centre
Tram. 250-00807/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre la creació 
d’unitats dels Mossos d’Esquadra especi-
alitzades en la lluita contra la corrupció, el 
frau urbanístic i el blanqueig de capitals
Tram. 250-00808/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre la l’atenció als 
adolescents a la Ciutat de la Justícia
Tram. 250-00810/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre la priorització 
pressupostària dels programes contra la vio-
lència masclista
Tram. 250-00811/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre la compatibili-
tat dels càrrecs que ocupa Josep Prat i Do-
mènech, president del Consell d’Administra-
ció de l’Institut Català de la Salut
Tram. 250-00812/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre el restabliment 
del servei d’autobús nocturn entre Vilafranca 
del Penedès, Sant Sadurní d’Anoia i Barcelona
Tram. 250-00813/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei d’autobús nocturn entre Sant Sa-
durní d’Anoia i Vilafranca del Penedès i so-
bre l’ampliació de la ruta
Tram. 250-00814/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre la restitució del 
pas públic d’accés al litoral a la zona de Can 
Rius, de Sant Feliu de Guíxols
Tram. 250-00815/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre l’estudi de fór-
mules per a l’abaratiment dels títols de trans-
port públic i sobre la renegociació de l’apor-
tació estatal al transport públic de Catalunya
Tram. 250-00816/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la freqüència de pas a l’estació de Renfe de 
Viladecans
Tram. 250-00817/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la seguretat en el transport públic de Bar-
celona
Tram. 250-00818/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre la separació del 
director general de la Policia de les seves 
funcions directives amb relació a les opera-
cions dels Mossos d’Esquadra mentre man-
tingui la condició d’imputat
Tram. 250-00819/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.
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Proposta de resolució sobre la col·laboració 
amb els sectors de l’economia social i coo-
perativa
Tram. 250-00820/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre les obres de 
millorament del tram entre Masllorenç i el 
Vendrell de la carretera C-55
Tram. 250-00821/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre la construcció 
del Centre Logístic Baix Penedès
Tram. 250-00822/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la planta de transferència de residus ur-
bans del Vendrell
Tram. 250-00823/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un segon habitatge en les explotacions 
agràries de dimensió reduïda
Tram. 250-00824/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre el rebuig a la 
implantació d’un peatge com a mesura de 
finançament de la construcció de la ronda 
nord de Figueres
Tram. 250-00825/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre el pagament del 
deute als ajuntaments en concepte de sub-
vencions per a ensenyament i sobre l’assig-
nació dels recursos per a les llars d’infants
Tram. 250-00826/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.
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Proposta de resolució sobre la reobertura 
del Servei d’Informació i Orientació a les Víc-
times del Terrorisme
Tram. 250-00827/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre la ratificació i 
l’adhesió a la Carta internacional del caminar
Tram. 250-00828/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la qualitat dels serveis d’atenció residen-
cial i diürna destinats a les persones amb 
discapacitat
Tram. 250-00829/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del suport a l’Espai Memorial Walter Benja-
min, de Portbou
Tram. 250-00830/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre l’elaboració i la 
presentació d’un pla d’atenció sanitària per 
al Ripollès
Tram. 250-00831/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’horari d’atenció als infarts fins a les vint-i-
quatre hores diàries a l’Hospital Universitari 
de Girona Doctor Josep Trueta
Tram. 250-00832/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre la implantació 
del programa de detecció precoç del càncer 
de còlon i recte a la regió sanitària de Girona
Tram. 250-00833/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.
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Proposta de resolució sobre la modificació 
del Decret 427/2011, pel qual s’aprova el nou 
sistema de descomptes d’aplicació a les au-
topistes i vies en règim de peatge, i sobre el 
restabliment de la gratuïtat del peatge de les 
Fonts per al sistema urbà de Terrassa
Tram. 250-00834/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre la modificació 
del Decret 427/2011, pel qual s’aprova el nou 
sistema de descomptes d’aplicació a les au-
topistes i vies en règim de peatge, i sobre el 
restabliment de la bonificació del peatge de 
Mollet del Vallès per als residents que siguin 
usuaris habituals
Tram. 250-00835/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre la modificació 
del Decret 427/2011, pel qual s’aprova el nou 
sistema de descomptes d’aplicació a les au-
topistes i vies en règim de peatge, i el resta-
bliment de la bonificació del peatge d’Alella 
per als residents que siguin usuaris habituals
Tram. 250-00836/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre la planificació 
del servei ferroviari Lleida - Balaguer - la Po-
bla de Segur i la coordinació amb els horaris 
d’autobús
Tram. 250-00837/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria del Comitè de Seguiment de la Renda Mí-
nima d’Inserció per a informar del canvi del 
model de pagament aplicat durant l’agost 
del 2011
Tram. 250-00838/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre l’impuls d’una 
campanya per a lluitar contra l’estigmatitza-
ció dels col·lectius desfavorits
Tram. 250-00839/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.
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Proposta de resolució sobre la transparèn-
cia en el sistema de gestió de la renda míni-
ma d’inserció
Tram. 250-00840/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre la gestió inte-
gral de les polítiques d’inclusió social i inser-
ció laboral
Tram. 250-00841/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre el millora-
ment dels mecanismes de coordinació dels 
agents que intervenen en la gestió de la ren-
da mínima d’inserció
Tram. 250-00842/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre la paralització 
de la renda mínima d’inserció i la represa del 
diàleg per a reformar-la
Tram. 250-00843/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre la consulta te-
lemàtica dels expedients personals del sis-
tema català de promoció de l’autonomia 
personal i atenció a les persones en situació 
de dependència
Tram. 250-00844/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la transparència en el sistema català de 
promoció de l’autonomia personal i atenció 
a les persones en situació de dependència
Tram. 250-00845/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’horari d’atenció a les persones afectades 
per un infart a l’Hospital Universitari Joan 
XXIII, de Tarragona
Tram. 250-00846/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.



5 de març de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 264

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 39

Proposta de resolució sobre la recuperació 
del servei d’urgències de la unitat de cardio-
logia i hemodinàmica les vint-i-quatre hores 
a l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tar-
ragona
Tram. 250-00847/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un estudi d’impacte de les antenes a Vila-
decans
Tram. 250-00848/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’aplicació dels models de protocols d’usos 
lingüístics de la Generalitat al Departament 
de Justícia
Tram. 250-00849/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’aplicació dels models de protocols d’usos 
lingüístics de la Generalitat al Departament 
de Benestar Social i Família
Tram. 250-00850/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’aplicació dels models de protocols d’usos 
lingüístics de la Generalitat al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural
Tram. 250-00851/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’aplicació dels models de protocols d’usos 
lingüístics de la Generalitat al Departament 
d’Economia i Coneixement
Tram. 250-00852/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.
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Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’aplicació dels models de protocols d’usos 
lingüístics de la Generalitat als departa-
ments de Presidència i de Governació i Re-
lacions Institucionals
Tram. 250-00853/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’aplicació dels models de protocols d’usos 
lingüístics de la Generalitat a la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 250-00854/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’aplicació dels models de protocols d’usos 
lingüístics de la Generalitat al Departament 
d’Ensenyament
Tram. 250-00855/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’aplicació dels models de protocols d’usos 
lingüístics de la Generalitat al Departament 
d’Interior
Tram. 250-00856/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’aplicació dels models de protocols d’usos 
lingüístics de la Generalitat al Departament 
d’Economia i Coneixement
Tram. 250-00857/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’aplicació dels models de protocols d’usos 
lingüístics de la Generalitat al Departament 
de Cultura
Tram. 250-00858/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.
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Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’aplicació dels models de protocols d’usos 
lingüístics de la Generalitat al Departament 
de Salut
Tram. 250-00859/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la freqüència de pas dels trens de les lí-
nies entre Lleida i Balaguer i Balaguer i la 
Pobla de Segur i la combinació dels horaris 
d’aquestes línies amb els trens regionals i 
Avant a Barcelona
Tram. 250-00860/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre el nou sorteig 
per a l’assignació dels pisos amb protecció 
oficial de Banyoles que no han estat final-
ment ocupats i sobre l’ampliació de l’oferta 
d’habitatges amb protecció oficial al Pla de 
l’Estany
Tram. 250-00861/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre la no-autoritza-
ció de l’emplaçament d’un abocador de resi-
dus d’ecoparcs a la zona de la Vinya del Tot, 
a Sant Mateu de Bages
Tram. 250-00862/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’oferta de serveis ferroviaris entre Lleida, 
Balaguer i la Pobla de Segur i la implementa-
ció de mesures per a fomentar-ne l’ús
Tram. 250-00863/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre el restabliment 
de la línia 40 d’autobusos nocturns entre Vi-
lafranca del Penedès i Sant Sadurní d’Ano-
ia i la creació d’una taula de treball sobre el 
transport públic a l’Alt Penedès
Tram. 250-00864/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.
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Proposta de resolució sobre el tancament 
del Centre d’Internament d’Estrangers de la 
Zona Franca, de Barcelona
Tram. 250-00865/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de l’acord del Consell de Ministres relatiu a 
la constitució del Consell Rector de l’aero-
port de Barcelona - el Prat
Tram. 250-00866/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre la negociació 
per al traspàs efectiu i total dels recursos de-
rivats del 0,7% de l’impost sobre la renda de 
les persones físiques per a finalitats socials
Tram. 250-00867/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre l’establiment de 
protocols d’adaptació i activitats extraesco-
lars per a estudiants superdotats en centres 
d’ensenyament primari i secundari
Tram. 250-00868/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la freqüència del servei ferroviari entre 
Lleida i la Pobla de Segur i sobre l’elaboració 
d’un pla de millorament d’aquesta línia
Tram. 250-00869/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’oferta educativa de primer d’ESO i la 
creació d’una nova línia a P3 al Masnou
Tram. 250-00870/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre l’arxiu familiar 
dels barons d’Esponellà
Tram. 250-00871/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 47729).
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Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2012.

Proposta de resolució sobre la publicació 
del pressupost destinat a política lingüística
Tram. 250-00935/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 45752 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.02.2012

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José García 
Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, conforme a lo establecido en los artícu-
los 145 i 146 del Reglamento del Parlamento, presentan 
la siguiente propuesta de resolución para que sea sustan-
ciada en la Comisión de Cultura y Lengua.

Exposición de motivos

El dinero que gestiona la Generalitat es dinero público. 
Con este dinero la Generalitat acomete una serie de ac-
tividades cuya financiación queda reflejada en los presu-
puestos de la Generalitat. Los ciudadanos tienen acceso 
a estos presupuestos directamente a través de la página 
web de la propia Generalitat.

Es evidente que si el dinero que se gestiona es público 
también debe ser pública toda la información relativa al 
uso que se le da.

Sin embargo, la información pública sobre los presupu-
estos anuales de la Generalitat es demasiado genérica, 
ceñida a partidas contables muy generales, que no permi-
ten conocer el detalle del empleo de este dinero público. 
Esta cuestión es todavía más evidente en el caso de pro-
gramas, actividades o políticas de carácter transversal, 
que afectan a diferentes departamentos, y por tanto sus 
fuentes de financiación se encuentran repartidas y dis-
persas en distintos presupuestos, y a la vez englobadas en 
partidas genéricas del departamento que incluyen estas y 
otras actividades o políticas.

Este es el caso de la política lingüística de la Generalitat, 
que se desarrolla desde distintos departamento y a través 
de un elevado número de actuaciones y programas, unos 
articulados directamente desde los propios departamen-
tos, y otros realizados a través de diferentes entidades 
públicas o privadas, que reciben transferencias desde los 
distintos departamentos para su financiación.

La consecuencia de esta situación es que es imposible pa-
ra un ciudadano conocer, a través de la información que 
la Generalitat hace pública con sus presupuestos, el im-
porte total que se dedicará en un ejercicio dado a la po-
lítica lingüística, qué acciones se acometerán, desde qué 
departamentos, y qué entidades públicas o privadas serán 

subvencionadas, y en qué cuantía, por su contribución en 
el desarrollo de esta política del Govern.

Una vez finalizado el ejercicio, más de un año más tar-
de, la Generalitat sí hace públicos estos datos relativos a 
política lingüística: En la página web de la Generalitat, 
junto con el resto de la información relativa a la políti-
ca lingüística, puede encontrarse el desglose por depar-
tamentos y actuaciones del presupuesto ejecutado, en el 
Informe sobre Política Lingüística del ejercicio anterior 
al último presupuesto.

Es evidente que el conocimiento y análisis de estos datos 
con más de un año de desfase resta eficacia al análisis e 
impacto a la valoración, aunque también es comprensible 
la dificultad que puede entrañar la recopilación de todos 
los datos provenientes desde distintos departamentos y 
programas.

Como se dijo al principio, el empleo del dinero público 
debe ser escrupulosamente público, con el detalle sufi-
ciente para su comprensión y en el plazo razonable para 
dar sentido a su valoración. Este es el principio que en-
tendemos que debe primar sobre las dificultades prácti-
cas de recopilar y publicar la información.

Por todos estos motivos, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, presenta la siguiente,

Propuesta de resolución

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

1. Publicar antes de finalizar el primer trimestre de cada 
año el importe total del presupuesto del año anterior des-
tinado a financiar su política lingüística. Dicho presupu-
esto deberá desglosar el importe por departamentos, pro-
gramas, actuaciones, transferencias y actividades, con el 
esquema y nivel de detalle que refleja en el tercer capítu-
lo del Informe de Política Lingüística de la Generalitat, 
publicado ahora para 2010 en la página web de la Gene-
ralitat, bajo el título: «III. El Presupuesto de la Generali-
tat para Política Lingüística».

2. Antes de finalizar el mes de marzo de 2012, deberá 
publicarse el capítulo III, «Presupuesto de la Generalitat 
para Política Lingüística», del Informe de Política Lin-
güística, correspondiente al ejercicio 2011.

Palau del Parlament, 10 de febrero de 2012

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portavoz del GP del PPC Diputada del GP del PPC 
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Proposta de resolució sobre el calendari 
d’execució de les obres del port de Portbou 
i les tarifes dels amarradors
Tram. 250-00936/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 45768 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.02.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Anna Simó i Castelló, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El Port de Portbou, inaugurat l’any 2003, ha esdevingut 
una peça clau per a l’activitat econòmica del municipi i, 
en conjunt, de la comarca de l’Alt Empordà. Aquest equi-
pament és gestionat per un Consorci, integrat per la Ge-
neralitat de Catalunya, l’Ajuntament de Portbou i el Club 
Nàutic de Portbou; i, a més a més de l’activitat principal 
de l’amarratge d’embarcacions esportives, compta amb 
un travelift i uns espai de terra que li permet donar ser-
vei d’avarada i hivernatge, tant a embarcacions esporti-
ves com de pesca.

En la darrera reunió del Consorci, el Govern de la Ge-
neralitat va proposar un increment del 113% de la tari-
fa anual que han de pagar els propietaris d’amarradors. 
Aquest augment, que posa en qüestió la competitivitat de 
la infraestructura, menysté els acords que es varen pactar 
en el procés de constitució del Consorci i ha estat trami-
tat sense la transparència i el diàleg necessaris. De fet, 
es va lliurar la documentació per a l’aprovació dels pres-
supostos del 2012 (que inclouen l’increment de la tarifa) 
en el mateix moment de la reunió en què s’havia de votar 
aquest punt, de manera que no hi havia temps material 
per analitzar la documentació. A banda del procediment 
emprat, la pujada d’un 113% de la tarifa és clarament 
abusiva i poc assumible pels propietaris, la qual cosa 
acabarà repercutint en la competitivitat d’aquesta infra-
estructura. Aquest increment contrasta amb l’escassa in-
versió del Govern de la Generalitat d’ençà que el port es 
va posar en funcionament.

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

Proposta de resolució

Per tots aquests motius, el Parlament de Catalunya insta 
el Govern de la Generalitat a: 

– Revisar les tarifes que han de pagar els propietaris 
d’amarradors del Port de Portbou per tal que no superin 
l’IPC de Catalunya.

– Concretar, en el termini màxim de tres mesos, un ca-
lendari de les obres pendents d’executar en el Port de 

Portbou, per tal de millorar la seva competitivitat i con-
tribuir, d’aquesta forma, a la dinamització del municipi.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2012

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

Proposta de resolució sobre la comparei-
xença trimestral davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost per a donar 
comptes de l’execució del pressupost i de 
l’evolució dels ingressos, les despeses i les 
finances de la Generalitat el 2012
Tram. 250-00937/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 45775 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.02.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenta la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost.

Exposició de motius

El passat 16 de febre el ple del Parlament de Catalunya 
aprovava el projecte de llei de pressupost 2012. Aquest 
pressupost estava basat en una previsió de creixement 
econòmic per a l’any 2012 del 0,8%. La resta de previsi-
ons macroeconòmiques contingudes en el pressupost del 
2012 com demanda interna i formació bruta de capital ai-
xí com el saldo exterior tenien un comportament positiu.

El comportament econòmic, especialment en el dar-
rer trimestre de 2011, ha qüestionat aquestes previsions. 
Durant els darrers mesos del 2011 la marxa de l’econo-
mia ha empitjorat al conjunt de la zona euro per causa de 
l’agudització de la crisi del deute sobirà, de les polítiques 
de consolidació fiscal i del procés de desendeutament 
bancari. L’economia catalana es va afeblir en el quart tri-
mestre del 2011 fins caure un 0,4%, degut a la debilitat de 
la demanda interna i al menor creixement de les exporta-
cions els darrers mesos de l’any.

D’altra banda el dèficit pressupostari de la Generalitat de 
Catalunya previst pel 2011 era de 5.408 MEUR, el que 
representava 2,66% del PIB, incomplint el dèficit màxim 
fixat per a les CCAA per aquell any que era del 1,3%. Pe-
rò la liquidació provisional del pressupost 2011, segons 
dades presentades pel mateix govern de la Generalitat, 
quantifica el dèficit en 6.687 MEUR que representa un 
3,29% del PIB i una desviació respecte a la previsió de 
1.119 M. euros que supera en quasi dos punts percentu-
als (1,99) els límits marcats en els acords de limitació 
del dèficit. Aquesta desviació augmenta si no es tenen en 
compte els recursos provinents de la liquidació de la DA 
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3a. de l’any 2009. Aleshores el dèficit representaria 7.446 
MEUR, el 3,70% del PIB, amb una desviació encara més 
gran sobre el límit fixat, de 2,4 punt percentuals. Desvi-
ament que supera, en espera de la liquidació definitiva i 
en ambdós casos, la desviació en l’execució del pressu-
post 2010.

El pressupost aprovat pel 2012 preveu una recaptació 
en concepte d’ingressos no financers de la Generalitat 
de Catalunya de 24.332,9 MEUR i un dèficit de 2.740,0 
MEUR, que representa un 1,3% del PIB, i que compleix 
amb els acords aprovats en el marc del Consell de Políti-
ca Fiscal i Financera sobre limitació del dèficit i equilibri 
pressupostari.

En la revisió de les previsions econòmiques de l’FMI per 
enguany, i les del Banc d’Espanya, les expectatives de 
creixement de la zona euro han passat del 2,1% previst el 
mes de setembre al –0,5% el mes de gener. En el cas de 
l’economia espanyola la revisió ha estat molt més profun-
da, de l’1,1% al –1,7%. Aquestes modificacions a la baixa 
del creixement econòmic tant dels països del nostre en-
torn com de l’estat, invaliden les dades de recaptació pres-
supostades en el projecte de pressupost de 2012. Malgrat 
que aquestes dades ja es coneixien, el pressupost 2012 va 
ser aprovat. La dinàmica de depressió de la demanda in-
terna i la demanda externa amb una tendència a negativa 
arran de l’empitjorament de l’economia dels nostres prin-
cipals socis comercials (sector juntament amb el turisme 
que exercia fins ara de dinamitzador de l’economia cata-
lana) ens aboca inevitablement a una disminució impor-
tant dels ingressos previstos fruit d’aquest nou escenari.

A aquesta situació cal agregar-hi l’agreujament provocat 
per les modificacions a darrera hora introduïdes al pro-
jecte de llei de mesures fiscals i financers, en concret en 
les distintes taxes i tributs que tindran una incidència di-
recte i negativa sobre els ingressos pressuposts i aprovats 
en la llei de pressuposts de 2012.

El dèficit pressupostari previst, per tant, entre la disminu-
ció de la recaptació fruit de la baixada del creixement del 
PIB fins arribar a ser negatiu i la rebaixa dels ingressos 
que es materialitzarà en l’aprovació del projecte de llei de 
mesures fiscal i financeres tindrà un fort increment allu-
nyant-se del objectius marcats. Davant de la gravetat a la 
que es veuen abocades les finances de la Generalitat i per 
tal de tenir-ne un control i seguiment de la liquidació del 
pressupost periòdicament, 

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al govern a: 

Comparèixer a la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supostos cada trimestre vençut de l’any 2012 per donar 
compte de l’execució del pressupost i de l’evolució dels 
ingressos i despeses i de les finances de la Generalitat, 
tant dels departaments com de les entitats autònomes i 
les empreses públiques o vinculades de la Generalitat.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2012

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’equipament i les instal·lacions de la Llar 
d’infants La Pomera, de Sant Joan Despí
Tram. 250-00938/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 45776 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.02.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenta la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats.

Exposició de motius

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’equipament i les instal·lacions de la llar 
d’infants La Pomera de Sant Joan Despí (Baix 
Llobregat)

La llar d’infants La Pomera de Sant Joan Despí (Baix 
Llobregat), de titularitat de la Generalitat de Catalunya, 
va ser la primera llar d’infants pública que es va obrir a la 
ciutat, fa més de 29 anys.

En l’actualitat atén més d’un centenar d’infants d’entre 4 
mesos i 3 anys. Les instal·lacions es mantenen en tan bon 
estat com és possible, amb la col·laboració econòmica de 
l’AMPA i de l’Ajuntament econòmica i en espècies, que 
en els darrers anys han hagut de fer-se càrrec de canviar 
la sorra del pati, fer el recinte per als cotxets, dotar-la de 
joguines i de material audiovisual, etc. Es va demanar el 
curs passat que l’AMPA assumís l’adquisició d’un pela-
patates industrial i de la pintura antilliscant de la rampa 
d’accés, que no es va voler assumir per part de l’AMPA 
perquè entenien que també corresponia a la Generalitat 
fer-se’n càrrec.

La llar d’infants necessita millores a la porta d’entrada 
al recinte, als patis, al sorral i a les parets, tendals per al 
pati a l’estiu, cadires per a les aules, joguines per al pati i 
les aules, arreglar les humitats del sostre de les aules dels 
més grans per eliminar la humitat ambiental, canviar les 
portes d’alumini de les aules fora de normativa, pintar-la 
després de 30 anys de no fer-ho, adequar a normativa els 
canviadors i altres reformes per adequar l’edifici.

Segons l’article 14 del Decret 282/2006, de 4 de juliol, 
pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i 
els requisits dels centres, de les condicions sobre segure-
tat, higiene, sanitat, habitabilitat i accessibilitat, el titular 
del centre ha de prendre les mesures perquè els locals i 
instal·lacions compleixin la normativa vigent en matèria 
de seguretat, higiene, sanitat, habitabilitat, accessibilitat 
i supressió de barreres arquitectòniques, així com d’al-
tres condicions en matèria d’edificació determinades per 
la normativa vigent, tenint en compte l’edat dels infants 
als quals va destinat el servei.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a destinar una 
partida anual per al manteniment de la llar d’infants La 
Pomera de Sant Joan Despí (Baix Llobregat), de titulari-
tat del Departament d’Ensenyament, i d’elaborar i acor-
dar en un termini de 3 mesos un Pla d’inversions per a les 
millores i d’adequació de les instal·lacions calendaritzat 
amb l’AMPA i la direcció del centre.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2012

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del Cos de Mossos d’Esquadra com a servei 
de vigilància externa de les presons i sobre 
la convocatòria de cinc-centes places per al 
2012
Tram. 250-00939/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 46124 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.02.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat, Dolors Camats Luis, por-
taveu 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’Interior.

Exposició de motius

El dia 20 de Febrer de 2012 el conseller d’Interior Felip 
Puig va manifestar la intenció del Govern de substituir 
al Cos de Mossos d’Esquadra per serveis privats de se-
guretat a la vigilància perimetral externa de les presons 
catalanes.

La proposta del conseller Puig neix de la seva incapaci-
tat per complir la promesa que va realitzar en seu parla-
mentària de convocar una promoció de 500 nous mem-
bres del Cos de Mossos d’Esquadra l’any 2012. Aquest 
compromís no apareix en els pressupostos ja aprovats pel 
Parlament de Catalunya.

Però alhora el conseller Puig elabora una teoria con-
tradictòria amb el que fins ara ha estat un dels princi-
pis fonamentals de tots els Governs de la Generalitat: la 
construcció d’un model nacional de seguretat que entén 
la seguretat com un servei públic. El conseller Puig sor-
prenentment considera ara que «la seguretat privada no 
es pot entendre com a subsidiària de la pública» en cla-
ra contradicció amb els articles 163 i 164 de l’Estatut de 
Catalunya. En definitiva es tracta d’aplicar a l’àmbit de 

la seguretat pública la mateixa voluntat de privatització 
i deteriorament dels serveis públics que el Govern de la 
Generalitat està aplicant en altres àmbits com la sanitat 
o la educació.

Però aquesta proposta xoca a més amb la legalitat vigent i 
suscita moltes preguntes sense resposta. No està clar per-
què es fa pública aquesta proposta una setmana després 
de l’aprovació dels Pressupostos del 2012, sense que en 
el procés de discussió d’aquests pressupostos ni el conse-
ller d’Interior ni la consellera de Justícia hagin explicat la 
idea en les seves compareixences parlamentaries i sense 
que consti cap partida prevista, al Departament d’Interi-
or o al Departament de Justícia, per fer front a la despesa 
que suposaria contractar empreses privades de seguretat 
per prestar el servei de vigilància perimetral externa de 
les presons.

Tampoc està clar que l’operació fos rendible pel Govern 
de la Generalitat, independentment que sí que ho seria 
per les empreses privades contractades, perquè cal ana-
litzar el cost de la mesura en comparació amb el cost de 
les places de Mossos d’Esquadra que són finançades en 
part per l’Estat. També caldria analitzar si els vigilants 
privats destinats a aquestes funcions no haurien de rebre 
un curs de formació específica en el marc de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya, tot i que malgrat aques-
ta formació específica mai no podrien situar-se al nivell 
de preparació del Cos de Mossos d’Esquadra a l’hora de 
fer front a situacions d’emergència com casos d’intents 
de fuga.

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. Mantenir el servei de seguretat de Catalunya com un 
servei públic, rectificant l’opinió del conseller d’Interior 
de que la seguretat privada no és subsidiària de la pública.

2. Paralitzar qualsevol proposta de substitució del Cos de 
Mossos d’Esquadra per serveis privats de seguretat en la 
vigilància perimetral externa de les presons catalanes.

3. Promoure les modificacions de partides pressupostà-
ries necessàries per convocar una promoció de 500 nous 
Mossos d’Esquadra durant l’any 2012.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2012

Jaume Bosch Mestres Dolors Camats Luis
Diputat GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA 
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Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de les emissions per satèl·lit de Televisió de 
Catalunya
Tram. 250-00940/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 46150 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.02.2012

A la Mesa del Parlament

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

L’11 de setembre de 1996 van començar les emissions de 
TV3 via satèl·lit va ser una jornada que encara es recorda 
a la gran majoria de les comunitats catalanes de l’exte-
rior, manifesta la Federació Internacional d’Entitats Ca-
talanes (FIEC). Es posava al català al mateix nivell que 
qualsevol de les altres llengües més parlades al món. Era 
una normalització internacional i una raó suplementària 
per a continuar insistint en la necessària oficialització de 
la llengua catalana a les institucions europees.

A nivell pràctic suposava donar accés normalitzat a la 
realitat del que passava en el país d’origen als més de 
450.000 catalans residents arreu del món. Durant aquests 
anys, les emissions de TV3CAT han anat progressiva-
ment guanyant espai en el consum televisiu de les comu-
nitats catalanes de l’exterior i la presència en l’oferta de 
diversos operadors de TV per cable, particularment al 
Con Sud d’Amèrica, ha anat augmentant.

TV3 tancarà les emissions per satèl·lit a partir de l’1 de 
maig, en canvi potenciarà les emissions del canal per 
internet i a través de les xarxes de televisió per cable i 
ADSL a Espanya. TV3 va obrir el seu canal exterior, 
TV3CAT, fa 15 anys, i des d’aleshores s’ha pogut sinto-
nitzar a Europa i Amèrica a través dels satèl·lits Astra i 
Hispasat.

Després de la fi de les emissions del canal internacional, 
a partir de l’1 de maig, qui vulgui veure la programació 
de TV3CAT a l’estat espanyol ho haurà de fer a través de 
plataformes de pagament.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a empren-
dre les actuacions pertinents per assegurar la continuïtat 
de les emissions per satèl·lit de TV3. En aquest sentit, el 
govern ha de garantir les emissions per satèl·lit fins que 
s’habilitin els sistemes alternatius adients per facilitar el 
visionat de la programació de TV3 i s’hagi realitzat la 
campanya de comunicació i informació pertinent per fa-

cilitar l’adaptació al nou sistema de la comunitat catalana 
a l’exterior i el actuals usuaris del servei TV3CAT.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2012

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

Proposta de resolució sobre la publicació 
anual de les balances fiscals interterritorials
Tram. 250-00941/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 46198 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.02.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portaveu adjunt del Subgrup Parla-
mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenta 
la proposta de resolució següent per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost.

Exposició de motius

El Parlament de Catalunya està considerant la possibilitat 
de que anualment el Govern de la Generalitat publiqui la 
balança fiscal entre Catalunya i el conjunt d’Espanya. A 
través d’una modificació legislativa de la Llei de Finan-
ces Públiques de Catalunya, la modificació comportaria 
que anualment el Govern de la Generalitat hauria d’in-
cloure, en l’aprovació del Projecte de Pressupost per a ca-
da exercici, el càlcul de la balança fiscal entre Catalunya 
i el conjunt d’Espanya de l’últim exercici liquidat i, en 
conseqüència, hauria de fer públic aquest càlcul.

Tanmateix, si el Govern d’Espanya i el Govern de Cata-
lunya consideren que és oportú o necessari publicar la 
informació de la balança fiscal entre la totalitat de Co-
munitats Autònomes, de la mateixa manera és necessari 
publicar de forma anual el càlcul de la balança fiscal in-
terterritorial a Catalunya, per tal d’avaluar les inversions 
pressupostàries entre les províncies, les comarques i els 
principals municipis de Catalunya.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari de Ciuta-
dans presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Fer públiques totes les dades de les balances fiscals in-
terterritorials a nivell de Catalunya, entesa com a balança 
fiscal entre províncies, balança fiscal entre comarques i 
balança fiscal entre els principals municipis.

2. Fer arribar a tots els grups parlamentaris anualment 
l’avaluació de les balances fiscals interterritorials a nivell 
de Catalunya. 
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3. Fer públiques totes les dades de la balança comercial 
entre Catalunya i la resta de Comunitats Autònomes.

4. Fer arribar a tots els grups parlamentaris anualment 
l’avaluació de la balança comercial entre Catalunya i la 
resta de Comunitats Autònomes. 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2012

Jordi Cañas Pérez
Portaveu adjunt del SP C’s

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la presència dels Mossos d’Esquadra a les 
zones agrícoles del delta de la Tordera
Tram. 250-00942/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 46234 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, Carmel Mòdol i 
Bresolí, diputat, Oriol Amorós i March, portaveu adjunt 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per a incrementar la presència dels 
Mossos d’Esquadra a les zones agrícoles del delta de la 
Tordera, per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Interior.

Exposició de motius

En els darrers dies s’ha posat de manifest l’especial pro-
blemàtica a la que s’enfronten els pagesos situats en la 
zona del delta de la Tordera: els robatoris.

Una vintena de pagesos de Blanes i altres de l’entorn, 
dels municipis de Palafolls i Malgrat de Mar, denuncien 
que estan sent objecte de continuats robatoris en les seves 
explotacions i dels greus perjudicis econòmics que això 
els està causant.

La situació, agreujada sens dubte per la crisi econòmi-
ca i per la proximitat d’aquestes explotacions agrícoles a 
centres urbans, s’ha tornat insostenible per als afectats i 
demanen una actuació urgent i contundent per part de les 
autoritats responsables de la seguretat ciutadana.

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 incrementar la vigilància de la zona del delta de 
la Tordera per part dels Mossos d’Esquadra i a posar en 

marxa un dispositiu especial que pugui evitar els conti-
nuats robatoris en aquesta zona agrícola.»

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2012

Carme Capdevila i Palau, diputada del GP d’ERC; Car-
mel Mòdol i Bresolí, diputat del GP d’ERC; Oriol Amo-
rós i March, portaveu adjunt del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre el compliment 
dels compromisos respecte a l’Institut Esco-
la Els Còdols i l’Escola Marta Mata, del Ven-
drell
Tram. 250-00943/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 46299 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.02.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenta la proposta de resolució següent so-
bre l’institut escola Els Còdols i l’escola Marta Mata del 
Vendrell (Baix Penedès), per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’institut escola Els Còdols del Vendrell (Baix Penedès) 
va ser planificat com un centre escolar innovador que 
acolliria tota l’escolarització obligatòria dels alumnes del 
Vendrell des dels 3 als 16 anys, per evitar que els alum-
nes hagin de traslladar-se a un altre centre en complir els 
dotze anys i per disposar de més places de secundària do-
nada la saturació dels tres instituts públics del municipi.

El 27 de gener de 2010, l’alcalde del Vendrell i l’inspector 
dels Serveis Educatius anuncien la seva posada en funci-
onament el curs 2010-2011 i les preinscripcions comen-
cen el 2 de febrer de 2010 per a una cinquantena d’alum-
nes, que podran començar a cursar P3 repartits en les 
dues línies que tindrà el centre. Progressivament es pre-
veu que s’aniran incrementant els cursos fins arribar a 
quart d’ESO.

El Govern aprova el 27 de juliol de 2010 la posada en 
funcionament d’onze instituts escola, entre els quals el 
que s’ha acabat anomenant Els Còdols, del Vendrell, amb 
la previsió anunciada per l’Ajuntament i la inspecció edu-
cativa sis mesos abans.

El febrer de 2011 el Departament d’Ensenyament confir-
ma la decisió d’alentir la creació de nous instituts escola 
públics i reduir dràsticament la vintena de centres pro-
gramats per al curs 2011-2012, però manté la planifica-
ció de l’institut escola Els Còdols. Té número de centre 
assignat (43012101 Institut Escola Els Còdols) i apareix 
en diverses normes del Departament d’Ensenyament de 
l’any 2011 com a institut escola, com ara una resolució 
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del maig de 2011 (la Resolució ENS/1234/2011, de 12 de 
maig, per la qual es dicten les instruccions sobre les ad-
judicacions de destinacions provisionals al personal fun-
cionari i interí dels cossos docents en centres docents 
públics i serveis educatius dependents del Departament 
d’Ensenyament i altres llocs, amb efectes d’1 de setembre 
de 2011, i sobre els desplaçaments forçosos per modifica-
ció de les plantilles dels centres docents públics).

El 17 de maig de 2011, l’aleshores alcalde del Vendrell 
Benet Jané es compromet que el govern de CIU a la Ge-
neralitat treballarà per «impulsar la nova escola –institut 
dels Còdols» i en l’Annex Inversions Reals dels Pressu-
postos 2011, aprovats el juliol de 2011, hi figura la partida 
següent per a la instal·lació de mòduls: ‘Nova construc-
ció Institut Escola Els Còdols (El Vendrell) Infraestruc-
tura mòdul prefabricat 39.544,87 euros’. Malgrat els an-
tecedents exposats, el 21 de desembre de 2011 el regidor 
d’Educació del Vendrell i l’inspector d’Educació del 
Vendrell anuncien que per al curs 2012-2013 l’institut es-
cola Els Còdols es fusionarà amb l’escola Marta Mata, 
adduint raons demogràfiques, i que desapareixerà com a 
centre. També anuncien que al gener es presentarà el pro-
jecte de construcció de l’edifici definitiu de l’escola Mar-
ta Mata, que s’ha de posar en funcionament per al curs 
escolar 2012-2013.

El compromís de construcció de l’edifici definitiu de l’es-
cola Marta Mata el va adquirir el Govern per acord de 
Govern del dia 9 de novembre de 2010, de nova construc-
ció d’una escola de dues línies infantil i primària amb 
una dotació de 5.147.247 euros.

Després del canvi de govern, moltes obres que havia de 
construir l’Institut Català de Finances o Gisa van que-
dar aturades a l’espera de decisions del Departament i 
dels pressupostos per al 2011. En els Pressupostos 2011 
es consigna una partida per a la Nova construcció Escola 
Marta Mata (El Vendrell) Instal·lació mòdul prefabricat 
Baix Penedès 61.438,39 euros, cap partida per a la cons-
trucció definitiva de l’escola, com tampoc en el projecte 
de Pressupostos per al 2012.

Malgrat no haver-hi partida pressupostària per a la nova 
construcció de l’escola Marta Mata el projecte construc-
tiu de l’escola Marta Mata es presenta a principis de ge-
ner de 2012. Aquest projecte constructiu, de produir-se 
la fusió amb l’institut escola Els Còdols quedarà petit 
des del principi, atès que hi haurà dues línies escolars 
que es repartiran en 18 classes, i la fusió dels Còdols (82 
alumnes ara) i Marta Mata (320 alumnes) són 19 grups ja 
per al curs 2012-2013, ja que l’escola Marta Mata té tres 
grups de P5. A més, la previsió per al curs 2013-2014 és 
que hi hagi 21 grups (dos més, que seran els primers que 
arribin a cinquè) i que per al 2014-2015 seran 23 (els dos 
primers arribaran a sisè).

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

Proposta de resolució

1. El Parlament insta el Govern a complir amb els com-
promisos adquirits en els acords de Govern respecte de 
l’institut escola Els Còdols i l’escola Marta Mata del Ven-
drell (Baix Penedès).

2. El Parlament insta el Govern que, en el cas que es pro-
dueixin canvis sobre els compromisos adquirits, com ara 
la fusió de l’institut escola Els Còdols amb l’escola Marta 
Mata, es consensuïn amb tota la comunitat educativa del 
Vendrell i es garanteixi: 

a. Que les quatre mestres de l’institut escola Els Còdols 
seguiran amb els quatre grups classe assignats en les 
instal·lacions de l’escola Marta Marta.

b. Que es mantindran en funcionament les instal·lacions 
temporals de l’institut escola Els Còdols, també per a les 
noves incorporacions a P3 del curs 2012-2013 (preferent-
ment de germans dels alumnes que realitzen els seus es-
tudis als Còdols), fins que no estiguin a punt les noves 
instal·lacions de l’escola Marta Mata.

c. Que es consensuï el projecte constructiu de la nova es-
cola Marta Mata amb l’Ajuntament i els docents i les fa-
mílies dels dos centres per tal que hi hagi espai suficient 
per a l’alumnat de les dues escoles per al curs 2012-2013 i 
els cursos següents sense haver de recórrer a mòduls pre-
fabricats o, en qualsevol cas, que el projecte permeti que 
es puguin fer ampliacions de manera senzilla.

d. Que s’organitzi un servei de transport gratuït per a 
l’alumnat de l’institut escola Els Còdols per assistir a les 
classes a l’escola Marta Mata, situada molt més allunya-
da de la zonificació inicial i de més difícil accés parti-
cular.

e. Que la nova escola Marta Mata, producte de la fusió 
amb l’institut escola Els Còdols, esdevingui institut esco-
la i que es busquin terrenys d’acord amb l’Ajuntament en 
un calendari raonable per tal de garantir l’espai suficient 
a mesura que progressivament s’incrementin els cursos 
fins arribar a quart d’ESO.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2012

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola Els Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00944/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 46319 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.02.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Cardona, 
diputat, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Par-
lamentari 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 substan-
ciada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

Atenent l’evolució de la població en edat escolar de Ca-
novelles, s’ha evidenciat la necessitat d’un augment de 

Fascicle segon
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places escolars que comporta, a la vegada, la necessitat 
constructiva de nous equipaments educatius que donin 
resposta a les demandes socials d’escolarització.

L’Ajuntament de Canovelles, conscient de la necessitat de 
trobar una solució a aquestes demandes, va iniciar con-
verses amb el Departament d’Ensenyament de la Genera-
litat de Catalunya per tal de poder comptar amb una nova 
escola que impartís els ensenyaments d’educació infantil 
i primària, situació que comportava la cessió de terrenys 
de titularitat municipal que permetessin la construcció de 
l’escola Els Quatre Vents.

Per tal que això sigui possible, l’Ajuntament de Cano-
velles ha formalitzat diversos convenis urbanístics per 
a obtenir la cessió de l’ús de forma gratuïta a favor de 
l’Ajuntament d’una porció de terrenys que es van posar a 
disposició de la Generalitat de Catalunya, on el Departa-
ment d’Ensenyament ha anat instal·lant mòduls provisio-
nals per fer front a la demanda educativa de Canovelles.

En l’actualitat, aquests mòduls prefabricats estant ubicats 
en uns terrenys cedits provisionalment per uns particu-
lars en un conveni subscrit per aquests i l’Ajuntament de 
Canovelles, en què es preveu la utilització d’un solar de 
4.633,44 m2, fins la finalització de les obres de construc-
ció i en data màxima d’ocupació a finals de maig de 2013.

L’Ajuntament de Canovelles ha procedit a la cessió d’un 
solar de superfície a 5.672 m2, que resta pendent d’accep-
tació per part de la Generalitat de Catalunya.

La consellera d’Ensenyament, en resposta parlamentària 
de data 27 de novembre de 2011, manifesta que el De-
partament d’Ensenyament té planificada i programada la 
construcció de l’escola Els Quatre Vents.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya, insta al Govern a: 

1. Acceptar definitivament els terrenys cedits per l’Ajun-
tament de Canovelles, per tal que el Departament d’En-
senyament procedeixi a la construcció del centre d’edu-
cació infantil i primària Els Quatre Vents.

2. Agilitzar al màxim els tràmits per iniciar els treballs 
de redacció del projecte constructiu del centre d’educació 
infantil i primària Els Quatre Vents a Canovelles.

3. Incloure en el Projecte de llei dels Pressupostos de la 
Generalitat de l’exercici 2013 la licitació i la construcció 
del centre d’educació infantil i primària Els Quatre Vents 
a Canovelles.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Dani-
el Font i Cardona, diputat del GP SOC; Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre el restabliment 
de l’atenció continuada al CAP Xerta
Tram. 250-00945/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 46320 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.02.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat, Núria Ventura Brusca, diputada del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

A finals del proppassat mes de gener, el Departament de 
Salut eliminava l’atenció continuada al CAP de Xerta, 
dins les mesures de reestructuració de la regió de l’Ebre, 
deixant sense servei la mateixa localitat i altres de ve-
ïnes com Alfara de Carles, Aldover, Benifallet i Paüls. 
D’aquesta manera ha eliminat totes les guàrdies noctur-
nes al centre d’atenció primària, obligant els pacients 
d’urgències d’aquests municipis a desplaçar-se fins al 
CAP del Temple de Tortosa.

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 restablir abans d’un mes l’atenció continuada al 
CAP de Xerta.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep 
M. Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Núria Ventura 
Brusca, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre el reconeixe-
ment de la funció cohesiva de l’oferta audio-
visual de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals i sobre el manteniment del ni-
vell d’execució del pressupost del 2011
Tram. 250-00946/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 46324 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carmel Mòdol i Bresolí, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
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145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de control de l’actuació de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Exposició de motius

El Parlament de Catalunya ha aprovat recentment la Llei 
de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual 
que modifica tres lleis vigents fins al moment: la del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), la de la comu-
nicació audiovisual de Catalunya i la de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

L’aprovació d’aquesta nova llei ha suposat el trencament 
d’un ampli consens aconseguit a la legislatura passada 
en relació a un seguit de mesures de regulació del sector 
públic de l’audiovisual. Entre altres qüestions, es reforça 
el control polític per part del Govern, disminuint el nom-
bre tant de membres que formen part del CAC com del 
CCMA i introduint altres mecanismes que simplifiquen 
els sistemes de renovació o d’adopció d’acords en aquests 
òrgans.

La reorganització i el reajustament pressupostari de mol-
tes administracions públiques és comprensible i accepta-
ble en moments com l’actual, però sempre i quan vagin 
acompanyats de criteris que no posin en perill la fina-
litat del servei públic que es presta. En aquest sentit, el 
context de crisi econòmica, i especialment la simplifica-
ció de l’estructura de l’organització, no pot justificar mai 
l’afebliment i la pèrdua de capacitat de servei del conjunt 
dels mitjans audiovisuals públics, del sistema públic d’in-
formació. I, des d’aquest punt de vista, tant la retallada 
del pressupost de la CCMA –que en els darrers dos anys 
ha estat d’un 25%–, l’eliminació progressiva de la publi-
citat en les emissores –en els últims 5 anys s’ha produït 
una pèrdua de 60 milions– o la flexibilització dels criteris 
d’elecció dels membres que en formen part són criteris 
que consoliden l’inici d’una decadència del model de ser-
vei públic necessari.

Tenint en compte que la CCMA ja ha fet un esforç de 
contenció de la despesa, tancant fins i tot delegacions a 
capitals com Rabat, i que el cost dels sis canals de Televi-
sió de Catalunya i els quatre de ràdio, incloent-hi també 
els suports interactius, no arriba a 40 euros per habitant/
any. I considerant, així mateix, que un afebliment de la 
CCMA comporta un debilitament de la vertebració naci-
onal del país i del nostre potencial de futur.

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

Proposta de resolució

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

1. Reconèixer que l’oferta audiovisual que dóna la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals, encapçalada 
per TV3 i Catalunya Ràdio, ha tingut i té un paper fona-
mental en la cohesió social i nacional del nostre país, en 
promoure l’ús social del català, en donar a conèixer la 
nostra cultura i història, i en dinamitzar el sector de la 
indústria audiovisual catalana.

2. Reconsiderar la reducció –que pretén arribar progres-
sivament a l’eliminació– de la publicitat a Catalunya 
Ràdio i a TV3, en tant que aquest fet pot buidar-los de 
contingut provocant una baixada en l’audiència i conver-
tir-los en residuals, restant competitivitat a les emissores 
públiques en favor dels grups privats.

3. Mantenir per a l’exercici actual el nivell d’execució del 
pressupost realitzat durant l’any 2011 per a la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2012

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

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’oficina que té el Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural a Prats de Lluçanès
Tram. 250-00947/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 46365 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.02.2012

A la Mesa del Parlament

Joan Puigcercós i Boixassa, president, Carmel Mòdol i 
Bresolí, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural.

Exposició de motius

El Departament d’agricultura Ramaderia i Pesca ha de-
cidit tancar la seva oficina del Lluçanès, concretament a 
Prats de Lluçanès. L’oficina és una extensió de la seu de 
Vic que abasteix tota la comarca d’Osona. L’única raó 
que han argüit els serveis territorials del DARP és la re-
tallada pressupostària. Això comportarà la centralització 
de tots els serveis i personal a l’oficina de Vic. La desa-
parició d’aquesta oficina serà un gran problema per les 
més de 470 explotacions agràries que hi han als munici-
pis d’El Lluçanès i prop de 11384 ha de superfície agrària 
útil. Cal dir que les explotacions agràries en aquest mu-
nicipis han disminuït un 62% respecte l’any 1980 i que la 
superfície agrària representa el 41% del territori de la co-
marca d’El Lluçanès. L’oficina ofereix serveis més enllà 
de l’activitat ramadera i agrària, ja que també assessora i 
gestiona diferents aspectes del sector forestal o de les ac-
tivitats cinegètiques que es donen a la comarca.

El possible tancament de l’oficina té l’oposició dels ajun-
taments d’El Lluçanès i també de les organitzacions 
agràries representatives del territori.

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

El Parlament de Catalunya insta al Govern i especial-
ment al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació a: 

– A mantenir els serveis i la dotació de personal de l’ofi-
cina del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació de Prats de Lluçanès.

– Preveure la reobertura immediata en les mateixes con-
dicions que havia funcionat fins ara.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2012

Joan Puigcercós i Boixassa Carmel Mòdol i Bresolí
President del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre l’avaluació dels 
danys en les collites del Parc Agrari del Baix 
Llobregat i sobre la declaració de zona ca-
tastròfica del parc
Tram. 250-00948/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 46366 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.02.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Carmel Mòdol i Breso-
lí, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural.

Exposició de motius

El Parc Agrari del Baix Llobregat ocupa unes 2.700 hec-
tàrees, la majoria cultivades, però altres abandonades o 
naturalitzades. Hi aporten territori 14 municipis. Tot el 
territori del Parc Agrari és unitari, tret d’una peça aïlla-
da, situada al sud del nucli urbà del Prat, entre l’aeroport, 
l’Espai Natural del Riu i la reserva natural de la Ricarda.

L’episodi meteorològic de les darreres setmanes carac-
teritzat per una entrada d’aire siberià i el conseqüent 
descens de les temperatures, ha provocat força danys al 
camp català, especialment al Baix Llobregat, però també 
al Maresme i alguns sectors del Vallès Occidental.

La comarca més afectada ha estat la del Baix Llobregat. 
El conreu que més ha patit ha estat la carxofa i en segon 
lloc les faves en uns percentatges, segons els nostres càl-
culs del 80%. També s’han vist danyades en menor grau 
altres hortalisses com és el cas del bròquil, la coliflor, 
l’enciam, la ceba, els calçots o els porros, se situa en el 
80% l’afectació en el cas de l’enciam al qual no li faltava 
molt per ser collit.

Els sindicats agraris quantifiquen les pèrdues en l’horta 
del Baix Llobregat en 12.324.800 euros, dels quals vuit 
milions corresponen a carxofes i 460.800 euros a faves. 
La magnitud dels danys de les plantes ha estat variable; 
així, les carxofes, faves i pèsols han patit una afectació 
d’entre el 80 i el 100%, seguits d’enciam i col-i-flor (entre 
el 50 i el 70%); i d’api, bledes, pastanaga, col o alls ten-
dres (entre el 35 i el 50%).

Junt amb això, recordem que el Ministeri de Foment té 
expropiades i ocupades (per diverses obres d’infraestruc-
tura) des de l’any 2008 moltes hectàrees de conreu, sense 
que aquestes hagin estat compensades econòmicament a 
llurs propietaris. A tall d’exemple, a Sant Boi sols, són 
2,5 milions d’euros en expropiacions pendents d’abonar 
als pagesos afectats. Denunciem aquest acte abusiu.

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

– Avaluar l’abast dels danys en les collites en l’àmbit del 
Parc Agrari del Baix Llobregat i estudiar possibles me-
canismes per pal·liar o abordar les afectacions, iniciant si 
cal, els tràmits necessaris per demanar l’estat la declara-
ció de «zona catastròfica» al Parc Agrari 

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2012

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

Proposta de resolució sobre l’execució de les 
obres necessàries per a completar l’enllaç 
del nord de Figueres amb l’autopista AP-7
Tram. 250-00949/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 46410 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.02.2012

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 Territori i 
Sostenibilitat.

Exposició de motius

Fa més de trenta anys que es va construir l’autopista del 
Mediterrani, AP-7, que recorre la península al llarg de la 
costa mediterrània i enllaça amb la frontera francesa. Al 
seu pas per Figueres, es va preveure la connexió amb la 
xarxa de carreteres local mitjançant dos accessos, un al 

http://www.diba.cat/parcsn/parcs/index.asp?Parc=9
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sud de la població, a l’alçada de Borrassà, i un altre a la 
banda nord, a l’alçada d’Hostalets de Llers, que es va dei-
xar incomplet, per la qual cosa permet solament els dos 
moviments d’accés des de l’autopista cap a França.

Aquesta mancança ha alterat el funcionament de la xarxa 
de carreteres i ha obligat tots els vehicles que volen ac-
cedir a l’autopista des del nord i nord-est de la comarca 
a creuar l’àrea urbana de Figueres, fet que congestiona la 
xarxa viària local i la variant de la carretera N-II, cone-
guda com el «cinturó de ronda».

Aquest fet s’ha anat agreujant en els darrers anys a mesu-
ra que s’han construït nous equipaments a l’àrea urbana 
de Figueres i que s’han anat desenvolupant els polígons 
industrials i les activitats turístiques i de serveis. L’aug-
ment de la mobilitat ha concentrat tot el trànsit en l’únic 
accés complet de l’autopista AP-7, l’accés sud.

Completar l’enllaç nord i fer possible els quatre movi-
ments d’accés, dos en direcció a França (actualment en 
funcionament) i dos en direcció a Girona i Barcelona, 
millorarà la mobilitat al nostre territori i permetrà di-
versificar els moviments circulatoris d’accés a l’autopista 
des de les diferents carreteres de la costa: des de l’Escala 
i la Bisbal per la C-31, des de Roses i Castelló d’Empú-
ries per la C-260 i des de Llançà i Portbou per la N-260, 
moviments actualment obligats a concentrar-se a l’accés 
sud, els quals sobrecarreguen la variant de la carretera 
N-II, un dels trams històricament amb més sinistralitat 
de la comarca.

A més, aquesta actuació ajudarà a resoldre l’accessibili-
tat –que en aquests moments és mínima– al nou centre 
penitenciari del Puig de les Basses, al centre hospitalari 
de la comarca, situat a Figueres, i a la nova estació del 
ferrocarril d’alta velocitat, i evitarà que tots els vehicles 
que hagin d’accedir-hi estiguin obligats a sortir per l’ac-
cés sud de l’autopista i a passar per la variant de la N-II 
o, encara pitjor, per la xarxa viària interior de la ciutat de 
Figueres, amb la consegüent sobrecàrrega de flux circu-
latori.

La possibilitat de poder disposar de l’accés Figueres-nord 
amb totes les opcions ha de permetre evitar l’ús de la va-
riant de la N-II. Aquesta opció, a banda de millorar la 
funcionalitat de la variant, permetrà estalviar temps de 
recorregut i, consegüentment, despesa en combustibles 
fòssils, i propiciarà un menor impacte en el medi ambient 
en reduir la quantitat i concentració d’emissions conta-
minants en el territori.

Després de molts anys de reivindicar que es completi 
aquest accés nord a l’autopista, veiem amb perplexitat 
com s’incompleix reiteradament la promesa que aquests 
dos ramals de l’enllaç es construeixin en el marc de les 
obres de millora que s’estan realitzant actualment amb la 
construcció del tercer carril de l’autopista AP-7, des de 
Girona fins a la Jonquera.

L’acabament de l’accés nord, que té un cost molt menor 
en relació amb la magnitud de l’obra global de millora, 
va ser explícitament acordat entre l’Ajuntament de Fi-
gueres i el Govern de la Generalitat de Catalunya com 
a compensació a la ciutat per a la implantació de la no-
va presó provincial, el centre penitenciari del Puig de les 
Basses, ara ja acabat i a punt d’entrar en funcionament.

Que la realització d’aquesta actuació era imminent i asse-
gurada s’ha anat fent públic en diverses ocasions. La dar-
rera va ser el dia 6 d’octubre de 2010, en una presentació 
conjunta a la subdelegació del Govern de l’Estat a Girona 
entre el llavors conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat, Sr. Joaquim Nadal, i el sub-
delegat de l’Estat, Sr. Francesc Francisco Busquets. Ales-
hores es va anunciar públicament que l’enllaç de Figue-
res nord de l’autopista AP-7 es completaria del tot a final 
de 2011, ja que el Ministeri de Foment i la concessio nària 
ACESA firmarien aquella setmana l’acord per tirar enda-
vant aquestes obres, les quals es vincularien a l’ampliació 
del tercer carril de l’AP-7, atès que és el més racional des 
del punt de vista tècnic i econòmic.

Des de la Secretaria de Territori i Mobilitat del Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat s’ha confirmat que 
la Secretaria General d’Infraestructures del Ministeri 
de Foment ha endarrerit l’execució del projecte, tot i els 
compromisos adquirits.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 

1) Reclamar novament al Ministeri de Foment del Go-
vern de l’Estat que encarregui a ACESA, empresa con-
cessionària de l’autopista AP-7, que executi les obres ne-
cessàries per completar l’enllaç Figueres nord amb el dos 
moviments d’accés en direcció Girona i Barcelona que 
falten, en el marc de les obres de millora que s’estan re-
alitzant actualment amb la construcció del tercer carril 
de l’autopista.

2) Insistir novament al Ministeri de Foment en la urgèn-
cia d’efectuar aquesta actuació, tan necessària per a la 
mobilitat de l’àrea urbana de Figueres, aprofitant que 
actualment s’estan realitzant les obres de millora a l’au-
topista AP-7, i recordar als seus responsables que l’in-
compliment dels pactes establerts entre les diverses ad-
ministracions suposaria un fort descrèdit envers l’acció 
política del mateix Ministeri de Foment.

3) Construir els accessos viaris necessaris per facilitar 
la mobilitat produïda per l’entrada en funcionament del 
centre penitenciari Puig de les Basses de Figueres (Alt 
Empordà).

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2012

Dolors Camats Luis Joan Boada Masoliver
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA 
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Proposta de resolució sobre la no-instal-
lació a Catalunya de complexos lúdics com 
el del grup Las Vegas Sands Corporation
Tram. 250-00950/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 46419 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.02.2012

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 d’Economia, 
Finances i Pressupost.

Exposició de motius

El passat mes de novembre, el conseller d’Economia i 
Coneixement, Andreu Mas-Colell, va viatjar a Las Vegas 
(USA) per tractar amb el Sr. Adelson propietari del grup 
inversor «Las Vegas Sands Corporation» per parlar de 
la possible instal·lació a Catalunya d’un complex que tin-
dria 12 «ressorts» amb 36.000 habitacions, sis casinos, 
50.000 places de restauració, teatres, camps de golf i zo-
nes per a convencions.

Aquest Grup inversor exigeix per instal·lar-se a Catalu-
nya dos anys d’exempció de les quotes de la seguretat so-
cial; que el Govern doni suport a la petició d’un crèdit 
al banc europeu d’Inversions per més de 25 milions de 
dòlars; que es canviï la llei de prevenció del blanqueig 
de capitals; que no s’impedeixi l’entrada als casinos als 
menors d’edat o als ludòpates; la devolució mensual de 
l’IVA; que es pugui fumar, etc.

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 no instal·lar 
aquest tipus de negocis a Catalunya.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2012

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

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la integració tarifària dels abonaments 
regionals mensuals amb els serveis de Fer-
rocarrils de la Generalitat, metro i trens de 
rodalia
Tram. 250-00951/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 46488 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.02.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

En el marc de grans pujades del transport públic, no han 
estat excepció els títols propis de Regionals, competència 
de la Generalitat de Catalunya, que ha aplicat pujades del 
8,01% sobre la tarifa mitjana ponderada. En un context 
on el 2011 va ser l’any en més viatgers van fer servir el 
transport públic la pujada de preus no sembla la millor 
recepta per promocionar i dignificar el transport públic. 
Per primera vegada en 10 anys una pujada de preus ha 
anat acompanyada d’una retallada del servei.

La Generalitat de Catalunya ha aplicat per al 2012 una 
revisió de l’oferta tarifària de regionals per unificar-ne 
els preus i condicions amb el servei de Rodalies, un as-
pecte clau per a la integració tarifària catalana i l’ampli-
ació del servei als nuclis del Camp de Tarragona, Girona 
i Lleida. Aquest procés ha implicat nombroses avantat-
ges sobre l’escenari 2011però també desavantatges com 
són la desaparició del petit descompte del 10% als bitllets 
d’anada i tornada, i l’aplicació d’una restricció d’un mà-
xim de 2 viatges a l’abonament mensual, que deixa de ser 
il·limitat. En cap cas sembla just aquesta restricció de 2 
viatges, per diferents motius.

Tot i tenir un preu a partir d’un criteri quilomètric, està 
restringit a dues estacions en concret. És un abonament 
considerablement car; entre Figueres i Barcelona té un 
cost equivalent a un terç del salari mínim interprofessio-
nal. Des de 2012 no permet realitzar desplaçaments tri-
angulars. Hi ha restriccions territorials que no responen a 
cap lògica de foment del transport públic com per exem-
ple que entre Reus i Tarragona s’impedeix utilitzar l’abo-
nament més de dues vegades 

Una altra mancança de la nova política tarifaria aplicada 
al servei de regionals són les deficiències d’integració del 
servei. Així doncs, no està integrat amb altres mitjans de 
transport, ni tan sols amb FGC, amb qui Rodalies de Ca-
talunya hauria de formar una xarxa única

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat de Catalunya a, 

– Garantir la integració tarifària dels abonaments regio-
nals mensuals amb els serveis de FGC, Metro i Rodalies, 
sense restriccions»

– Garantir la lliure validació del títol a qualsevol de les 
estacions compreses en l’àmbit de validesa del bitllet.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2012

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

Proposta de resolució sobre la recuperació 
del descompte del 10% del preu del bitllet 
d’anada i tornada del servei de trens regionals
Tram. 250-00952/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 46489 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.02.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la COmissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

En el marc de grans pujades del transport públic, no han 
estat excepció els títols propis de Regionals, competència 
de la Generalitat de Catalunya, que ha aplicat pujades del 
8,01% sobre la tarifa mitjana ponderada. En un context 
on el 2011 va ser l’any en més viatgers van fer servir el 
transport públic la pujada de preus no sembla la millor 
recepta per promocionar i dignificar el transport públic. 
Per primera vegada en 10 anys una pujada de preus ha 
anat acompanyada d’una retallada del servei.

La Generalitat de Catalunya ha aplicat per al 2012 una 
revisió de l’oferta tarifària de regionals per unificar-ne 
els preus i condicions amb el servei de Rodalies, un as-
pecte clau per a la integració tarifària catalana i l’ampli-
ació del servei als nuclis del Camp de Tarragona, Girona 
i Lleida. Aquest procés ha implicat nombroses avantatges 
sobre l’escenari 2011: s’ha incrementat la validesa dels 
abonaments Bono 10 i Bonoexprés dels 45 als 60 dies, 
els abonaments Bono 10 i Bonoexprés són ara multiper-
sonals, i els abonaments mensuals tenen una vigència de 
30 dies naturals en comptes del mes corrent de calendari. 
Els desavantatges són la desaparició del petit descompte 
del 10% als bitllets d’anada i tornada, i l’aplicació d’una 
restricció d’un màxim de 2 viatges a l’abonament mensu-
al, que deixa de ser il·limitat.

Tot i tenir un preu a partir d’un criteri quilomètric, està 
restringit a dues estacions en concret. És un abonament 
considerablement car; entre Figueres i Barcelona té un 
cost equivalent a un terç del salari mínim interprofessio-
nal. Des de 2012 no permet realitzar desplaçaments tri-
angulars. Hi ha restriccions territorials que no responen a 
cap lògica de foment del transport públic com per exem-
ple que entre Reus i Tarragona s’impedeix utilitzar l’abo-
nament més de dues vegades 

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 recuperar, amb caràcter immediat, el descompte 
del 10% del preu del bitllets d’anada i tornada dels ser-
veis regionals.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2012

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

Proposta de resolució sobre el rebuig a les 
càrregues policials durant les mobilitzacions 
dels estudiants de l’Institut Lluís Vives, a Va-
lència
Tram. 250-00953/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 46533 i 46735 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 28.02.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, di-
putat 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’Interior.

Exposició de motius

Aquests darrers dies, a la ciutat de València s’han produït 
actuacions policials clarament desproporcionades contra 
les mobilitzacions d’estudiants de l’IES Lluís Vives.

El tractament de joves ciutadans i ciutadanes com a ene-
mics i els fets registrats a València són molt preocupants, 
i la violència per part de les forces policials totalment 
injustificada.

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:
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1. Mostra el seu rebuig a l’actuació policial desproporci-
onada que s’ha produït a la ciutat de València contra les 
mobilitzacions d’estudiants de l’IES Lluís Vives.

2. Es solidaritza amb les persones que han sofert l’actua-
ció policial i detencions tan sols per exercir el seu dret a 
la manifestació.

3. Instar al Govern a fer totes les gestions necessàries da-
vant el Govern central per tal que siguin depurades les 
responsabilitats polítiques i dels càrrecs públics de l’Es-
tat que han autoritzat aquestes actuacions.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2012

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

3.40. PROCEDIMENTS AMB RELACIÓ A LES 
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

3.40.02. PROCEDIMENTS DE PARTICIPACIÓ 
EN L’APLICACIÓ DELS PRINCIPIS DE 
SUBSIDIARIETAT I PROPORCIONALITAT 
PER LA UNIÓ EUROPEA

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta modificada de directiva 
del Parlament Europeu i del Consell que mo-
difica la Directiva 2001/83/CE pel que fa a la 
informació al públic en general sobre medi-
caments subjectes a recepta mèdica
Tram. 295-00175/09

Pròrroga del termini de formulació d’obser-
vacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 46655).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.02.2012 al 28.02.2012).

Finiment del termini: 29.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 27.02.2012.

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta modificada de reglament 
del Parlament Europeu i del Consell que mo-
difica el Reglament (CE) 726/2004 pel que 
fa a la informació al públic en general sobre 
medicaments subjectes a recepta mèdica
Tram. 295-00176/09

Pròrroga del termini de formulació d’obser-
vacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 46655).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.02.2012 al 28.02.2012).

Finiment del termini: 29.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 27.02.2012.

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell que modifica el 
Reglament 726/2004 pel que fa a la farma-
covigilància
Tram. 295-00177/09

Pròrroga del termini de formulació d’obser-
vacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 46655).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.02.2012 al 28.02.2012).

Finiment del termini: 29.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 27.02.2012.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Parla-
ment Europeu i del Consell que modifica la 
Directiva 2001/83/CE pel que fa a la farma-
covigilància
Tram. 295-00178/09

Pròrroga del termini de formulació d’obser-
vacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 46655).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.02.2012 al 28.02.2012).

Finiment del termini: 29.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 27.02.2012.

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell relatiu a la pro-
tecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de les dades personals i a la lliu-
re circulació d’aquestes dades
Tram. 295-00179/09

Pròrroga del termini de formulació d’obser-
vacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 46655).
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Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.02.2012 al 28.02.2012).

Finiment del termini: 29.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 27.02.2012.

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de directiva del Parlament 
Europeu i del Consell relativa a la protecció 
de les persones físiques pel que fa al tracta-
ment de dades personals per part de les au-
toritats competents per a finalitats de preven-
ció, investigació, detecció o enjudiciament 
d’infraccions penals o d’execució de sancions 
penals, i la lliure circulació d’aquestes dades
Tram. 295-00180/09

Pròrroga del termini de formulació d’obser-
vacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 46655).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.02.2012 al 28.02.2012).

Finiment del termini: 29.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 27.02.2012.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Con-
sell pel qual s’aprova l’Estatut de la Funda-
ció Europea
Tram. 295-00181/09

Pròrroga del termini de formulació d’obser-
vacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 46655).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.02.2012 al 28.02.2012).

Finiment del termini: 29.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 27.02.2012.

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Delegació de funcions de la presidenta del 
Parlament
Tram. 246-00008/09

Resolució

Resolució

D’acord amb el que disposa l’article 32 del Reglament del 
Parlament, i atès que he d’absentar-me de Catalunya els 
dies 5 i 6 de març de 2012,

Resolc: 

Delegar les funcions que em corresponen com a presiden-
ta del Parlament en el vicepresident primer, l’I. Sr. Lluís 
M. Corominas i Díaz, els dies 5 i 6 de març de 2012 o, 
eventualment, fins al meu retorn (tram. 246-00008/09).

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2012

Núria de Gispert i Català
Presidenta del Parlament

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.03. DIPUTACIÓ PERMANENT

Composició de la Diputació Permanent
Tram. 397-00001/09

Substitució de diputats
Reg. 45751 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 28.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 67.4 del Reglament del Parlament, 
comunica que els diputats següents d’aquest grup parla-
mentari han estat designats per a formar part de la Dipu-
tació Permanent: 

– Excma. Sra. Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

– I. Sr. Santi Rodríguez i Serra

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2012

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació
Tram. 410-00003/09

Substitució de diputats
Reg. 46386 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 28.02.2012

Alta: Jordi Miralles Conte

Baixa: Laura Massana Mas

Composició de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració
Tram. 410-00009/09

Substitució de diputats
Reg. 46385 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 28.02.2012

Alta: Laura Massana Mas

Baixa: Jordi Miralles Conte

4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

Composició de la Comissió de Polítiques de 
Joventut
Tram. 411-00002/09

Incorporació d’especialistes o tècnics

Comissió de Polítiques de Joventut

El dia 8 de febrer de 2012, atesa la proposta presentada 
per Miquel Buch i Moya, president de l’Associació Cata-
lana de Municipis i Comarques, la Comissió de Polítiques 
de Joventut, de conformitat amb la Resolució 8/IX del 
Parlament, sobre la incorporació de representants d’enti-
tats i grups vinculats a l’àmbit d’actuació de la Comissió 
de Polítiques de Joventut, i l’encàrrec de la Mesa del Par-
lament, ha designat David Font i Simon membre especia-
lista de la Comissió.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2012

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

Composició de la Comissió de la Infància
Tram. 411-00005/09

Adscripció d’un diputat del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Inde-
pendència
Reg. 45739 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 28.02.2012

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 41 del Reglament 
del Parlament, comunica que el diputat Antoni Strubell i 
Trueta ha estat designat com a representant a la Comissió 
de la Infància.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2012

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 46451 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 28.02.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix el Reglament del 
Parlament, proposa a les diputades següents com a mem-
bres de la Comissió de la Infància: 

– Núria Ventura Brusca

– Caterina Mieras Barceló

Així mateix, proposa a la diputada Núria Ventura Brusca 
com a portaveu de la Comissió de la Infància.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC



5 de març de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 264

4.45.13. INFORMACIó 59

4.45.13. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’ESTUDI

Composició de la Comissió d’Estudi de la 
Seguretat Viària
Tram. 406-00002/09

Adscripció d’un diputat del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió
Reg. 46367 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 28.02.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix el Re-
glament del Parlament, comunica que el diputat Lluís 
Guinó i Subirós ha estat designat membre de la Comissió 
d’Estudi de la Seguretat Viària.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 195/IX, 
sobre l’eliminació del requisit del límit d’edat 
per a l’accés al Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 290-00185/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 46090 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 28.02.2012

A la Mesa de la Comissió

Número Iniciativa: 290-00185/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 195/IX, 
sobre l’eliminació del requisit del límit d’edat per a l’ac-
cés al Cos de Mossos d’Esquadra.

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 195/IX, sobre l’eliminació del 
requisit del límit d’edat per a l’accés al Cos de Mossos 
d’Esquadra (núm. tram. 290-00185/09), us informo del 
següent: 

El Decret 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la re-
fosa en un text únic dels preceptes de determinats textos 
legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, 
especifica a l’article 45.b, en relació als requisits per a 
l’admissió als sistemes de selecció: 

«Per ser admès a les proves de selecció de funcionaris cal 
haver complert divuit anys, o tenir l’edat que la convoca-
tòria estableix com a mínima abans del termini de pre-
sentació d’instàncies, i no excedir l’edat establerta com a 
màxima per a l’ingrés en un cos o una escala»

Tot i això, cal dir que la mitjana d’edat dels membres del 
Cos de Mossos d’Esquadra és aproximadament d’uns 35 
anys i els percentatges de les persones que es presenten 
a la convocatòria d’accés al Cos de Mossos d’Esquadra 
donen un valor relatiu molt baix per al tram d’edat de 
34 anys, un 5,07%. S’ha de tenir en compte que aquesta 
edat, 34, era l’última amb la que, fins ara, es podia pre-
sentar a la convocatòria ja que «no haver complert els 35» 
era el límit.

Així, doncs, amb caràcter previ, en futures convocatòries 
per accedir a la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra es posarà en coneixement dels representants sin-
dicals del Cos la valoració i els criteris tècnics i l’evolució 
demogràfica del cos, per si l’ampliació del límit d’edat fes 
reduir el temps d’amortització de tota la formació, així 
com la reducció del temps per passar a la segona activi-
tat, per si és pertinent aplicar aquesta mesura.

Barcelona, 21 de febrer de 2012

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 196/IX, 
sobre el compliment del Decret 246/2008, de 
regulació de la situació administrativa especial 
de segona activitat en el Cos de Mossos d’Es-
quadra
Tram. 290-00186/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 46412 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 28.02.2012

A la Mesa de la Comissió

Número Iniciativa: 290-00186/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 196/IX, 
sobre el compliment del Decret 246/2008, de regulació 
de la situació administrativa especial de segona activitat 
en el Cos de Mossos d’Esquadra.

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 196/IX, sobre el compliment 
del Decret 246/2008, de regulació de la situació adminis-
trativa especial de segona activitat en el Cos de Mossos 
d’Esquadra (núm. tram. 290-00186/09), us informo del 
següent: 

Mitjançant l’aprovació del Decret 246/2008, de 16 de de-
sembre, de regulació de la situació administrativa espe-
cial de segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra 
(DOGC 5282 –19.12.2008) es va dotar de contingut la 
major part dels punts recollits a l’Acord entre el Depar-
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tament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació 
i les organitzacions sindicals representatives dels mem-
bres de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra 
(PG-ME), de 22 d’abril de 2008, sobre la regulació de la 
segona activitat i la integració laboral del personal amb 
discapacitats.

Amb l’aprovació d’aquesta norma reglamentària es va 
desenvolupar el punt 1r. de l’Acord de 22 d’abril de 2008 
referent a la situació administrativa especial de segona 
activitat. Durant els prop de 3 anys d’aplicació del Decret 
246/2008 s’ha respectat, com no podria ser d’una altra 
manera, el seu contingut.

També s’ha donat compliment als funcionaris de la PG-ME 
declarats en incapacitat permanent total que no poden se-
guir fent tasques policials. Actualment, 20 funcionaris 
col·laboren amb la policia en llocs de suport a l’activitat 
policial. Pel que fa als funcionaris declarats en incapa-
citat permanent absoluta o gran invalidesa, cal tenir en 
compte que la normativa que regula el règim general de 
la Seguretat Social, règim al qual estan afiliats tots els 
funcionaris de la PG-ME, fa incompatible la percepció 
d’una pensió amb el desenvolupament de qualsevol tasca 
professional.

D’altra banda, s’ha donat ple compliment al reconeixe-
ment especial de les incapacitats permanents sobrevingu-
des en acte de servei mitjançant la publicació de l’Ordre 
IRP/22/2009, de 29 de gener, sobre la determinació de 
les remuneracions econòmiques associades a les meda-
lles concedides amb motiu d’incapacitat permanent total, 
absoluta i de gran invalidesa (DOCG 5311 - 04.02.2009). 
En l’actualitat, 8 persones perceben aquesta remuneració.

Per últim, informar que el Departament d’Interior, en re-
lació a la nocturnitat voluntària abans de la segona ac-
tivitat per edat, va emetre una resposta el 2 de juny de 
2011, indicant que des del Departament s’ha impulsat la 
creació d’una comissió integrada per representants dels 
funcionaris i de l’administració per estudiar i valorar la 
regulació de la jornada i l’horari de treball d’aquest cos 
policial.

Barcelona, 23 de febrer de 2012

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 
269/IX, sobre l’ajustament dels preus dels 
productes venuts als economats dels cen-
tres penitenciaris i sobre el model de gestió 
d’aquests establiments
Tram. 290-00258/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 45725 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 28.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00258/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 269/IX, 
sobre l’ajustament dels preus dels productes venuts als 
economats dels centres penitenciaris i sobre el model de 
gestió d’aquests establiments.

Comissió Competent: Justícia

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 269/IX, sobre l’ajustament 
dels preus dels productes venuts als economats dels cen-
tres penitenciaris i sobre el model de gestió d’aquests es-
tabliments (núm. tram. 290-00258/09), us informo del 
següent: 

En el servei d’economat en el sistema penitenciari, hi 
conviuen actualment dos models de gestió: 

Pel que fa al primer model, és el de gestió directa per part 
del Departament competent en matèria d’execució penal 
que deriva en una autogestió a càrrec del propi centre 
penitenciari del servei d’economat, fórmula que s’apli-
ca als centres penitenciaris de Dones i Homes de Bar-
celona, Figueres, Ponent, Girona i Tarragona. Els bene-
ficis generats han de ser íntegrament destinats a sufragar 
les despeses dels centres penitenciaris, d’acord amb els 
procediments previstos en la legislació vigent en matè-
ria pressupostària i finances públiques de la Generalitat.

Pel que fa al segon model, el Departament de Justícia 
va establir l’any 2008 un model de gestió del CIRE que 
garanteix l’accessibilitat, l’homogeneïtzació dels preus, 
l’homologació i la qualitat dels productes i serveis, així 
com la creació de llocs de treball amb l’objectiu d’acon-
seguir la reinserció sociolaboral dels interns, i deriva de 
donar compliment a les normatives següents: 

– Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre, d’aprova-
ció del reglament de l’IVA.

– Art. 33.5.a del Reial Decret 1199/1999, de 9 de juliol, 
que desenvolupa la Llei 13/1998, de 4 de maig, d’Ordena-
ció del mercat de tabacs i normativa tributària, i es regula 
l’estatut de concessió de la xarxa d’expedició de tabac i 
timbre.

– Reial Decreto 782/2001, de 6 de juliol, pel qual es regula 
la relació laboral de caràcter especial dels penats que de-
senvolupin activitats laborals en els tallers penitenciaris.

– Articles 116 a 120 del Decret 329/2006, de 5 de se-
tembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i 
funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya.
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– Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic.

– Llei 23/2009, de 23 de desembre, del Centre d’Iniciati-
ves per a la Reinserció (CIRE).

– Llei 11/2011, de reestructuració del sector públic per 
agilitar l’activitat administrativa. Secció Dissetena, mo-
dificació de la Llei 23/2009 de 23 de desembre del Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció.

Aquest model es va aplicar al CP Brians 2, i després es va 
estendre als centres penitenciaris Brians 1 i Quatre Ca-
mins, Lledoners i Joves, i dóna servei a un total de 5.928 
interns. El model garanteix els objectius següents: 

– L’accessibilitat de tots els interns ingressats en els cen-
tres penitenciaris que s’han esmentat, als mateixos pro-
ductes homologats en qualitat i servei. Una accessibili-
tat millorada respecte del model de gestió anterior quant 
a la posada a disposició de l’oferta de begudes calentes, 
refrescos, aigua i tabac en màquines de vènding, en lloc 
de la seva venda per finestra, amb l’ampliació d’horaris 
que suposa i de l’homologació de la qualitat que s’ofereix 
amb aquest servei.

– L’homologació de preus mitjançant la implementació 
d’un sistema informàtic com a eina de treball que aporta 
seguretat i transparència i que presenta com a avantatges 
directes per als interns i de gestió.

– La creació de llocs de treball, conseqüència de l’efici-
ència econòmica del model de gestió aplicat, amb l’ob-
jectiu d’aconseguir la reinserció sociolaboral dels interns. 
És una ocupació basada en el trinomi FOI (formació, 
ocupació, inserció) de forma que els interns contractats 
s’emparen en la legislació laboral especial penitenciària, 
amb la corresponent nòmina, cotització a la seguretat so-
cial i IRPF, rebent una formació específica (cursos d’au-
xiliar de botiga, de gestor de magatzem, de prevenció de 
riscos laborals), i alhora permet, d’aquesta manera, apro-
ximar l’intern al mercat laboral en condicions de pràctica 
igualtat envers la resta de treballadors.

La garantia d’aquest sistema de gestió resideix en una 
Comissió de seguiment de l’encàrrec de gestió al CIRE 
dels serveis d’economats dels centres penitenciaris, inte-
grada per membres de la Direcció General de Serveis Pe-
nitenciaris i del CIRE, i que té com a principals funcions 
garants: 

– validar la introducció i/o retirada de nous productes

– controlar el preu dels mateixos.

– validar els protocols en relació al circuït i venda dels 
productes.

– valorar la idoneïtat dels mitjans i infraestructura

– fer seguiment de l’execució de l’encàrrec de gestió.

El model de gestió CIRE és l’únic dels dos models actu-
alment vigents que garanteix el segon objectiu esmentat a 
la Resolució del Parlament de 22 de setembre de 2011, la 
creació de llocs de treball.

Així, doncs, podem concloure que, un cop s’hagi com-
plert el pla d’extensió del model de gestió establert l’any 
2008 i un cop s’hagi universalitzat en el sistema peniten-

ciari de Catalunya, es completarà l’ajustament i l’homo-
geneïtzació absoluts dels preus i de l’accessibilitat, i de la 
qualitat en els productes i serveis, tot mantenint i incre-
mentant la creació de llocs de treball.

Barcelona, 17 de febrer de 2012

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

Control del compliment de la Resolució 276/IX, 
per la qual s’aprova el Compte general de la 
Generalitat de Catalunya corresponent a l’any 
2008
Tram. 290-00265/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 46317 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.02.2012

A la Mesa del Parlament

Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixe-
ment de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que 
disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de Ca-
talunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en del termini per a la presentació de l’in-
forme de compliment de la resolució 276/IX, amb nú-
mero de tramitació 290-00265/09, per la qual s’aprova 
el Compte general de la Generalitat de Catalunya corres-
ponent a l’any 2008, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió de la Sindicatura de Comptes.

Barcelona, 22 de febrer de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Economia i Co-
neixement (reg. 46317).

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 
23.03.2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 28.02.2012.
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4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 23/IX, 
sobre la seguretat ciutadana als municipis
Tram. 390-00023/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 46503 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 28.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00023/09

Sobre: Control compliment de la Moció 23/IX, sobre la 
seguretat ciutadana als municipis.

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a l’apartat g) de la Moció 23/IX, sobre la seguretat 
ciutadana als municipis (núm. de tram. 390-00023/09), 
us informo del següent: 

Quant a l’apartat g que insta a elaborar, en el termini de 
sis mesos, en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelo·
na, un protocol per a prevenir els desordres públics que 
es puguin produir en el marc de grans esdeveniments: 

El Departament d’Interior i l’Ajuntament de Barcelona 
mantenen una estreta col·laboració en matèria de segu-
retat. Tot i que l’ordre públic és competència del Cos de 
Mossos d’Esquadra, la cooperació i la col·laboració amb 
les policies locals i, en aquest cas en concret, amb la 
Guàrdia Urbana de Barcelona (GU) és fonamental per as-
sumir la seguretat des d’una perspectiva global i amb un 
major aprofitament dels recursos policials disponibles.

Cal destacar que la col·laboració amb la GU de Barcelona 
ja és una realitat.

En aquest sentit, aquesta col·laboració es tradueix en dife-
rents òrgans participatius com: 

– Junta de Seguretat Local: màxim òrgan de coordinació 
en matèria de seguretat de la ciutat de Barcelona, que ha 
permès una major coordinació perquè els efectius poli-
cials tinguin la màxima efectivitat i per enfortir l’estreta 
col·laboració entre la Guàrdia Urbana i la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) per treballar 
conjuntament a la ciutat.

– Consell de Seguretat Urbana de Barcelona: òrgan parti-
cipatiu i d’avaluació de la seguretat a la ciutat.

– Reunions de coordinació: per fixar la col·laboració en 
diferents dispositius que poden suposar desordres públics 
a la ciutat de Barcelona.

– Sala de Comandament (Regió Metropolitana de Bar-
celona)

A més, en grans dispositius hi ha una pluralitat de tas-
ques a desenvolupar, com ara la canalització de persones, 
la regulació de trànsit de vehicles, el control dels acces-
sos, la protecció d’edificis municipals que desenvolupa 
de manera ordinària la Guàrdia Urbana. Per això, quan 

es planifica un dispositiu es fa de manera conjunta a tra-
vés de l’oficina de dispositius de Barcelona, adscrita a la 
PG-ME, on els comandaments d’ambdós cossos es co-
ordinen i es reparteixen les tasques a desenvolupar. El 
seguiment del dispositiu es fa a través de la sala única de 
comandament de Barcelona, on es troben comandaments 
dels 2 cossos policials.

També es porten a terme diferents dispositius i patrullat-
ges conjunts durant tot l’any com: 

– Dispositiu xarxa: patrullatge conjunt GU i PG-ME a 
les estacions de la xarxa del Metro on es concentra un 
major nombre d’il·lícits penals. Aquest patrullatge unifor-
mat, coordinat i intensiu dels dos cossos policials, forma 
part d’un Pla Específic més ampli que preveu diferents 
accions encaminades a intensificar la vigilància al Metro, 
augmentar la percepció de seguretat ciutadana, garantir 
la seguretat en la mobilitat del transport urbà, prevenir 
l’acció de carteristes i detenir els principals autors d’il-
lícits penals.

– Dispositiu Grèvol: patrullatge conjunt PG-ME i GU a 
peu pels principals eixos i zones comercials durant les 
festes nadalenques per evitar fets delictius.

Cal destacar que la col·laboració de la PG-ME i la GU en 
diferents dispositius que poden suposar desordres públics 
a la ciutat de Barcelona és necessària ja que, previ als 
esdeveniments, ambdós cossos policials mantenen reu-
nions on es coordinen i defineixen els paràmetres d’ac-
tuació de les unitats de seguretat ciutadana de la ciutat, 
de les àrees regionals de recursos operatius, de l’Àrea de 
Brigada Mòbil, de la Guàrdia Urbana i dels altres serveis 
que intervinguin en el control de concentracions i mani-
festacions tant de la PG-ME com de la GU.

Cada esdeveniment, en ser diferent, s’analitza i es trac-
ta de manera individual per tal que el dispositiu sigui el 
màxim d’efectiu. Homogeneïtzar les ordres relatives a les 
actuacions i la coordinació de les dotacions policials que 
intervenen en el dispositiu és fonamental per aconseguir 
els objectius de protecció de les persones i dels béns i, en 
el seu cas, prevenir i restablir l’ordre públic.

Així doncs, en aquestes reunions de coordinació es deci-
deixen els punts següents: 

– Planificació del servei: recollida d’informació de l’es-
deveniment, antecedents, actors implicats, actuacions a 
realitzar en el control policial de l’exercici del dret de re-
unió, diferenciant si han estat comunicades o no comuni-
cades i si poden esdevenir en accions violentes, etc.

– Planificació de la gestió de tots els serveis municipals 
com: retirada de contenidors i de material susceptible de 
ser utilitzat en aldarulls, abalisat del perímetre, serveis 
de neteja de l’Ajuntament etc..

– Execució de l’operatiu: control del trànsit (talls de via i 
desviament de la circulació), unitats policials al lloc dels 
esdeveniments i disposició estratègica, etc..

Aquestes reunions prèvies permeten que ambdós cos-
sos policials tinguin cada dia una millor coordinació per 
poder fer front a aquests fenòmens i millorar la relació 
d’ambdues institucions.
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Finalment, cal dir que, s’està revisant el conveni subs-
crit ja fa més de 5 anys quan la PG-ME va finalitzar el 
seu desplegament a la ciutat de Barcelona. Transcorregut 
aquest temps i amb l’experiència adquirida en afrontar 
reptes comuns, es fa adient revisar i actualitzar aquests 
acords per tal que tots els actors implicats en la seguretat 
ciutadana de la ciutat de Barcelona treballin coordina-
dament i amb una correcta distribució funcional i com-
petencial. En el marc de la revisió del conveni vigent, 
es preveu la concreció d’un protocol per a les situacions 
d’ordre públic de la ciutat, que s’estima es pugui signar al 
llarg del 2012.

Barcelona, 24 de febrer de 2012

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Moció 31/IX, 
sobre les mesures previstes per a evitar de-
lictes i faltes en les celebracions d’èxits es-
portius
Tram. 390-00031/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 46418 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 28.02.2012

A la Mesa del Parlament 

Núm. d’expedient: 390-00031/09

Sobre: Control compliment de la Moció 31/IX, sobre les 
mesures previstes per a evitar delictes i faltes en les cele-
bracions d’èxits esportius

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna compliment al punt e 
de la Moció 31/IX, sobre les mesures previstes per a evi-
tar delictes i faltes en les celebracions d’èxits esportius 
(núm. de tram. 390-00031/09), mitjançant el document 
annex.

Barcelona, 23 de febrer de 2012

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con·
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Moció 42/IX, 
sobre el futur de la inspecció de treball
Tram. 390-00042/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 46302 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 28.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00042/09

Sobre: Control compliment de la Moció 42/IX, sobre el 
futur de la inspecció de treball

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Moció 42/IX, sobre el futur de la inspecció de 
treball (núm. de tram. 390-00042/09), us informo del se-
güent: 

a) El Consorci Inspecció de Treball i Seguretat Social de 
Catalunya segueix en funcionament, si bé el canvi de Go-
vern a l’Estat ha retardat la dinàmica de les reunions del 
Consell de Govern del mateix, i ha ralentitzat la presa de 
decisions per part de l’administració de l’Estat. Un cop 
nomenat el nou Director General de la Inspecció estatal, 
i a iniciativa de la Direcció General de la Inspecció de 
Treball de Catalunya, s’ha convocat una reunió entre les 
dues autoritats, a la que seguirà, dins aquest mateix mes 
de febrer, la reunió del Consell de Govern. Tot i aquests 
problemes, el Consorci continua el seu procés de conso-
lidació, executant acords com és ara el relatiu a la parti-
cipació de la Generalitat en la formació dels nous inspec-
tors a Tarragona.

b) La relació de llocs de treball es troba força avançada i 
segueix la seva tramitació.

c) Tot i la difícil conjuntura actual, els ajustos i l’optimit-
zació de la despesa pública, la Generalitat ha rebut, l’any 
2011, 31 nous inspectors (de convocatòries anteriors a la 
transferència), i espera rebre’n 16 més procedents de la 
convocatòria de 2010. Està prevista, igualment, la reno-
vació del equips informàtics, i la incorporació a una nova 
seu, més amplia, a Girona. Dins els locals de Barcelona 
s’ha realitzat la separació de xarxes informàtiques, i hi ha 
el projecte d’habilitar la planta baixa.

d) Els convenis amb l’INSS i l’Institut Social de la Mari-
na ja estan elaborats, i només pendents de signatura (un 
altra retard imputable al canvi de govern). Més retardat 
va el conveni amb el Servei Públic d’Ocupació Estatal, 
en fase d’intercanvi de propostes.

e) L’Agència Catalana d’Inspecció de Treball es va crear 
per la Llei 11/2010, de 19 de maig i el Decret 352/2011, 
de 7 de juny, de reestructuració del Departament d’Em-
presa i Ocupació preveu a la disposició transitòria cin-
quena que el Departament impulsarà els canvis legisla-
tius corresponents per suprimir l’Agència. La Llei no ha 
estat mai desenvolupada.

f) La situació dels inspectors que depenen del Ministeri 
i treballen per la Generalitat i viceversa, és un tema en 
vies de solució, però es troba pendent de què el Ministeri 
d’Ocupació i Seguretat Social resolgui el concurs de tras-
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llat convocat l’any passat, que haurà de posar fi definiti-
vament al problema.

Barcelona, 17 de febrer de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Moció 43/IX, 
sobre el futur de les polítiques socials
Tram. 390-00043/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 46502 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 28.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00043/09

Sobre: Control compliment de la Moció 43/IX, sobre el 
futur de les polítiques socials

Comissió Competent: Benestar, Família i Immigració

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Moció 43/IX, sobre el futur de les polítiques 
socials (núm. de tram. 390-00043/09), us informo del se-
güent: 

Pel que fa al punt 1.a en compliment de la Moció, i tal i 
com vaig anunciar en la Comissió Mixta de seguiment 
de la Llei 39/2006 del mes de juny del 2011 afirmant que 
és voluntat del Departament treballar amb la màxima 
transparència, el passat mes de desembre es van publicar 
les dades de la dependència a Catalunya a la pàgina web 
del Departament de Benestar Social i Família, a l’apartat 
històric i evolució de les dades de la dependència a Ca-
talunya.

Amb relació a l’apartat 1.b, la persona interessada pot 
consultar en quin estat es troba el seu expedient a les de-
pendències dels serveis socials, ja siguin municipals o de 
l’administració de la Generalitat.

Tan bon punt les disponibilitats pressupostàries ho per-
metin s’estudiarà i es desenvoluparà un nou sistema de 
consulta telemàtica per a què les persones sol·licitants o 
els seus representants legals puguin consultar, en qualse-
vol moment, en quin estat es troba la fase de tramitació 
del seu expedient.

Amb referència al punt 1.c el Departament de Benestar 
Social i Família està acomplint els terminis que marca 
la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’au-
tonomia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència, especialment amb la gran dependència i la 
severa, i reclamant al Govern de l’Estat les indicacions 
sobre el grau I.2.

Durant l’any 2011 hem impulsat el fet de posar al dia la 
tramitació dels expedients d’anys anteriors (2007, 2008, 
2009 i 2010) que patien un gran retard en la seva tramita-
ció i que estaven pendents de resolució.

Cal esmentar que a Catalunya, tal i com mostren les dar-
reres dades publicades, s’ha fet i s’està fent un gran esforç 
per a potenciar els serveis adreçats a les persones amb 
dependències.

Respecte a l’apartat 1.d la darrera Comissió Mixta que va 
tenir lloc el dia 11 de gener d’enguany ja preveia a l’ordre 
del dia un apartat de torn obert de paraules i aportacions. 
Això posa de manifest que és voluntat del Departament 
de Benestar Social i Família debatre i discutir les propos-
tes de millora referents a la Llei 39/2006.

Pel que fa al punt 2 el passat 12 de desembre es va pre-
sentar el document de conclusions del Grup de Treball 
de Lluita contra la Pobresa i la Inclusió Social, liderat 
pel Departament de Benestar Social i Família i que va 
començar la seva tasca l’abril de l’any passat. Aquest do-
cument de propostes, que compta amb la implicació de 
diferents unitats directives del Departament, les entitats 
del tercer sector, els col·legis professionals, les principals 
entitats municipalistes i diferents departaments de la Ge-
neralitat implicats (Empresa i Ocupació, Salut, Ensenya-
ment, Territori i Sostenibilitat) és la base per als treballs 
del Pacte Nacional per a l’eradicació de la Pobresa, que 
s’han iniciat.

Referent al punt 3 durant el mes de desembre de 2011 i el 
mes de gener d’enguany la Secretaria de Família ha con-
vocat als diferents representants de grups parlamentaris 
amb la finalitat de debatre propostes de millora relatives 
al desplegament de la Llei 18/2003, del 4 de juliol, de su-
port a les famílies.

Barcelona, 24 de febrer de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat sobre el Pla 
d’actuació per a la millora de la qualitat de 
l’aire 2011-2015
Tram. 354-00079/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en 
la sessió núm. 15, tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 244).
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat sobre les co-
municacions rebudes per ajuntaments amb 
relació a la comercialització de promocions 
d’habitatges de lloguer social
Tram. 354-00088/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en 
la sessió núm. 15, tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 244).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre 
les darreres mesures preses amb relació al 
transport públic
Tram. 354-00112/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 15, 
del 29.02.2012 (DSPC-C 244).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat sobre el xoc 
de dos trens entre les estacions del Clot-
Aragó i Arc de Triomf, de Barcelona, el 19 de 
gener de 2012
Tram. 354-00129/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en 
la sessió núm. 15, tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 244).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat sobre les cau-
ses i la responsabilitat del xoc entre un tren 
de rodalia i un Talgo a l’estació del Clot-Ara-
gó, de Barcelona, el 19 de gener de 2012
Tram. 354-00130/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en 
la sessió núm. 15, tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 244).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat sobre el seu 
posicionament amb relació a la gestió de 
l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 354-00132/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en 
la sessió núm. 15, tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 244).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller 
de Territori i Sostenibilitat sobre l’anunci del 
Govern de l’Estat de suspendre el concurs de 
licitació de l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 354-00133/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en 
la sessió núm. 15, tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 244).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones amb el con-
seller de Benestar Social i Família sobre les 
polítiques del seu departament en matèria 
de violència masclista
Tram. 354-00134/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Igualtat de les Persones, en la sessió núm. 6, del 
29.02.2012 (DSPC-C 247).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat sobre la fallida 
de Spanair
Tram. 354-00139/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Subgrup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
46632).

Coneixement: Comissió de Territori i Sostenibilitat, ses-
sió núm. 15 tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 244).
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat sobre la polí-
tica aeroportuària i el futur de l’aeroport de 
Barcelona . el Prat després del cessament 
de l’activitat de Spanair
Tram. 354-00140/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en 
la sessió núm. 15, tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 244).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Cultura i Llengua amb el conseller de 
Cultura sobre la situació del Gran Teatre del 
Liceu
Tram. 354-00146/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 11, del 
29.02.2012 (DSPC-C 246).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el con-
seller de Territori i Sostenibilitat sobre la si-
tuació actual i les actuacions previstes del 
Programa de barris i àrees urbanes d’aten-
ció especial
Tram. 354-00147/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 15, 
del 29.02.2012 (DSPC-C 244).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Cultura i Llengua amb el conseller de 
Cultura sobre la situació dels grans equipa-
ments culturals públics
Tram. 354-00149/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 11, del 
29.02.2012 (DSPC-C 246).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb la vicepresi-
denta del Govern i consellera de Governació 
i Relacions Institucionals sobre la reducció 
del 3% del sou dels funcionaris i sobre les 
conseqüències en la funció pública de la 
Llei de pressupostos de la Generalitat per al 
2012 i la Llei de mesures fiscals i financeres 
i de creació de l’impost sobre les estades en 
establiments turístics
Tram. 354-00152/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 19, tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 243).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre el Pla d’actua-
cions industrials i empresarials del Govern 
de Catalunya 2012-2014
Tram. 354-00153/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Montserrat Capdevila 
Tatché, juntament amb un altre diputat del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 46201).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
sessió del 29.02.2012.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de Joan Escu-
er Solé, president de l’Il·lustre Col·legi Oficial 
de Geòlegs, davant la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat perquè doni la seva visió so-
bre programes del Govern vinculats a l’àmbit 
d’actuació d’aquest col·legi
Tram. 356-00200/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
15, tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 244).
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Sol·licitud de compareixença de Carles Sala, 
director general d’Habitatge, davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat perquè in-
formi sobre les comunicacions rebudes per 
ajuntaments amb relació a la comercialització 
de promocions d’habitatges de lloguer social
Tram. 356-00227/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
15, tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 244).

Sol·licitud de compareixença de Josep Anto-
ni Grau, director de l’Institut Català del Sòl, 
davant la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat perquè informi sobre les comunicacions 
rebudes per ajuntaments amb relació a la 
comercialització de promocions d’habitat-
ges de lloguer social
Tram. 356-00228/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en 
la sessió núm. 15, tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 244).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’associació Lo Riu Roig davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat per-
què informi sobre el projecte de construcció 
d’una guixera a la vall de Tost
Tram. 356-00230/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
15, tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 244).

Sol·licitud de compareixença de Leonard Car-
colé, director de l’Agència Catalana de l’Aigua, 
davant la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat perquè informi sobre les mesures d’estal-
vi aplicades per l’Agència Catalana de l’Aigua
Tram. 356-00237/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
15, tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 244).

Sol·licitud de compareixença del secreta-
ri de Territori i Mobilitat davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat perquè informi so-
bre els acords assolits amb Ryanair perquè 
aquesta companyia operi als aeroports de 
Reus i Girona
Tram. 356-00249/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
15, tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 244).

Sol·licitud de compareixença de la presiden-
ta de l’Institut Català de les Dones davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones perquè 
informi sobre les polítiques d’eradicació de 
la violència masclista
Tram. 356-00326/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió núm. 6, 
tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 247).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma Unitària contra 
les Violències de Gènere davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones perquè presen-
ti propostes arran de l’increment de dones 
mortes víctimes de la violència masclista
Tram. 356-00332/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió núm. 6, 
tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 247).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del grup Tamaia davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones perquè presen-
ti propostes arran de l’increment de dones 
mortes víctimes de la violència masclista
Tram. 356-00333/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió núm. 6, 
tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 247).
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació El Safareig davant 
la Comissió d’Igualtat de les Persones per-
què presenti propostes arran de l’increment 
de dones mortes víctimes de la violència 
masclista
Tram. 356-00334/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió núm. 6, 
tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 247).

Sol·licitud de compareixença de la delegada 
del Govern de l’Estat a Catalunya davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè expli-
qui els diversos incidents en què alguns ciu-
tadans no han pogut exercir el dret d’ús de 
la llengua catalana en relacionar-se amb el 
personal de les forces de seguretat de l’Estat
Tram. 356-00339/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 19, tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 243).

Sol·licitud de compareixença de la delegada 
del Govern de l’Estat a Catalunya davant la 
Comissió de Cultura i Llengua perquè expliqui 
els fets esdevinguts arran de l’atac d’un guàr-
dia civil a un ciutadà per haver-s’hi adreçat en 
català a l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 356-00340/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Cultura i Llengua, en la 
sessió núm. 11, tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 246).

Sol·licitud de compareixença de la presiden-
ta de l’Institut Català de les Dones davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones perquè 
informi sobre les accions contra la violència 
masclista adreçades a les dones i llurs fills
Tram. 356-00341/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió núm. 6, 
tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 247).

Sol·licitud de compareixença de Montserrat 
Vila, representant de la Plataforma Unitària 
contra les Violències de Gènere, davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones perquè 
opini sobre les mesures que es duen a terme 
contra la violència de gènere
Tram. 356-00342/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió núm. 6, 
tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 247).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del comitè d’empresa de Spanair 
davant la Comissió de Territori i Sostenibi-
litat perquè informi sobre el cessament de 
l’activitat de la companyia i sobre la situació 
dels treballadors
Tram. 356-00344/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en 
la sessió núm. 15, tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 244).

Sol·licitud de compareixença de Miquel Valls 
i Maseda, president de la Cambra de Co-
merç de Barcelona, davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre 
el futur de l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 356-00345/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
15, tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 244).

Sol·licitud de compareixença de Josep Pi-
qué, president del Cercle d’Economia, da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
perquè informi sobre el futur de l’aeroport de 
Barcelona - el Prat
Tram. 356-00346/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
15, tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 244).
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Sol·licitud de compareixença de Joaquim 
Gay de Montellà, president de Foment del 
Treball, davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat perquè informi sobre el futur de 
l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 356-00347/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
15, tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 244).

Sol·licitud de compareixença de Sebastià 
Salvador, president del Reial Automòbil Club 
de Catalunya, davant la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat perquè informi sobre el futur 
de l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 356-00348/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
15, tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 244).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del comitè d’empresa del Gran Tea-
tre del Liceu davant la Comissió de Cultura 
i Llengua perquè expliquin la situació actual 
de la institució
Tram. 356-00353/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 11, tin-
guda el 29.02.2012 (DSPC-C 246).

Sol·licitud de compareixença de Joan Fran-
cesc Marco Conchillo, director general del 
Gran Teatre del Liceu, davant la Comissió de 
Cultura i Llengua perquè expliqui la situació 
de la institució i els motius de les mesures 
adoptades
Tram. 356-00355/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 11, tin-
guda el 29.02.2012 (DSPC-C 246).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de Greenpeace davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè informin so-
bre el pla Energia 3.0
Tram. 356-00358/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un al-
tre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 44576).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 29.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de Moritz 
Küng, exdirector del Centre d’Art Contem-
porani de Barcelona, davant la Comissió de 
Cultura i Llengua perquè expliqui la seva ex-
periència al capdavant del Centre d’Art Con-
temporani del Canòdrom
Tram. 356-00359/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Cultura i Llengua, en la 
sessió núm. 11, tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 246).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de Greenpeace davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè presentin l’in-
forme Energia 3.0
Tram. 356-00450/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Jaume Collboni Cuadrado, 
del Grup Parlamentari Socialista, José Antonio Coto Ro-
quet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya, Uriel Bertran Arrué, del 
Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la In-
dependència (reg. 45398).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 29.02.2012.
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Sol·licitud de compareixença del president 
del Patronat de la Patum de Berga davant la 
Comissió de Cultura i Llengua perquè expli-
qui la proposta de la llei de la Patum
Tram. 356-00451/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 11, tin-
guda el 29.02.2012 (DSPC-C 246).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de Sindicart perquè informi sobre 
el projecte de cens de professionals de la 
cultura i sobre les seves reivindicacions
Tram. 356-00457/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 11, tin-
guda el 29.02.2012 (DSPC-C 246).

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral d’Indústria davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació perquè expliqui el Pla 
d’actuacions industrials i empresarials del 
Govern de Catalunya 2012-2014
Tram. 356-00464/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
46202).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 29.02.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’associació Dincat davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació perquè in-
formi sobre la situació del sector i de la in-
serció dels treballadors amb discapacitat i 
amb dificultats especials
Tram. 356-00465/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 46204).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 29.02.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agrupació Catalana d’Entitats 
per a la Inserció Laboral de Persones amb 
Malaltia Mental (Ammfeina) davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació perquè informi so-
bre la situació del sector i de la inserció dels 
treballadors amb discapacitat i amb dificul-
tats especials
Tram. 356-00466/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 46204).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 29.02.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Centres Espe-
cials de Treball de Catalunya davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació perquè informi 
sobre la situació del sector i de la inserció 
dels treballadors amb discapacitat i amb di-
ficultats especials
Tram. 356-00467/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 46204).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 29.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del comitè d’empresa de Fercable 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
perquè expliquin els problemes en què es 
troben l’empresa i els treballadors
Tram. 356-00473/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parla-
mentari Socialista, Laura Massana Mas, del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, Oriol Amorós i March, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
46452).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 29.02.2012.
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Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral d’Indústria davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació perquè informi sobre el Pla 
d’actuacions industrials i empresarials del 
Govern de Catalunya 2012-2014
Tram. 356-00474/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
46491).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 29.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de la secretà-
ria d’Ocupació i Relacions Laborals davant 
la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè 
informi sobre el Pla de desenvolupament de 
polítiques actives 2012-2013
Tram. 356-00475/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 47519).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 29.02.2012.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural amb el conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre la validació del document de posicio-
nament del sector agrícola i ramader davant 
la reforma de la política agrària comuna
Tram. 355-00080/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural (reg. 41505).

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 25.01.2012.

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre el Pla de sa-
lut de Catalunya 2011-2015
Tram. 355-00089/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departa-
ment de Salut (reg. 45631).

Comissió competent: Comissió de Salut.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 20.02.2012.

Sessió informativa de la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats amb la consellera 
d’Ensenyament sobre el pla de xoc contra el 
fracàs escolar
Tram. 355-00090/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del Depar-
tament d’Ensenyament (reg. 46531).

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 27.02.2012.

Sessió informativa de la Comissió de Cultu-
ra i Llengua amb el conseller de Cultura so-
bre el futur dels grans equipaments culturals 
públics
Tram. 355-00091/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departa-
ment de Cultura (reg. 46746).

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió:  28.02.2012.

Sessió informativa de la Comissió de Cultura 
i Llengua amb el conseller de Cultura sobre 
la situació del Gran Teatre del Liceu
Tram. 355-00093/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 11, del 
29.02.2012 (DSPC-C 246).
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Sessió informativa de la Comissió de Cultura 
i Llengua amb el conseller de Cultura sobre 
la situació dels grans equipaments culturals 
públics
Tram. 355-00094/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 11, del 
29.02.2012 (DSPC-C 246).

Sessió informativa de la Comissió d’Igualtat 
de les Persones amb el conseller de Benes-
tar Social i Família sobre les polítiques del 
seu departament en matèria de violència 
masclista
Tram. 355-00095/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Igualtat de les Persones, en la sessió núm. 6, del 
29.02.2012 (DSPC-C 247).

Sessió informativa de la Comissió de Territo-
ri i Sostenibilitat amb el conseller de Territo-
ri i Sostenibilitat sobre les darreres mesures 
preses amb relació al transport públic
Tram. 355-00096/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 15, 
del 29.02.2012 (DSPC-C 244).

Sessió informativa de la Comissió de Territo-
ri i Sostenibilitat amb el conseller de Territori 
i Sostenibilitat sobre la situació actual i les 
actuacions previstes del Programa de barris 
i àrees urbanes d’atenció especial
Tram. 355-00097/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 15, 
del 29.02.2012 (DSPC-C 244).

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de representants del col-
lectiu Papàs de l’Àlex davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració per a infor-
mar sobre els projectes i les línies d’actua-
ció d’aquesta associació
Tram. 357-00011/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració, del 28.02.2012 
(DSPC-C 242).

Compareixença de representants de la Taula 
d’Autònoms de Catalunya per a informar so-
bre l’aplicació del Decret 18/2010
Tram. 357-00175/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 20 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, del 29.02.2012 (DSPC-C 245).

Compareixença d’una representació de la 
Confederació de Treballadors Autònoms de 
Catalunya - Unió General de Treballadors per 
a exposar el seu punt de vista sobre l’estat 
d’aplicació del Decret 18/2010, d’aplicació a 
Catalunya de l’Estatut del treball autònom
Tram. 357-00246/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 20 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, del 29.02.2012 (DSPC-C 245).

Compareixença de representants d’Autò-
noms Pimec davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació per a informar sobre la trajectòria 
de l’organització
Tram. 357-00247/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 20 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, del 29.02.2012 (DSPC-C 245).
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Compareixença de representants de la Fe-
deració de Treballadors Autònoms Depen-
dents, de Comissions Obreres, davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació per a informar 
sobre l’estat d’aplicació del Decret 18/2010, 
d’aplicació a Catalunya de l’Estatut del tre-
ball autònom
Tram. 357-00248/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 20 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, del 29.02.2012 (DSPC-C 245).

Compareixença de representants de l’Asso-
ciació Intersectorial d’Autònoms de Catalu-
nya davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació per a informar sobre la situació dels 
autònoms
Tram. 357-00249/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 20 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, del 29.02.2012 (DSPC-C 245).

Compareixença de representants de l’Orga-
nització d’Autònoms de Catalunya davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació per a do-
nar a conèixer els objectius i les activitats 
d’aquesta organització
Tram. 357-00250/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 20 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, del 29.02.2012 (DSPC-C 245).

Compareixença d’Ignacio Buqueras y Bach, 
president de la Comissió Nacional per a la 
Racionalització dels Horaris Espanyols, per 
a informar sobre els objectius i les propos-
tes de l’entitat
Tram. 357-00251/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió 
d’Igualtat de les Persones, del 29.02.2012 (DSPC-C 247).

Compareixença de representants del comitè 
d’empresa del Gran Teatre del Liceu davant 
la Comissió de Cultura i Llengua per a expli-
car la situació actual de la institució
Tram. 357-00258/09

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. 11, tin-
guda el 29.02.2012 (DSPC-C 246).

Compareixença de Joan Francesc Marco 
Conchillo, director general del Gran Teatre 
del Liceu, davant la Comissió de Cultura i 
Llengua per a explicar la situació de la insti-
tució i els motius de les mesures adoptades
Tram. 357-00259/09

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. 11, tin-
guda el 29.02.2012 (DSPC-C 246).

Compareixença del president del Patronat 
de la Patum de Berga davant la Comissió de 
Cultura i Llengua per a explicar la proposta 
de la llei de la Patum
Tram. 357-00260/09

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. 11, tin-
guda el 29.02.2012 (DSPC-C 246).

Compareixença d’una representació de Sin-
dicart per a informar sobre el projecte de 
cens de professionals de la cultura i sobre 
les seves reivindicacions
Tram. 357-00261/09

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. 11, tin-
guda el 29.02.2012 (DSPC-C 246).
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Compareixença de la presidenta de l’Insti-
tut Català de les Dones davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a informar so-
bre les polítiques d’eradicació de la violèn-
cia masclista
Tram. 357-00262/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió núm. 6, 
tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 247).

Compareixença d’una representació de la 
Plataforma Unitària contra les Violències de 
Gènere davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones per a presentar propostes arran 
de l’increment de dones mortes víctimes de 
la violència masclista
Tram. 357-00263/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió núm. 6, 
tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 247).

Compareixença d’una representació del 
grup Tamaia davant la Comissió d’Igualtat 
de les Persones per a presentar propostes 
arran de l’increment de dones mortes vícti-
mes de la violència masclista
Tram. 357-00264/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió núm. 6, 
tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 247).

Compareixença d’una representació de 
l’Associació El Safareig davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a presentar 
propostes arran de l’increment de dones 
mortes víctimes de la violència masclista
Tram. 357-00265/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió núm. 6, 
tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 247).

Compareixença de la presidenta de l’Insti-
tut Català de les Dones davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a informar so-
bre les accions contra la violència masclista 
adreçades a les dones i llurs fills
Tram. 357-00266/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió núm. 6, 
tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 247).

Compareixença de Montserrat Vila, repre-
sentant de la Plataforma Unitària contra les 
Violències de Gènere, davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a opinar so-
bre les mesures que es duen a terme contra 
la violència de gènere
Tram. 357-00267/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió núm. 6, 
tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 247).

Compareixença de Joan Escuer Solé, presi-
dent de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs, 
davant la Comissió de Territori i Sostenibi-
litat per a donar la seva visió sobre progra-
mes del Govern vinculats a l’àmbit d’actua-
ció d’aquest col·legi
Tram. 357-00268/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió núm. 
15, tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 244).

Compareixença de Carles Sala, secretari 
d’Habitatge i Millora Urbana, davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat per a infor-
mar sobre les comunicacions rebudes per 
ajuntaments amb relació a la comercialització 
de promocions d’habitatges de lloguer social
Tram. 357-00269/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió núm. 
15, tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 244).
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Compareixença d’una representació de l’as-
sociació Lo Riu Roig davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat per a informar sobre 
el projecte de construcció d’una guixera a la 
vall de Tost
Tram. 357-00270/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió núm. 
15, tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 244).

Compareixença de Leonard Carcolé, direc-
tor de l’Agència Catalana de l’Aigua, davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a 
informar sobre les mesures d’estalvi aplica-
des per l’Agència Catalana de l’Aigua
Tram. 357-00271/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió núm. 
15, tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 244).

Compareixença del secretari de Territo-
ri i Mobilitat davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat per a informar sobre els acords 
assolits amb Ryanair perquè aquesta com-
panyia operi als aeroports de Reus i Girona
Tram. 357-00272/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió núm. 
15, tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 244).

Compareixença de Miquel Valls i Maseda, 
president de la Cambra de Comerç de Bar-
celona, davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat per a informar sobre el futur de 
l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 357-00273/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió núm. 
15, tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 244).

Compareixença de Josep Piqué, president 
del Cercle d’Economia, davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat per a informar sobre el 
futur de l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 357-00274/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió núm. 
15, tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 244).

Compareixença de Joaquim Gay de Monte-
llà, president de Foment del Treball, davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a 
informar sobre el futur de l’aeroport de Bar-
celona - el Prat
Tram. 357-00275/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió núm. 
15, tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 244).

Compareixença de Sebastià Salvador, presi-
dent del Reial Automòbil Club de Catalunya, 
davant la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat per a informar sobre el futur de l’aeroport 
de Barcelona - el Prat
Tram. 357-00276/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió núm. 
15, tinguda el 29.02.2012 (DSPC-C 244).
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4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACIONS 
DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DESPATX

Encàrrec del despatx del conseller d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural a la vicepresidenta del Govern
Tram. 330-00026/09

Presentació
President de la Generalitat
Reg. 47515 / Coneixement: 29.02.2012

A la Presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la 
Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la 
Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte que 
durant l’absència del conseller d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, del 28 de febrer al 2 
de març de 2012, ambdós inclosos, s’encarregarà del des-
patx del seu Departament la vicepresidenta del Govern 
de la Generalitat de Catalunya i consellera de Governa-
ció i Relacions Institucionals.

Cordialment,

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

Barcelona, 23 de febrer de 2012

N. de. R.: El Decret 18/2012, de 23 de febrer, d’encàr·
rec del despatx del conseller d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural a la vicepresidenta 
del Govern de la Generalitat de Catalunya i consellera 
de Governació i Relacions Institucionals, del 28 de fe·
brer al 2 de març de 2012, ambdós inclosos, és publicat al 
DOGC 6076, de 28 de febrer de 2012.

Encàrrec del despatx del conseller d’Empre-
sa i Ocupació al conseller d’Interior
Tram. 330-00027/09

Presentació
President de la Generalitat
Reg. 47516 / Coneixement: 29.02.2012

A la Presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la 
Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la 
Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte que 

durant l’absència del conseller d’Empresa i Ocupació, del 
28 de febrer al 2 de març de 2012, ambdós inclosos, s’en-
carregarà del despatx del seu Departament el conseller 
d’Interior.

Cordialment,

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

Barcelona, 9 de febrer de 2012

N. de. R.: El Decret 19/2012, de 9 de febrer, d’encàrrec 
del despatx del conseller d’Empresa i Ocupació al con·
seller d’Interior, del 28 de febrer al 2 de març de 2012, 
ambdós inclosos, és publicat al DOGC 6076, de 28 de 
febrer de 2012.

Encàrrec del despatx del conseller de Terri-
tori i Sostenibilitat al conseller d’Interior
Tram. 330-00028/09

Presentació
President de la Generalitat
Reg. 47517 / Coneixement: 29.02.2012

A la Presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la 
Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la 
Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte que 
durant l’absència del conseller de Territori i Sostenibili-
tat del dia 28 de febrer al 2 de març de 2012, ambdós in-
closos, s’encarregarà del despatx del seu Departament el 
conseller d’Interior.

Cordialment,

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

Barcelona, 27 de febrer de 2012

N. de. R.: El Decret 20/2012, de 24 de febrer, d’encàr·
rec de despatx del conseller de Territori i Sostenibilitat al 
conseller d’Interior del 28 de febrer al 2 de març de 2012, 
ambdós inclosos, és publicat al DOGC 6076, de 28 de fe·
brer de 2012.
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Suplència en l’exercici de les funcions del 
president de la Generalitat per la vicepresi-
denta del Govern
Tram. 330-00029/09

Presentació
President de la Generalitat
Reg. 47518 / Coneixement: 29.02.2012

A la Presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

Em plau donar-vos compte que durant la meva absència 
des del dia 28 de febrer fins al dia 2 de març de 2012, 
ambdós inclosos, i de conformitat amb el que disposa 
l’article 6 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la 
presidència de la Generalitat i del Govern, exercirà la su-
plència en l’exercici de les funcions de la presidència de 
la Generalitat la vicepresidenta del Govern.

Cordialment,

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

Barcelona, 27 de febrer de 2012

N. de. R.: El Decret 21/2012, de 27 de febrer, pel qual es 
determina la persona que exercirà la suplència en l’exer·
cici de les funcions de la presidència de la Generalitat des 
del dia 28 de febrer fins al dia 2 de març de 2012, amb·
dós inclosos, és publicat al DOGC 6076, de 28 de febrer 
de 2012.

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Memòria del Consell Assessor de Ràdio i Te-
levisió Espanyola a Catalunya corresponent 
al 2011
Tram. 334-00053/09

Presentació
Consell Assessor de Ràdio i Televisió 
Espanyola a Catalunya
Reg. 45772 / Coneixement i tramesa a la Comissió 
de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 28.02.2012

A la Presidenta del Parlament

Distingida senyora,

Em plau adreçar-vos aquestes ratlles tot adjuntant-vos la 
Memòria corresponent a l’activitat portada a terme pel 
Consell Assessor de RTVE a Catalunya en el decurs de 
l’any 2011.

Tot agraint-vos, com sempre, la vostra atenció envers 
aquest Consell Assessor i esperant poder-vos saludar, 

aprofito l’avinentesa per a enviar-vos la meva més cordial 
salutació.

Barcelona, 20 de febrer de 2012

Jordi Bosch
President

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con·
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Pla general d’ocupació de Catalunya - Estra-
tègia catalana per a l’ocupació 2012-2020
Tram. 334-00054/09

Presentació
Govern de la Generalitat
Reg. 46496 / Coneixement i tramesa 
a la Comissió d’Empresa i Ocupació: 
Mesa del Parlament, 28.02.2012

A la Mesa del Parlament

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

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

«A proposta del conseller d’Empresa i Ocupació s’aprova 
la proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova el Pla 
general d’Ocupació-Estratègia catalana per a l’ocupació 
2012-2020. El text aprovat s’adjunta a l’Acta.» 

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

Barcelona, 21 de febrer de 2012

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

Acord del Govern pel qual s’aprova el Pla 
general d’Ocupació-Estratègia catalana 
per a l’ocupació 2012-2020.

El Pla general d’Ocupació-Estratègia catalana per a l’ocu-
pació 2012-2020 és l’instrument de planificació on es de-
terminen els criteris i les directrius de la política ocupa-
cional establerts pel Govern per als propers anys, i aquest 
instrument assenyala els principals canvis crítics que ha 
de dur a terme el sistema ocupacional per tal de millorar 
l’eficiència en la prestació dels serveis que té encomanats.

L’objectiu principal de l’avantprojecte de l’Estratègia ca-
talana per a l’ocupació 2012-2020 és «millorar l’ocupa-
bilitat de les persones treballadores i la competitivitat de 
les empreses catalanes» a través de les diferents políti-
ques actives d’ocupació, en un nou marc normatiu estatal 
que permet el disseny i l’aplicació de polítiques actives 
adaptades al context socioeconòmic català.

La situació actual del mercat de treball català indica que 
cal avançar cap a un canvi de model productiu que es 
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concentri en activitats de més valor afegit, i el desenvo-
lupament d’aquest nou model requerirà de l’aportació de 
les polítiques actives d’ocupació per tal que aquest canvi 
es conclogui amb èxit.

Vist l’informe favorable del Consell de Direcció del Ser vei 
d’Ocupació de Catalunya emès en relació amb l’avant-
projecte del Pla general d’Ocupació-Estratègia catala-
na per a l’ocupació 2012-2020, i informat el Consell de 
Treball, Econòmic i Social de Catalunya, previ a la seva 
aprovació pel Govern; 

Vist el que disposa l’article 4 de la Llei 17/2002, de 5 de 
juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i de creació del 
Servei d’Ocupació de Catalunya, i la Llei 13/2008, de 5 de 
novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern; 

Per tot això, a proposta del conseller d’Empresa i Ocupa-
ció, el Govern

Acorda: 

1. Aprovar el Pla general d’Ocupació-Estratègia catalana 
per a l’ocupació 2012-2020, que s’acompanya com a an-
nex a aquest acord.

2. Presentar al Parlament de Catalunya El Pla d’Ocupa-
ció-Estratègia catalana per a l’ocupació 2012-2020.

Annex: Pla general d’Ocupació-Estratègia 
catalana per a l’ocupació 2012-2020

Índex

1. Introducció al Pla general d’ocupació de Catalunya - Es-
tratègia catalana per a l’ocupació 2012-2020

1.1. Antecedents del Pla general d’ocupació de Catalunya - 
Estratègia catalana per a l’ocupació 

1.2. Estructura del Pla general d’ocupació de Catalunya - Es-
tratègia catalana per a l’ocupació 

1.3. Avaluació del Pla general d’ocupació de Catalunya - Es-
tratègia catalana per a l’ocupació 

1.4. Procés d’elaboració del Pla general d’ocupació de Cata-
lunya - Estratègia catalana per a l’ocupació 

2. Principis rectors en l’actuació de les polítiques actives 
d’ocupació del SOC

2.1. Principi d’igualtat i no discriminació

2.2. Principi d’activació

2.3. Principi de coresponsabilitat

2.4. Principi d’adaptació

2.5. Principi d’eficàcia/eficiència/productivitat i impacte

2.6. Principi de complementarietat

2.7. Principi de cooperació, col·laboració i coordinació

3. Objectiu central del Pla general d’ocupació de Catalunya - 
Estratègia catalana per a l’ocupació i àrees d’actuació

3.1. Objectiu central del Pla general d’ocupació de Catalunya - 
Estratègia catalana per a l’ocupació

3.2. Àrees d’actuació del Pla general d’ocupació de Catalu-
nya - Estratègia catalana per a l’ocupació

3.2.1. Consolidar una xarxa integrada d’orientació

3.2.2. Dissenyar una oferta formativa flexible

3.2.3. Impulsar els programes i accions que permetin com-
binar els itineraris d’inserció amb l’adquisició d’experiència 
laboral en un entorn real de treball

3.2.4. Facilitar el procés d’integració dels subsistemes de 
formació professional i els sistemes d’acreditació de compe-
tències professionals

4. Línies estratègiques i objectius de línia del Pla general 
d’ocupació de Catalunya-Estratègia catalana per a l’ocupació

4.1. Primera línia. Adaptar les polítiques d’ocupació als col-

lectius, territoris i sectors

4.1.1. Dissenyar dispositius especialment adreçats a col-

lectius prioritaris o amb especials dificultats per accedir o 
mantenir-se al mercat de treball

4.1.2. Donar un tractament diferenciat i preferent als territoris 
amb més necessitats de reequilibri econòmic i social

4.1.3. Dissenyar actuacions de recol·locació i requalificació

4.1.4. Dissenyar dispositius flexibles i dinàmics per adaptar 
les polítiques d’ocupació a les oportunitats de creació i man-
teniment d’ocupació

4.2. Segona línia. Impulsar el procés d’integració de les polí-
tiques actives d’ocupació i les polítiques passives

4.2.1. Millorar l’atenció personalitzada i l’oferta de polítiques 
actives amb preferència a les persones treballadores en si-
tuació d’atur

4.2.2. Millorar els circuits de relació amb el Servicio Público 
de Empleo Estatal (SEPE)

4.3. Tercera línia. Fer de la cartera de serveis d’ocupació un 
instrument de qualitat adaptat a les necessitats de les em-
preses i de les persones

4.3.1. Augmentar la difusió de la cartera de serveis del SOC

4.3.2. Desenvolupar un sistema d’orientació i intermediació 
basat en un model de gestió per competències

4.3.3. Millorar l’accés de les persones treballadores a l’ofer-
ta d’ocupació 

4.3.4. Fomentar el seguiment de les actuacions ocupacionals 

4.3.5. Dissenyar i implementar nous serveis per a les empreses

4.3.6. Adaptar la cartera de serveis a les necessitats identifi-
cades a través dels dispositius del SOC

4.4. Quarta línia. Consolidar el sistema públic d’ocupació 
com a prestador de serveis en xarxa adreçats a la ciutada-
nia i a les empreses catalanes

4.4.1. Integrar el treball en xarxa del sistema públic d’ocupació

4.4.2. Impulsar les oficines de Treball com a instrument estra-
tègic de la coordinació de les accions ocupacionals al territori 

4.4.3. Donar estabilitat i continuïtat temporal als serveis de 
la xarxa ocupacional

4.4.4. Desenvolupar sistemes d’informació que integrin tots 
els operadors de la xarxa ocupacional 

4.4.5. Introduir criteris de qualitat en la configuració de la 
xarxa ocupacional 
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4.5. Cinquena línia. Participar activament en les estratègies 
de desenvolupament territorial

4.5.1. Donar suport als projectes estratègics dels territoris

4.5.2. Millorar l’assistència tècnica als operadors de les polí-
tiques actives d’ocupació al territori

4.5.3. Reforçar les capacitats locals i territorials que perme-
tin el desenvolupament de la cooperació entre actors

4.5.4. Incorporar informació i coneixement dels diferents ter-
ritoris a l’Observatori del Treball

4.6. Sisena línia. Impulsar la internacionalització del SOC i la 
mobilitat de la població activa

4.6.1. Incorporar les oportunitats laborals que es gestionen a 
través de la xarxa Eures a l’activitat de les oficines de Treball

4.6.2. Augmentar la col·laboració entre serveis d’ocupació de 
diferents administracions i organitzacions a nivell europeu i 
internacional

4.6.3. Impulsar la mobilitat professional i formativa a Europa 
i altres economies emergents del món

4.6.4. Aprofitar els recursos existents a la Generalitat i a les 
xarxes internacionals constituïdes per implementar progra-
mes d’intercanvi de coneixement

4.7. Setena línia. Desenvolupar una estratègia d’innovació 
que permeti dissenyar polítiques d’ocupació pròpies i adap-
tades al context socioeconòmic català

4.7.1. Innovar en el disseny de noves polítiques d’ocupació 
adaptades al context socioeconòmic català

4.7.2. Innovar en els processos de gestió

4.7.3. Innovar en l’ús de fórmules jurídiques que millorin la 
gestió de les polítiques d’ocupació

4.8. Vuitena línia. Generar coneixement de les polítiques 
d’ocupació a través de la seva avaluació

4.8.1. Millorar els sistemes d’informació existents que facin 
factible l’avaluació de les polítiques actives d’ocupació

4.8.2. Incloure progressivament el disseny de l’avaluació en 
els programes i/o serveis que implementi el SOC

5. Col·lectius, sectors i territoris d’atenció prioritària en el Pla 
general d’ocupació de Catalunya - Estratègia catalana per a 
l’ocupació 2012-2020

5.1. Col·lectius prioritaris 

5.2. Sectors prioritaris 

5.3. Territoris prioritaris 

6. Annex 1: Diagnosi per al Pla general d’ocupació de Cata-
lunya-Estratègia catalana per a l’ocupació 2012 - 2020. Infor-
me territorial del mercat de treball, adequació de les políti-
ques actives d’ocupació a Catalunya

7. Annex 2: Ampliació de la Diagnosi

7.1. Perfil de l’atur a setembre de 2011

7.2. Gràfics de situació i avaluació sectorial del mercat de 
treball a les comarques de Catalunya

7.3. Anàlisi de les polítiques actives d’ocupació a la Diagnosi 
per a l’Estratègia catalana per a l’ocupació

1. Introducció al Pla general d’ocupació 
de Catalunya-Estratègia catalana 
per a l’ocupació 2012-2020

1.1. Antecedents del Pla general d’ocupació 
de Catalunya-Estratègia catalana 
per a l’ocupació 

El Pla general d’ocupació de Catalunya-Estratègia cata-
lana per a l’ocupació 2012-2020 (d’ara endavant Estra-
tègia catalana per a l’ocupació o ECO) que substituirà el 
vigent Pla d’Ocupació de Catalunya estableix els crite-
ris, les directrius i les prioritats de la política ocupacional 
de Catalunya per als propers anys. D’acord amb la Llei 
17/2002, de 5 de juliol, d’ordenació del sistema de tre-
ball i de creació del Servei d’Ocupació de Catalunya, el 
Pla d’ocupació de Catalunya i per tant l’ECO, ha de ser 
aprovat pel Govern de la Generalitat. Segons la mateixa 
llei, el Pla de desenvolupament de les polítiques actives 
d’ocupació de Catalunya (PDPA), elaborat i informat pel 
Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC), serà l’instrument de planificació i programació de 
les accions del SOC.

L’ECO que es presenta en aquest document, és el tercer 
Pla d’ocupació de Catalunya. El primer va ser aprovat pel 
Govern de la Generalitat el mes de juliol de 2003, sen-
se comptar amb el suport de tots els agents econòmics i 
socials i les entitats municipalistes membres del Consell 
de Direcció del SOC (CDSOC). El segon Pla 2006-2011, 
va ser aprovat el 5 de setembre de 2006 com a resultat 
del diàleg institucional, la concertació social i el treball 
conjunt entre el propi SOC i les entitats representades al 
Consell de Direcció.

Fruit d’aquest segon Pla va ser l’elaboració del PDPO 
2010-2011, elaborat al llarg del 2009, amb la participació, 
també, de les organitzacions representades al CDSOC. 
Va ser informat en la sessió del CDSOC del 21 de gener 
de 2010 i va integrar fidelment els objectius i els eixos 
d’actuació del Pla, incorporant-los com a elements verte-
bradors de les línies d’actuació pròpies.

L’elaboració de l’ECO 2012-2020 s’emmarca en un con-
text polític de canvis. A finals del 2010 a Catalunya hi va 
haver canvi de legislatura que va comportar a principis 
del 2011 un nou Govern a la Generalitat i una nova di-
recció al Departament d’Empresa i Ocupació i al SOC.

El Govern de la Generalitat va acordar a principis del 
2011 un procés de transformació del SOC per adaptar-lo 
a les necessitats del mercat de treball i oferir un servei 
públic d’ocupació orientat a les persones i a les empreses, 
amb l’objectiu de millorar el mercat de treball i la quali-
ficació dels treballadors i treballadores. La transformació 
del SOC es basa en tres eixos principals que li han de 
permetre afrontar els reptes del mercat laboral: la inno-
vació, la internacionalització i la integració.

El Govern, en data 8 de març de 2011, a proposta con-
junta del Departament d’Ensenyament i del Departament 
d’Empresa i Ocupació, aprovà impulsar la definició i la 
posada en marxa d’un nou model d’orientació, capacita-
ció i formació professional. L’ECO vol facilitar l’objectiu 
d’aquest acord, que és integrar el serveis professionalitza-
dors duts a terme pel Subsistema de Formació Professio-
nal Inicial i el Subsistema de Formació per a l’Ocupació, 

http://www.oficinatreball.net/socweb/export/sites/default/socweb_ca/web_institucional/_fitxers/llei_17_2002.pdf
http://www.oficinatreball.net/socweb/export/sites/default/socweb_ca/web_institucional/_fitxers/llei_17_2002.pdf
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amb una clara voluntat d’adaptar la formació professio-
nal a les necessitats de les empreses, per a la millora de 
la seva competitivitat i de l’ocupabilitat de les persones.

L’elaboració de l’ECO 2012-2020 està condicionada pel 
context econòmic, el mercat de treball i les iniciatives le-
gislatives per fer front a la situació de crisi iniciada a fi-
nals de l’any 2008, amb la destrucció d’ocupació i el fort 
increment de persones en situació de desocupació, fac-
tors que accentuen la necessitat de replantejar les actuals 
polítiques actives d’ocupació (PAO). Tanmateix, i dona-
da la durada temporal de l’ECO, és important assenyalar 
que aquesta pretén incidir positivament en el mercat de 
treball, tot esperant que l’economia evolucioni favorable-
ment i que es vol centrar sobretot en assenyalar els prin-
cipals canvis «nuclears» que s’han d’anar produint en els 
propers vuit anys en l’àmbit de les polítiques d’ocupació.

L’Estratègia catalana per a l’ocupació 2012-2020 planifi-
ca les línies estratègiques en l’àmbit competencial de les 
polítiques actives d’ocupació gestionades pel SOC en col-
laboració amb tota la xarxa ocupacional. En aquest sentit, 
l’Estratègia té com a objectiu central millorar l’ocupabili·
tat de les persones i la competitivitat de les empreses cata·
lanes. Les polítiques d’ocupació poden tenir una influèn-
cia notable, com a polítiques més específiques, per incidir 
en bona part dels factors que condicionen l’accés de les 
persones als llocs de treball i alhora poden afavorir una 
millora de la competitivitat de les empreses catalanes.

L’ECO es desplegarà en el context d’un nou marc nor-
matiu que afecta les polítiques d’ocupació. Efectivament, 
el Reial decret llei 3/2011, de mesures urgents per a la 
millora de l’ocupabilitat i la reforma de les polítiques ac-
tives, d’àmbit estatal, introdueix un seguit d’àmbits d’ac-
tuació i atorga a les diferents comunitats autònomes la 
competència en el disseny i implementació de progra-
mes d’ocupació, per adaptar-los millor a les necessitats 
del context socioeconòmic dels seus territoris. En con-
cret, l’article 17.4 de la Llei 56/2003, modificada pel Re-
ial decret llei 3/2011 estableix que «les comunitats autò-
nomes, en exercici de les seves competències d’execució 
de les polítiques actives d’ocupació, poden elaborar els 
seus propis plans de política d’ocupació, d’acord amb els 
objectius del Pla anual de política d’ocupació i en cohe-
rència amb les orientacions i els objectius de l’Estratè-
gia espanyola d’ocupació (Estrategia española de empleo 
2012-2014, EEE)».

Així mateix, a la introducció del Reial decret llei 3/2011 
s’assumeix la necessitat de situar els serveis públics 
d’ocupació entre els millors instruments per a la gestió 
del capital humà en un nou model econòmic més equili-
brat i productiu. De manera que el SOC assumeix el repte 
que la xarxa ocupacional introdueixi actuacions innova-
dores que donin resposta a les necessitats que es detectin, 
així com el de desplegar una estratègia d’avaluació dels 
diferents serveis i programes per tal de millorar-los.

L’ECO és un pla estratègic que es formula des de la rea-
litat socioeconòmica de Catalunya i que té en compte les 
línies estratègiques que tant en l’àmbit europeu com en 
l’espanyol s’impulsen en les àrees de l’ocupació, la qua-
lificació i la cohesió social. Per tant, l’Estratègia euro-
pea 2020, el Programa Nacional de Reformes (Programa 
Nacional de Reformas –PNR–, 2011), d’àmbit espanyol, 

i l’Estratègia espanyola d’ocupació són tres referents de 
l’ECO.

L’Estratègia europea estableix unes directrius integrades 
a assolir al 2020 per al conjunt de la Unió de les quals 
quatre són d’ocupació: 

Directriu núm. 7: Augmentar la participació de dones i 
homes al mercat laboral, reduir la desocupació estructu-
ral i fomentar l’ocupació de qualitat. L’objectiu és assolir 
una taxa d’ocupació del 75% per part de la població d’en-
tre 20 i 64 anys.

Directriu núm. 8: Aconseguir una població activa quali-
ficada que respongui a les necessitats del mercat laboral i 
promoure l’aprenentatge permanent.

Directriu núm. 9: Millorar la qualitat i els resultats dels 
sistemes educatius i de formació en tots els nivells i in-
crementar la participació en l’ensenyament superior o 
equivalent.

Directriu núm. 10: Promoure la inclusió social i lluitar 
contra la pobresa.

L’Estat espanyol, a través del Programa Nacional de Re-
formes, adapta l’Estratègia europea 2020 a la realitat so-
cioeconòmica d’Espanya, defineix els objectius a assolir 
a mitjà termini i desenvolupa el principal element de co-
ordinació de la política econòmica a Europa.

L’EEE és l’instrument de coordinació del Sistema Naci-
onal d’Ocupació que determina una sèrie d’objectius co-
muns a assolir per tots els serveis públics d’ocupació per 
tal d’afavorir l’ocupació. Aquesta coordinació ha de ga-
rantir la igualtat en l’accés a les polítiques actives i en 
l’atenció de les persones usuàries arreu de l’Estat, alhora 
que la flexibilitat en el disseny i gestió de les polítiques 
actives per part de les comunitats autònomes a fi d’adap-
tar-les a les diferents realitats territorials. L’establiment 
d’objectius comuns es fa a través dels deu àmbits de po-
lítiques actives regulats a l’article 25 de la Llei 56/2003: 

– Orientació professional

– Formació i requalificació

– Oportunitats d’ocupació i foment de la contractació

– Oportunitats d’ocupació i formació

– Foment de la igualtat d’oportunitats en l’ocupació

– Oportunitats per a col·lectius amb especials dificultats

– Autoocupació i creació d’empreses

– Promoció del desenvolupament i l’activitat econòmica 
territorial

– Foment de la mobilitat (geogràfica i/o sectorial)

– Projectes integrats

L’EEE emmarca l’actuació dels serveis públics d’ocupa-
ció en la Llei 56/2003, de 16 de desembre, d’ocupació, i 
vol contribuir a assolir els objectius següents de políti-
ques d’ocupació vinculats a l’Estratègia europea 2020 i al 
Programa Nacional de Reformes: 

– Elevar la participació en el mercat de treball i reduir 
la desocupació, amb la consecució d’una taxa d’ocupació 
del 74% per a la població d’entre 20 i 64 anys a l’horitzó 



5 de març de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 264

4.70.05. INFORMACIó 81

2020 (66% al 2015 com a objectiu intermedi), amb un su-
bobjectiu de taxa d’ocupació femenina per al mateix grup 
d’edat del 68,5% al 2020.

– Reduir la temporalitat i la segmentació del mercat de 
treball.

– Reforçar el treball a temps parcial i la flexibilitat inter-
na a les empreses.

– Millorar i adequar les competències professionals a les 
necessitats del mercat de treball.

– Promoure una ràpida i adequada reinserció de les per-
sones en el mercat de treball.

– Promoure la igualtat de gènere en el mercat laboral.

També l’EEE 2012-2014 estableix com a objectiu central 
propi: 

– Fomentar l’ocupació de la població activa i augmentar 
la participació d’homes i dones en el mercat de treball, 
millorant la productivitat i la qualitat de l’ocupació en un 
mercat de treball sostenible basat en la igualtat d’oportu-
nitats i la cohesió social i territorial.

A part d’aquests referents, l’ECO s’emmarca dins dels 
objectius del Pla de Govern de la Generalitat 2012-2014, 
en matèria d’ocupació, així com en el Pla departamental 
d’Empresa i Ocupació del mateix període i té la voluntat 
de ser un instrument útil per incidir en altres acords o 
plans estratègics que es puguin promoure des del Govern 
de la Generalitat. En aquesta línia, es preveu ja la seva in-
tegració total o parcial en altres iniciatives de caire trans-
versal i global que, des d’altres unitats del Govern, pre-
tenguin donar coherència i unitat a totes les actuacions 
impulsades per superar la crisi econòmica i impulsar el 
creixement i desenvolupament econòmic i social de Ca-
talunya.

En definitiva l’ECO concreta quin és el seu objectiu cen-
tral, les línies estratègiques, els objectius de cada línia 
estratègica i un sistema d’indicadors estratègics que sin-
tetitzen el nivell d’assoliment del què es vol aconseguir i 
dels canvis que es pretenen introduir. Tot això, de manera 
harmonitzada amb el context econòmic i social i el marc 
normatiu comunitari i estatal.

Ho fa, a més, en virtut de l’aposta i el compromís del Go-
vern per la concertació social coresponsable, de manera 
dialogada i consensuada amb les administracions locals i 
els agents econòmics i socials.

Una vegada aprovada l’ECO, elaborada amb la participa-
ció dels agents econòmics, socials i les entitats munici-
palistes, s’iniciarà el procés d’elaboració del Pla de des-
envolupament de polítiques actives (PDPA), l’instrument 
a partir del qual, periòdicament, s’aniran concretant els 
objectius de l’ECO i es donarà contingut a la cartera de 
serveis del SOC, a través de les diferents línies d’actuació 
i programes que el SOC desplegarà anualment.

Serà, per tant, el PDPA, l’instrument periòdic que hau-
rà de definir les actuacions del sistema ocupacional que 
es desenvoluparan per a cadascun dels deu àmbits con-
templats en el Reial decret llei 3/2011, i en l’EEE, en els 
que es desglossen les polítiques actives d’ocupació i la 
seva assignació pressupostària. El PDPA també incor-
porarà un seguit d’indicadors quantitatius i qualitatius 

específics, vinculats a les mesures concretes i progra-
mes a través dels quals es donarà contingut als objectius 
de l’Estratègia europea 2020, de l’Estratègia espanyola 
d’ocupació i de la pròpia Estratègia catalana per a l’ocu-
pació.

Juntament amb aquests períodes de revisió, i a través del 
PDPA, es durà a terme igualment una tasca de monito-
rització i seguiment actualitzat dels indicadors, que per-
metran, en tot moment, adaptar les accions i programes 
i dirigir-los a la consecució dels objectius establerts en 
matèria d’ocupació.

1.2. Estructura del Pla general d’ocupació 
de Catalunya - Estratègia catalana per a 
l’ocupació

L’Estratègia catalana per a l’ocupació està dividida en 
dues parts: la Diagnosi i la pròpia Estratègia. La Diag·
nosi es va elaborar prèviament i va ser informada en el 
CDOSC del 14 de juliol de 2011. Posteriorment, i en el 
moment d’aprovació de l’Estratègia s’ha aprofundit en 
l’anàlisi de la Diagnosi en les temàtiques següents: 

– Perfil de l’atur a setembre de 2011

– Gràfics de situació i evolució sectorial del mercat de 
treball a les comarques de Catalunya

– Anàlisi de les polítiques actives d’ocupació a la Diag·
nosi per a l’Estratègia catalana per a l’ocupació

Tota la informació relacionada amb la Diagnosi s’inclou 
com a annex de l’Estratègia.

Pel que fa a l’estructura de l’Estratègia, pròpiament di-
ta, s’organitza en sis capítols: el primer és aquesta ma-
teixa introducció on s’assenyalen els antecedents, l’es-
tructura, el mètode d’avaluació i el procés d’elaboració 
de l’ECO. En el segon capítol es detallen els principis 
rectors en l’actuació de les polítiques actives d’ocupació 
del SOC. Al capítol tercer es desenvolupa l’objectiu cen-
tral de l’ECO i les àrees d’actuació que són pròpies del 
SOC en la consecució d’aquest objectiu. Al capítol quart 
es desenvolupen les línies estratègiques i els objectius de 
línia que despleguen l’ECO i que estan orientats a donar 
compliment a l’objectiu central. En el capítol cinquè es 
desenvolupen els col·lectius, sectors i territoris d’atenció 
prioritària en el marc de l’ECO a partir de la Diagnosi 
realitzada. Finalment, al capítol sisè s’inclou un quadre 
resum i d’indicadors que es constitueix com el quadre 
de comandament que recull la situació de partida a l’any 
2010 i uns valors objectius per als anys 2016 i 2020 i que 
ha de permetre el monitoratge dels principals canvis es-
tructurals que suposaran l’èxit de l’ECO.

1.3. Avaluació del Pla general d’ocupació 
de Catalunya - Estratègia catalana per a 
l’ocupació 

Amb l’objectiu d’avaluar el grau d’assoliment dels objec-
tius establerts a l’ECO s’han previst els mecanismes de 
seguiment, amb una revisió del sistema d’indicadors es-
tratègics cada dos anys. La primera revisió, per tant, es 
farà l’any 2014; l’any 2016 es farà una avaluació inter-
mèdia de les línies estratègiques i objectius de línia que 
inclourà també una adaptació al context del mercat de 
treball dels col·lectius i sectors prioritaris; l’any 2018 es 
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farà la segona revisió i, per últim, es farà una avaluació 
final l’any 2020.

El procés de revisió i avaluació es portarà a terme en el 
si del CDSOC.

1.4. Procés d’elaboració del Pla general 
d’ocupació de Catalunya-Estratègia catalana 
per a l’ocupació 

El procés d’elaboració de l’ECO, coordinat per la Secre-
taria Tècnica del SOC, ha estat un procés participatiu 
dins del SOC. La part de Diagnosi es va elaborar amb 
participació del Gabinet Tècnic del Departament i en el 
marc d’un procés de concertació amb els agents econò-
mics, socials i representatius de les entitats locals. Així 
mateix, les organitzacions sindicals i empresarials i les 
entitats municipalistes representades al CDSOC han par-
ticipat en l’elaboració de l’Estratègia, a través de l’activa 
participació de la Comissió de Seguiment del Pla general 
d’ocupació de Catalunya, aportant les seves reflexions, 
comentaris i esmenes al debat col·lectiu sota paràmetres 
de diàleg, consens i concertació.

El Consell de Direcció en compliment de les seves fun-
cions, ha informat aquest document en la sessió del 27 
d’octubre de 2011.

2. Principis rectors en l’actuació de les 
polítiques actives d’ocupació del SOC

2.1. Principi d’igualtat i no discriminació 

Totes les persones treballadores han de poder accedir als 
serveis que ofereix la xarxa ocupacional. Igualment s’ha 
de garantir que les polítiques actives d’ocupació impulsa-
des des del SOC prioritzin aquelles situacions i col·lectius 
que presenten majors dificultats per accedir a l’ocupació, 
amb la finalitat de procurar que totes les polítiques res-
ponguin a una clara finalitat inclusiva per contribuir a la 
cohesió social i també amb la clara vocació de garantir 
que tothom contribueix de manera activa i sense exclusi-
ons a la millora del creixement i desenvolupament econò-
mic de Catalunya.

2.2. Principi d’activació

Totes les polítiques d’ocupació impulsades pel SOC estan 
orientades a activar les persones treballadores en situa-
ció d’atur i, per tant, a reduir al mínim temps possible 
la situació de desocupació d’aquestes persones. Davant 
l’evidència que el manteniment en la situació d’atur, es-
pecialment a partir dels sis mesos, dificulta progressiva-
ment la inserció laboral, totes les actuacions en matèria 
de foment de l’ocupació, hauran de garantir el disseny i 
seguiment d’itineraris d’inserció exclusivament orientats 
al treball per a l’obtenció d’un lloc de feina.

2.3. Principi de coresponsabilitat

Tots els beneficiaris de les polítiques i mesures impulsa-
des pel SOC (persones, entitats i empreses), han de ser 
conscients i conseqüents amb el fet que el sistema pú-
blic d’ocupació es basa en el principi de solidaritat i que 
el seu finançament es fa a través de fons públics, proce-
dents de les cotitzacions de persones treballadores i em-

preses, de les aportacions tributàries de la ciutadania de 
l’Estat espanyol i de la Unió Europea. És per això que la 
participació, l’execució o l’atorgament de qualsevol ajut o 
programa integrat en el catàleg de serveis del SOC com-
portarà el compromís exprés de garantir exclusivament 
el seu objectiu finalista i de contribuir a la seva eficàcia.

2.4. Principi d’adaptació

Totes les actuacions derivades de la present Estratègia 
hauran de justificar-se a partir d’una necessitat consta-
table objectivament, vinculada a qualsevol dels vectors 
sobre els quals s’articula: col·lectius, sectors i/o territoris. 
Igualment, s’haurà de garantir de manera permanent i di-
nàmica el diàleg i interacció amb les diferents instàncies, 
entitats i organitzacions que puguin canalitzar aquestes 
necessitats, per afavorir l’ajust i adaptació dels progra-
mes a la situació real del mercat de treball.

2.5. Principi d’eficàcia/eficiència/productivitat i 
impacte

Tots els processos de col·laboració i els programes hauran 
de garantir la integritat i la traçabilitat de les actuacions 
i hauran d’acompanyar-se de mecanismes d’avaluació de 
la seva qualitat i impacte. La construcció i desplegament 
d’un model de qualitat en recursos, processos i resultats, 
homologable i compatible amb els existents a d’altres or-
ganitzacions i entitats, a Espanya i a Europa, es conver-
teix en un element estratègic per a la modernització del 
SOC, per a l’alineació de les polítiques d’ocupació als 
principis rectors i objectius de la UE i, en definitiva, per 
garantir la sostenibilitat del sistema.

2.6. Principi de complementarietat

Totes les polítiques d’ocupació vinculades a l’ECO són 
mesures especialitzades al servei de les polítiques de mi-
llora de l’activitat econòmica i de creació de llocs de tre-
ball. En aquest sentit, aquestes polítiques esdevenen un 
instrument de gran utilitat, que ha de completar, en l’àm-
bit operatiu, la planificació estratègica d’empreses i sec-
tors i, òbviament, l’acció de govern d’altres unitats depar-
tamentals. És per això que s’haurà de garantir el diàleg 
permanent entre tots els agents implicats i l’articulació 
de mecanismes de coordinació i planificació conjunta i 
estratègica, necessària per a la perfecta optimització dels 
recursos.

2.7. Principi de cooperació, col·laboració i 
coordinació

El desenvolupament de les actuacions derivades de la 
present Estratègia no es limitaran a l’àmbit orgànic i 
administratiu del SOC, sinó que hauran d’abastar tam-
bé la resta d’operadors de la xarxa ocupacional. L’ECO 
i el PDPA s’articulen, com a referents comuns que han 
de garantir i promoure, en cada cas, la cooperació, la col-
laboració, la coordinació i la complementarietat d’opera-
dors, estructures i accions.



5 de març de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 264

4.70.05. INFORMACIó 83

3. Objectiu central del Pla general d’ocupació 
de Catalunya - Estratègia catalana 
per a l’ocupació i àrees d’actuació

3.1. Objectiu central del Pla general 
d’ocupació de Catalunya

Estratègia catalana per a l’ocupació

L’objectiu central de l’ECO és: 

Millorar l’ocupabilitat de les persones treballadores i la 
competitivitat de les empreses catalanes.

S’entén per ocupabilitat el grau d’adaptabilitat que mos-
tra una persona en la consecució i manteniment d’una 
ocupació, així com en l’actualització de les seves com-
petències professionals. Per tant, l’ocupabilitat està con-
dicionada per factors personals (competencials i psicoso-
cials) respecte dels quals les polítiques actives d’ocupació 
poden i han de desplegar una funció important. L’ocupa-
bilitat, això no obstant, apareix condicionada també per 
factors externs, en especial en contextos de crisi. Així, 
la disponibilitat de llocs de treball, la ubicació geogràfi-
ca dels llocs de treball vacants, les condicions de treball 
vinculades a les vacants, entre d’altres, condicionen tam-
bé els nivells d’ocupabilitat de la població treballadora. 
En aquest segon aspecte de l’ocupabilitat, les polítiques 
actives no hi tenen una influència directa, però, en com-
binació amb d’altres polítiques de l’àmbit del treball hi 
poden jugar un paper important. Per tant, dirigir les ac-
tuacions del sistema d’ocupació cap a la millora de l’ocu-
pabilitat de la població activa es converteix en la tasca 
nuclear del sistema d’ocupació.

Igualment, pel que fa a les empreses, a través de les polí-
tiques del sistema d’ocupació, es pot aconseguir una mi-
llora de les competències professionals dels seus treba-
lladors i treballadores i, conseqüentment, una millora de 
la pròpia competitivitat de les empreses. Així doncs, des 
d’aquesta aproximació es converteix en una tasca priori-
tària introduir mecanismes que recullin les demandes i 
necessitats de les empreses per poder donar una resposta 
flexible i adequada.

3.2. Àrees d’actuació del Pla general d’ocupació 
de Catalunya - Estratègia catalana per a 
l’ocupació

3.2.1. Consolidar una xarxa integrada d’orientació

Durant els darrers anys, el SOC ha implementat progra-
mes i iniciatives per tal d’orientar les persones treballa-
dores en tot allò relacionat amb la seva situació en el mer-
cat de treball i, per tant, existeix un alt coneixement de 
què és el que funciona i de quina manera cal implementar 
els programes d’orientació. L’orientació professional s’ha 
desenvolupat aquests darrers anys tant des de la xarxa 
d’oficines de Treball (la xarxa d’oficines d’atenció a l’usu-
ari del Servei d’Ocupació de Catalunya) com, sobretot, 
des dels operadors de la xarxa ocupacional. Si hi ha un 
àmbit de les polítiques actives on tingui un sentit especial 
la noció de «servei», aquest és l’orientació professional, 
perquè és una peça clau per tal d’afavorir les transicions 
en el mercat de treball de les persones treballadores, d’in-
centivar la seva requalificació o reorientació professio-
nal, de motivar-les per cercar noves oportunitats, d’actu-

alitzar les seves competències en la recerca de feina, etc. 
Així ho reconeix l’EEE, i també la Llei 56/2003 d’ocupa-
ció, modificada l’any 2011, que assenyala clarament l’ori-
entació professional com un dels deu àmbits de les políti-
ques actives d’ocupació.

El principal repte de l’orientació és crear un servei per-
manent d’orientació, no subjecte a programes, tot aprofi-
tant els múltiples operadors existents, a fi de consolidar 
una xarxa integrada, una xarxa que estigui formada per 
diversos operadors públics o privats de diferent naturale-
sa però que actuï seguint els mateixos criteris metodolò-
gics, els mateixos sistemes d’informació, que pugui mi-
llorar la transferència de coneixement i que es coordini 
per tal de crear un veritable «servei» d’orientació. Aquest 
repte estratègic no és nou i actualment ja s’ha avançat en 
el procés de construcció que caldrà consolidar els pro-
pers anys. Aquesta consolidació d’una xarxa integrada 
d’orientació ha de comportar la garantia d’una capacitat 
d’atenció suficient vers les persones que necessiten orien-
tació, amb una oferta en la provisió del servei sostinguda 
al llarg de tots els mesos de l’any.

Indicadors 

Núm. total d’operadors que formen part de la xarxa inte-
grada d’orientació segons naturalesa jurídica (entitats lo-
cals, ESALS o entitats privades amb ànim de lucre).

Núm. de persones beneficiàries de PAO d’orientació pro-
fessional/Núm. DONOS (% i nombre absolut).

3.2.2. Dissenyar una oferta formativa flexible, ajustada 
a les necessitats de les empreses i dels sectors productius 
que faciliti a les persones treballadores accedir a llocs de 
treball de qualitat

La provisió d’una oferta formativa flexible i ajustada a les 
necessitats de les empreses catalanes tant en els seus con-
tinguts com en la seva gestió és un element crític d’aques-
ta Estratègia. Efectivament, trobar fórmules molt flexi-
bles per tal de proveir les empreses d’aquella formació 
singular que necessiten és un eix d’actuació que cal po-
tenciar els propers anys, atès l’impacte positiu que té en 
la competitivitat de les empreses. Així, s’impulsarà, quan 
sigui necessari, una oferta de formació flexible, lligada 
als mòduls formatius associats a les unitats de competèn-
cia del Catàleg de qualificacions.

Hi ha, per altra banda, una formació molt específica de 
les empreses com ara la relacionada amb els seus siste-
mes d’informació, la tecnologia que utilitzen, les aplica-
cions de gestió, el coneixement del producte amb el que 
treballen, que requereixen ser cobertes per l’oferta for-
mativa i en el temps adequat. Les accions formatives a 
mida, alhora que són un guany de competitivitat per a 
les empreses, reforcen les interrelacions de les empreses 
amb el SOC. A més, la formació a mida amb compro-
mís de contractació per part de les empreses és una me-
sura d’inserció laboral de les persones treballadores en 
situació d’atur. Així, estendre els compromisos de con-
tractació de les empreses amb aquest tipus de fórmules 
formació-contractació és un altre objectiu clau d’aquesta 
Estratègia.

En definitiva, el servei públic inverteix uns recursos, 
l’empresa obté un guany de competitivitat i, alhora, part 
de les persones finalitzen el seu procés d’inserció laboral. 



5 de març de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 264

4.70.05. INFORMACIó 84

Disposar d’una oferta formativa en qualsevol moment de 
l’any i sense dependre de la periodicitat de cap tipus de 
convocatòria o fórmula similar en la provisió de serveis, 
és un avenç clar per millorar les demandes de formació 
que sorgeixen de les empreses catalanes i una mesura 
d’inserció laboral.

Indicadors

Núm. d’accions formatives adaptades per a empreses en 
concret.

Hores de formació segons unitats de competència/Hores 
de formació totals (%).

3.2.3. Impulsar els programes i accions que permetin 
combinar els itineraris d’inserció amb l’adquisició d’ex·
periència laboral en un entorn real de treball

L’adquisició d’experiència laboral en entorns reals de tre-
ball és un element clau de cara a millorar l’ocupabilitat 
de les persones en el mercat de treball. L’experiència la-
boral en entorns reals de treball millora les competències 
professionals de les persones en aplicar coneixements te-
òrics al lloc de treball, així com també les competències 
transversals, els hàbits de treball, el treball en equip, la 
resolució de problemes, etc. També l’experiència laboral 
en entorns reals de treball té un efecte multiplicador de la 
xarxa de contactes de la persona que vol inserir-se en el 
mercat de treball i és una via d’inserció laboral de les més 
eficaces. Pel que fa a les empreses, les mesures que com-
binen formació, aprenentatges no formals i experiència 
laboral els són una oportunitat per conèixer i identificar 
perfils d’interès i contractar persones que coneixen la se-
va «cultura» empresarial. Per tant, el repte d’aquesta Es-
tratègia és potenciar tots aquells programes i actuacions 
que desenvolupin part de la seva activitat en centres de 
treball, ja siguin públics o privats, amb criteris d’innova-
ció en el disseny dels programes per fer-los més ajustats 
als sectors productius que poden generar ocupació els 
propers anys i a les necessitats dels col·lectius que en for-
min part. La flexibilitat en el disseny de polítiques actives 
que proporciona la nova normativa laboral ha d’afavorir 
la creació de nous programes i/o l’adaptació d’aquells que 
ja existeixen, tot partint del coneixement que la xarxa 
ocupacional ha generat al llarg d’aquests anys.

Indicadors

Pressupost PAO del SOC destinat a programes que com-
binen formació amb l’adquisició d’experiència laboral/
Pressupost total PAO del SOC –%–. Es donaran els re-
sultats agregats i separats per tipus de contractació –per a 
la formació, en pràctiques i a temps parcial– i pràctiques 
no laborals.

Persones beneficiàries de programes que combinen for-
mació amb l’adquisició d’experiència laboral/Persones 
beneficiàries total PAO del SOC –%–. Es donaran els re-
sultats agregats i separats per tipus de contractació –per a 
la formació, en pràctiques i a temps parcial– i pràctiques 
no laborals.

3.2.4. Facilitar el procés d’integració dels subsistemes de 
formació professional i els sistemes d’acreditació de com·
petències professionals

En el marc de l’Estratègia europea 2020, la iniciativa 
New skills for new jobs preveu que el nombre de llocs de 

treball disponibles a la UE que requereixen baixes quali-
ficacions decreixerà alhora que s’incrementarà la deman-
da de qualificacions superiors durant la propera dècada. 
A Catalunya i Espanya, la distribució de la població ac-
tiva segons nivells de formació assolida mostra que, en 
els propers anys, cal incrementar el nombre de persones 
amb qualificacions mitjanes tot reduint el percentatge de 
persones que tenen com a màxim el graduat en educació 
secundària obligatòria. La taxa d’abandonament escolar 
a Espanya era del 31,2% l’any 2009, molt lluny, per tant; 
de l’objectiu europeu de l’any 2020 que situa aquest valor 
per sota del 10%.

El nivell formatiu de les persones treballadores és un dels 
elements més crítics per a l’ocupabilitat de les persones. 
Les dades de l’Enquesta de població activa (EPA) asse-
nyalen trimestre rere trimestre la correlació entre nivell 
formatiu i nivell d’atur; a més formació menys atur. Fins 
i tot en contextos de crisi econòmica, les persones amb 
formació superior presenten una taxa d’atur més mode-
rada. D’altra banda, aquestes dades posen de manifest la 
situació estructural del nostre mercat de treball, on con-
viuen unes xifres d’atur clarament superiors a les de bo-
na part dels països de la UE amb una demanda creixent i 
actual de llocs de treball qualificats.

La constitució d’una oferta integrada de formació pro-
fessional és un element estratègic per tal de millorar la 
formació professionalitzadora i orientada al desenvolu-
pament d’una ocupació. A més, el reconeixement de les 
competències professionals adquirides a través de l’ex-
periència laboral ha de ser, de ben segur, un element que 
esperoni l’increment de l’ocupabilitat de les persones tre-
balladores. Cal, per tant, que els processos d’integració i 
de reconeixement de competències tinguin avenços sig-
nificatius en els propers anys, que es consolidi un Catàleg 
modular integrat i una oferta formativa que es correspon-
gui amb les unitats de competències associades al Catà-
leg de qualificacions.

El SOC haurà de facilitar aquest procés d’integració, co-
ordinant-se i arribant a acords amb els organismes res-
ponsables per tal de situar la formació professional 
integrada, el reconeixement de les competències professi-
onals, l’orientació i la informació professional a l’abast de 
les persones treballadores i de les empreses.

Indicadors

Pel que fa al procés d’integració dels subsistemes de for-
mació professional, nombre d’actuacions desenvolupa-
des amb intervenció del Departament d’Ensenyament i el 
Departament d’Empresa i Ocupació, per mitjà de la Co-
missió del sistema de Formació i Qualificació Professio-
nal i el Consell Català de Formació Professional.» 

Pel que fa a l’acreditació de competències professionals, 
nombre de convocatòries, nombre de places convocades, 
nombre de persones inscrites i nombre de persones total-
ment o parcialment acreditades.
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4. Línies estratègiques i objectius de línia 
del Pla general d’ocupació de Catalunya - 
Estratègia catalana per a l’ocupació

4.1. Primera línia. Adaptar les polítiques 
d’ocupació als col·lectius, territoris i sectors

Sempre, però especialment en contextos de crisi, quan 
augmenta la demanda de serveis ocupacionals, cal que 
el sistema d’ocupació treballi amb la màxima eficiència 
i sigui capaç de desenvolupar criteris que adaptin les ac-
tuacions a les situacions concretes de col·lectius, territo-
ris i sectors. Tanmateix, també en temps de recuperació 
econòmica, és una necessitat del sistema d’ocupació ser 
capaç d’identificar on es troben les principals dificul-
tats i donar-los resposta d’una forma àgil i personalitza-
da. El sistema ocupacional compta amb diversos instru-
ments, com la Diagnosi d’aquesta mateixa Estratègia, la 
informació que aporta l’Observatori del Treball, la xar-
xa d’oficines de Treball, així com tot aquell coneixement 
que existeix en els gestors i en els operadors dels progra-
mes d’ocupació.

La capacitat de diferenciar col·lectius i dissenyar actua-
cions, per exemple en la intermediació, en la construcció 
d’itineraris d’inserció o en la creació de nous programes 
que facilitin l’experiència laboral, esdevenen aspec-
tes clau de cara a garantir una atenció personalitzada 
d’aquells col·lectius amb més dificultats.

Pel que fa als territoris i els sectors, aconseguir que els 
recursos ocupacionals arribin sobretot a aquelles comar-
ques i sectors que han destruït més ocupació es configura 
com un altre element estratègic. Els principals reptes que 
suposa aquesta línia estratègica s’han de situar primera-
ment en una lògica «reactiva» dels efectes que ha tingut 
l’actual crisi econòmica en el mercat de treball català, 
però al mateix temps el sistema d’ocupació també ha de 
ser capaç de detectar i donar suport a territoris i sectors 
que han pogut desenvolupar estratègies que els permeten 
continuar amb estabilitat la seva activitat productiva i/o 
que representen una oportunitat de creació d’ocupació.

Els objectius de línia que despleguen aquesta línia estra-
tègica són: 

4.1.1. Dissenyar dispositius especialment adreçats a col·
lectius prioritaris o amb especials dificultats per accedir 
o mantenir·se al mercat de treball

El SOC ha d’identificar en cada moment quins són els col-
lectius que esdevenen prioritaris de la seva intervenció. 
L’apartat 5 del present document tracta dels col·lectius 
prioritaris en els primers anys de l’Estratègia i propo-
sa, lògicament, tornar-los a definir, si és necessari, en els 
moments de revisió i/o avaluació de dita Estratègia.

L’atenció personalitzada cap als col·lectius amb més difi-
cultats per trobar una ocupació, amb suport tècnic espe-
cialitzat per tal d’ajudar a dissenyar processos d’inserció, 
és l’actuació més eficaç en la recerca de feina. A banda 
dels col·lectius que en general tenen més dificultats per 
trobar una ocupació o per mantenir-la (com, per exemple, 
les persones amb un baix nivell formatiu, les persones jo-
ves o les persones amb discapacitat), en moments de crisi 
apareixen nous perfils de població en situació d’atur, com 
ara els provinents de sectors on s’ha destruït molta ocu-

pació i que tenen unes competències que els fan difícil la 
seva inserció, o les persones en atur que van esdevenint 
persones en atur de llarga durada. Per tant, l’orientació 
i el suport per trobar una ocupació, en espais exclusius 
dedicats a aquesta tasca, amb l’experimentació de noves 
metodologies d’actuació, és una iniciativa essencial a fi 
de donar servei a una població en situació d’atur. També 
serà importat dissenyar actuacions pensades de cara a la 
recerca de feina en portals d’Internet i ajudar les perso-
nes amb més dificultats a introduir-se en les possibilitats 
que ofereix la xarxa.

4.1.2. Donar un tractament diferenciat i preferent als terri·
toris amb més necessitats de reequilibri econòmic i social 

La Diagnosi ha fet especial èmfasi en analitzar la situació 
del mercat de treball comarcal donant una importància 
rellevant a les característiques de l’atur de cada territori. 
Així utilitza una metodologia d’aproximació al mercat de 
treball de les diferents comarques catalanes amb indica-
dors d’elaboració pròpia com la taxa d’atur registral. Es-
tudia, per primera vegada, la situació de cada comarca 
respecte a les actuacions que la xarxa ocupacional hi duu 
a terme, de manera que es poden identificar fàcilment 
aquells territoris que estan més allunyats de la mitjana 
catalana amb indicadors tant de mercat de treball com 
de polítiques d’ocupació. A partir d’aquest coneixement, 
un objectiu del SOC és ser capaç d’identificar i orientar 
les actuacions vers aquells territoris on es presenten més 
dificultats, tot donant suport a iniciatives que lideri per si 
mateix o coordinant-se amb altres iniciatives existents.

4.1.3. Dissenyar actuacions de recol·locació i requalificació 

El SOC fomentarà, en el cas del tancament d’una empre-
sa o de qualsevol tipus de reestructuració, adquisició o 
fusió, totes aquelles actuacions que tendeixen a la reori-
entació i/o a la recol·locació de les persones que perden 
o poden perdre el seu lloc de treball. Estendre aquestes 
pràctiques i acompanyar les empreses, en especial les pi-
mes, en aquestes situacions és un objectiu del SOC. Les 
polítiques de recol·locació combinen, al capdavall, ele-
ments d’orientació, de definició i seguiment d’itineraris 
d’inserció que, en definitiva, són les tasques principals 
de la xarxa ocupacional. En aquesta línia, caldrà desen-
volupar el potencial de la xarxa ocupacional per oferir 
actuacions prou flexibles que permetin donar resposta a 
les necessitats de les persones en els processos de recol-
locació i a fi que se les orienti cap a sectors productius 
generadors d’ocupació; o de requalificació amb la fina-
litat que mantinguin la seva ocupabilitat, al temps que 
donin resposta a les necessitats de les empreses en els 
moments de reestructuració i /o d’elaboració de protocols 
de recol·locació.

4.1.4. Dissenyar dispositius flexibles i dinàmics per adap·
tar les polítiques d’ocupació a les oportunitats de creació 
i manteniment d’ocupació

El context actual del mercat de treball no ha de fer obli-
dar que és un objectiu del SOC poder donar suport a tots 
aquells sectors i/o territoris que estan generant oportu-
nitats i, per tant, llocs de treball. La Diagnosi identifica, 
des de la perspectiva del desenvolupament econòmic lo-
cal, sectors potencials creadors de llocs de treball i pro-
jectes singulars que representen oportunitats per als dife-
rents territoris. El SOC hauria de ser capaç de dissenyar, 
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adaptar i implantar els seus programes per reforçar les 
intervencions estratègiques sectorials i/o de fort impacte 
econòmic i social en el territori. Per tant, les polítiques 
d’ocupació han de donar suport a aquells sectors i pro-
jectes emergents i de futur, les polítiques de desenvolu-
pament local i qualsevol altra actuació de generació i/o 
manteniment de l’ocupació.

Indicadors

Pressupost i persones beneficiàries PAO per a col·lectius 
amb més dificultats (art. 9.1 RDL 3/2011). Persones bene-
ficiàries PAO a la comarca/Núm. persones treballadores 
en situació d’atur registrades a la comarca. Núm. projec-
tes/actuacions a territoris amb més dificultats, segregats 
per PAO.

4.2. Segona línia. Impulsar el procés 
d’integració de les polítiques actives d’ocupació 
i les polítiques passives

Les polítiques d’ocupació pretenen oferir instruments 
que facilitin el trànsit de situacions d’inactivitat cap a 
l’activitat i de situacions de desocupació cap a l’ocupació, 
entre d’altres. Així doncs, és un element essencial de les 
polítiques d’ocupació ser útils per a les persones en edat 
de treballar durant tots els processos i canvis que realit-
zen en relació a la seva situació en el mercat de treball. 
Aquesta és una tasca essencial de les polítiques d’ocupa-
ció, molt relacionada amb la millora de l’ocupabilitat de 
les persones. Alhora, i durant aquests trànsits, existeixen 
diverses modalitats de prestacions econòmiques per tal 
de garantir uns ingressos mentre es realitzen itineraris 
d’inserció professional. En una situació de desocupació 
en la qual la persona treballadora en situació d’atur obté 
el reconeixement d’alguna prestació, el nexe d’unió entre 
la política passiva (la prestació) i l’activa (l’itinerari d’in-
serció) és el compromís d’activitat.

Els objectius de línia que despleguen aquesta línia estra-
tègica són: 

4.2.1. Millorar l’atenció personalitzada i l’oferta de políti·
ques actives amb preferència a les persones treballadores 
en situació d’atur

La configuració d’una línia estratègica que tingui per ob-
jectiu millorar la integració entre les polítiques passives 
i actives implica d’entrada augmentar la capacitat de la 
xarxa ocupacional d’oferir polítiques actives flexibles i 
adequades a les necessitats de les persones treballado-
res en situació d’atur. La xarxa ocupacional ha de ser ca-
paç de diferenciar les persones en situació d’atur en fun-
ció de paràmetres com el grau d’ocupabilitat, el nivell 
de competències, el període de prestació reconegut, per 
oferir-los actuacions personalitzades i establir criteris de 
prioritat en l’atenció a aquests col·lectius per tal d’atendre 
de manera més immediata aquelles persones en situació 
de més vulnerabilitat.

4.2.2. Millorar els circuits de relació amb el Servicio Pú·
blico de Empleo Estatal (SEPE) per tal de fer el segui-
ment dels processos acordats en el compromís d’activitat 
de les persones treballadores en situació d’atur percepto-
res de prestacions

Les prestacions per desocupació, com s’ha dit, formen 
part del procés de reinserció laboral de les persones en 

atur, atès que durant els períodes de transicions laborals 
garanteixen temporalment uns ingressos. Les prestacions 
per desocupació no són des d’aquest punt de vista pres-
tacions assistencials sinó que la seva funció és cobrir un 
mínim d’ingressos durant el període en què la persona no 
troba feina i l’està buscant activament.

Tanmateix, per garantir la funció de les prestacions per 
desocupació com a facilitadores de les transicions en el 
mercat de treball és necessari augmentar la coordinació 
entre el pagador de les prestacions (SEPE) i el gestor de 
les polítiques actives (SOC). Aquesta coordinació hau-
rà d’implicar la verificació del compliment dels proces-
sos i de les accions acordades en el compromís d’activitat 
subscrit per la persona perceptora de prestacions, a través 
d’una millor connectivitat dels sistemes d’informació i de 
totes aquelles estratègies que permetin que els recursos 
de les prestacions s’utilitzin per part d’aquelles persones 
que estan realitzant processos per tal de millorar la seva 
ocupabilitat.

Un objectiu associat a aquesta línia, en consonància amb 
la gestió de les polítiques d’ocupació que fan d’altres paï-
sos europeus, és aconseguir una distribució diferent dels 
recursos, incrementant els que es destinen a les polítiques 
actives. En aquest sentit, bé a través dels grups parlamen-
taris a Madrid, bé a través dels canals d’interlocució di-
recta amb el Ministerio de Trabajo e Inmigración, es de-
rivaran les corresponents sol·licituds i propostes.

Indicadors

Núm. de persones beneficiàries per tipus de prestació que 
no participen en PAO/Núm. de persones beneficiàries de 
prestacions (%).

4.3. Tercera línia. Fer de la cartera de serveis 
d’ocupació un instrument de qualitat adaptat a 
les necessitats de les empreses i de les persones

L’establiment d’una cartera de serveis de qualitat és una 
línia estratègica que es reforça amb els canvis efectuats 
en la Llei d’ocupació a través del Reial decret llei 3/2011 
i de l’Estratègia espanyola d’ocupació. En consonància 
amb aquesta nova regulació, els serveis públics d’ocupa-
ció hauran de tenir actualitzada una cartera de serveis 
que garanteixi l’accés en condicions d’igualtat i de gratu-
ïtat als serveis ocupacionals. La inclusió de la cartera de 
serveis en la norma li confereix una major importància i 
situa amb rang de llei l’accés als serveis d’ocupació per 
part de les persones.

L’establiment d’una cartera de serveis per a tot el terri-
tori estatal afecta tot el sistema d’ocupació però la seva 
definició general la fa compatible amb la capacitat dels 
diferents serveis públics d’ocupació de dissenyar els seus 
propis programes, tal com també reconeix la nova regu-
lació. El contingut de la cartera de serveis es podrà anar 
actualitzant a mesura que vagin sorgint noves necessitats.

L’establiment d’una cartera de serveis de qualitat tindrà 
com a repte principal millorar l’atenció individualitzada 
i singular tant a les persones com a les empreses, els dos 
usuaris dels serveis d’ocupació. Aquest repte només es 
podrà aconseguir si els sistemes d’informació organitzen 
el seguiment de les actuacions d’una forma eficient i ade-
quada, de manera que des de la xarxa ocupacional es pu-
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gui oferir una resposta coordinada als seus usuaris. Com 
a resultat d’aquestes actuacions caldrà comptar amb una 
major utilització dels serveis d’ocupació per part de les 
persones i de les empreses; i perquè això sigui possible, 
i a mesura que la xarxa ocupacional garanteixi una aten-
ció més personalitzada i de més qualitat, caldrà plantejar 
la realització d’actuacions de comunicació a fi i efecte de 
fer arribar aquests canvis als usuaris del sistema d’ocu-
pació.

Els objectius de línia que despleguen aquesta línia estra-
tègica són: 

4.3.1. Augmentar la difusió de la cartera de serveis del SOC

És un objectiu essencial de la configuració de la cartera 
de serveis que sigui ben coneguda entre els usuaris de la 
xarxa ocupacional; empreses i persones treballadores de 
Catalunya. Així, les accions de comunicació en relació 
amb la cartera de serveis han de redundar en augmen-
tar l’ús dels serveis per part dels potencials usuaris de la 
xarxa ocupacional. Si els canvis que es van implemen-
tant no són coneguts entre els usuaris del SOC, l’abast 
del canvi pot restar limitat. Així doncs, i pel que fa a les 
empreses, és essencial que coneguin les possibilitats de 
realitzar una formació a mida de les seves necessitats o 
de la intermediació de la xarxa, amb les possibilitats que 
la tecnologia va oferint i de les quals el SOC n’és pioner.

Pel que fa a les persones treballadores, és clau que per-
cebin les oficines de Treball com la porta d’entrada de 
serveis ocupacionals que les ajudaran a trobar feina, com 
l’orientació o la intermediació. La intensificació de les 
campanyes de comunicació, utilitzant totes les possibili-
tats que tant la tecnologia com les xarxes socials oferei-
xen, serà especialment necessària cada cop que es con-
solidi un canvi d’envergadura en la cartera de serveis. 
També caldrà dissenyar actuacions de comunicació a tra-
vés dels propis prestadors de serveis d’ocupació, cosa que 
haurà de proporcionar una difusió més àmplia de les mi-
llores que es vagin aconseguint.

4.3.2. Desenvolupar un sistema d’orientació i intermedia·
ció basat en un model de gestió per competències

La introducció del model de gestió per competències ha 
de permetre fer un millor diagnòstic de les persones en 
relació amb la seva ocupabilitat i, alhora, fer una millor 
recerca de persones candidates a ocupar un lloc de tre-
ball. Els canvis en la forma d’orientar i d’intermediar per 
competències suposen un repte per als prestadors de ser-
veis ocupacionals tant de la xarxa d’orientació integrada 
com de la xarxa d’intermediació.

Pel que fa a la intermediació, és evident que superar la lò-
gica dels paràmetres clàssics de la intermediació, com la 
formació assolida, la professió habitual o l’ocupació de-
mandada, cap a un model on les competències professi-
onals de la persona demandant d’ocupació hi siguin ben 
recollides, pot ajudar les empreses a trobar millors per-
sones candidates per als llocs de treball que ofereixen.

4.3.3. Millorar l’accés de les persones treballadores a 
l’oferta d’ocupació mitjançant el perfeccionament dels 
canals d’informació

La intermediació laboral s’ha vist especialment afectada 
pels avenços i possibilitats que la tecnologia ofereix a les 

persones treballadores i a les empreses. Tot i que encara 
siguin importants per a la recerca de feina els sistemes 
tradicionals d’intermediació i el treball amb la xarxa de 
contactes, actualment l’ús de recursos com els portals d’-
intermediació són una eina clau per a la cerca d’ocupació.

Els serveis d’ocupació i, en concret, la intermediació, uti-
litzen massivament mitjans telemàtics i és de preveure 
que aquest fet s’incrementarà en els propers anys. És en 
aquest sentit que consolidar una xarxa pública d’inter-
mediació, amb portals privats integrats en aquesta xarxa 
que augmenten exponencialment l’oferta integrada d’ocu-
pació, es converteix en un objectiu estratègic de cara a fa-
cilitar la recerca d’ocupació a les persones treballadores 
en situació d’atur i la recerca de persones candidates per 
part de les empreses. Impulsar el portal públic d’inter-
mediació com un portal que integra la resta de portals i 
agrega la informació disponible sobre ofertes de treball 
tant a nivell autonòmic, com estatal o fins i tot comuni-
tari i internacional, és l’opció més eficient tant de cara a 
les empreses, que veuen com es multipliquen les possibi-
litats de cobrir les seves ofertes, com per a les persones 
treballadores que aconsegueixen una millor difusió dels 
seus perfils professionals i incrementen les oportunitats 
d’accedir a llocs de treball.

No només és important disposar de mecanismes eficaços 
d’agregació de la informació sobre ofertes de treball, sinó 
també dinamitzar i agilitzar que les empreses trobin el o 
la millor professional per a aquests llocs de feina vacants 
i, especialment, que les persones candidates en situació 
d’atur tinguin a l’abast els millors dispositius per adap-
tar-se a les necessitats i requeriments de les empreses.

4.3.4. Fomentar el seguiment de les actuacions ocupa·
cionals realitzades per les persones treballadores a través 
d’un sistema d’historial compartit

El desenvolupament de sistemes d’informació que per-
metin, en un mateix espai, integrar la informació de les 
polítiques actives realitzades per les persones (orientació, 
intermediació, formació, etc.) i de les competències asso-
lides, sigui a través de la formació o de l’experiència pro-
fessional (acreditació de competències) es transforma en 
un element crític de cara a millorar l’atenció que es pot 
oferir des de la xarxa ocupacional a les persones usuàri-
es del SOC.

Desplegar aquests sistemes d’informació, consolidar-los, 
establir-ne les estratègies d’actualització seran elements 
clau, sobretot, per a l’ús que en puguin fer des de la xarxa 
integrada d’orientació professional. Així doncs, el des-
envolupament d’aquestes eines informàtiques suposarà 
un canvi qualitatiu en les possibilitats d’orientar millor 
les persones en la recerca d’ocupació i/o formació faci-
litant al mateix temps la tasca dels i de les professionals 
de l’orientació per tal de donar, en definitiva, un millor 
servei a les persones usuàries dels serveis ocupacionals.

4.3.5. Dissenyar i implementar nous serveis per a les em·
preses, especialment per a les pimes, que ajudin a posi-
cionar el SOC com un canal preferent de recerca de per-
sones candidates, promotor de formació per a persones 
treballadores i d’altres serveis ocupacionals

L’extensió dels serveis ocupacionals a les empreses, en 
especial a les petites i mitjanes, flexibilitzant els progra-
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mes i adaptant-los a la realitat específica d’aquestes em-
preses està relacionada amb l’èxit de les actuacions de la 
xarxa ocupacional i de la pròpia ECO.

És un element estratègic per a l’activitat del SOC detec-
tar les demandes de les empreses, implementar nous ser-
veis que hi donin resposta, dissenyar estratègies d’apro-
ximació a les empreses amb metodologies de prospecció 
o d’altres i millorar la coordinació de les diferents actua-
cions adreçades a les empreses catalanes per evitar dupli-
citats entre diferents agents.

4.3.6. Adaptar la cartera de serveis a les necessitats iden·
tificades a través dels dispositius del SOC de detecció de 
necessitats de qualificació de les empreses 

La millora de les capacitats tècniques i d’anàlisi que està 
desplegant el SOC juntament amb la creació d’equips de 
prospecció a les empreses ha permès començar a generar 
coneixement (i productes d’anàlisi) sobre determinats dè-
ficits o desajustos (formatius o d’ocupacions de difícil co-
bertura) en les vacants de les empreses catalanes.

Conèixer les demandes de les empreses per tal d’orientar 
l’activitat del SOC és un element estratègic qualitatiu es-
sencial que cal anar optimitzant en el període de durada 
d’aquesta Estratègia. Derivat d’eixes tasques d’anàlisi, és 
vital que el propi SOC pugui adaptar la cartera de serveis 
en funció dels resultats obtinguts i que, per tant, la infor-
mació tingui una utilitat pràctica per a la planificació que 
duu a terme el SOC de la seva activitat.

Indicadors

Núm. de persones beneficiàries (DNI diferents) de les 
PAO/Núm. de DONOS (%).

Núm. d’empreses que col·laboren amb el SOC (empreses 
que utilitzen els serveis més empreses que executen dife-
rents PAO), segons la mida de l’empresa.

4.4. Quarta línia. Consolidar el sistema públic 
d’ocupació com a prestador de serveis en xarxa 
adreçats a la ciutadania i a les empreses 
catalanes

Les polítiques actives d’ocupació s’implementen a Cata-
lunya mitjançant, d’una banda, l’existència d’una xarxa 
d’oficines pròpies del Servei d’Ocupació de Catalunya, 
i per l’altra, a través de les entitats que formen part de 
la xarxa ocupacional i executen els diferents programes. 
Aquest model fa anys que va ser implementat i configu-
ra una realitat sobre la qual cal anar introduint els pro-
cessos de millora. La integració i consolidació d’aquesta 
xarxa com un sol «sistema» ocupacional resulta una lí-
nia estratègica d’importància cabdal; una xarxa pública 
amb prestació de serveis per part d’operadors de diferent 
naturalesa que prestin serveis de qualitat, amb sistemes 
d’informació compartits i amb criteris de gestió homo-
genis per a tota la xarxa ocupacional. Amb aquesta fi-
ta, identificar operadors que excel·leixen en la prestació 
de determinats serveis d’ocupació és el pas previ per tal 
d’anar millorant la qualitat de la resta del sistema. Un al-
tre element important és com recollir el coneixement que 
existeix entre els operadors de la pròpia xarxa ocupacio-
nal, i com aquests operadors poden aportar la seva expe-
riència en el desenvolupament i la gestió de les polítiques 
actives d’ocupació.

Els objectius de línia que despleguen aquesta línia estra-
tègica són: 

4.4.1. Integrar el treball en xarxa del sistema públic d’o·
cupació 

La integració de la tasca que realitzen els operadors és 
un element central per tal de consolidar la prestació de 
serveis de la xarxa ocupacional. La qualitat rebuda en el 
servei ha de ser homogènia entre els diferents operadors 
que implementen les polítiques d’ocupació; independent-
ment de l’operador que presti els serveis, les persones han 
de rebre uns estàndards de qualitat similar.

La integració del treball en xarxa dels diferents opera-
dors pretén millorar la connectivitat d’aquests, dins del 
sistema ocupacional, acordant metodologies de treball 
homogènies, avaluant l’eficàcia i eficiència dels progra-
mes, recollint i implementant les millores en la gestió 
que aquests plantegin, en definitiva, actuant com una sola 
xarxa ocupacional.

4.4.2. Impulsar les oficines de Treball com a instrument 
estratègic de la coordinació de les accions ocupacionals 
al territori 

Les oficines de Treball (la xarxa d’oficines pròpies del 
Servei d’Ocupació de Catalunya) són eines estratègiques 
de la xarxa ocupacional, ja que són la porta d’entrada al 
sistema ocupacional per a persones i empreses. En aques-
ta línia, funcions com el disseny d’itineraris personalit-
zats per a les persones usuàries de les oficines i la rela-
ció amb les empreses del territori, en coordinació estreta 
amb la resta d’operadors, es transforma en un objectiu de 
línia de primer nivell. A banda, les oficines han de ser 
capaces d’establir millors mecanismes de coordinació i 
de derivació de les persones usuàries a partir de les di-
agnosis personalitzades fruit de l’orientació professional 
que han de desplegar en coordinació amb la resta d’ope-
radors de la xarxa ocupacional. En definitiva, les oficines 
de Treball s’han de convertir en l’espai de referència per 
a les persones que busquen una ocupació o que pretenen 
participar en alguna política d’ocupació; el lloc on es rea-
litza el primer diagnòstic personalitzat.

4.4.3. Donar estabilitat i continuïtat temporal als serveis 
de la xarxa ocupacional

L’establiment d’una xarxa ocupacional de qualitat té molt 
a veure amb les possibilitats que té la pròpia xarxa d’ofe-
rir una estabilitat temporal en la provisió dels diferents 
serveis d’ocupació. La interrupció temporal en l’oferta de 
polítiques d’ocupació durant alguns mesos de cada any 
és un dels factors que més impossibiliten l’establiment 
de serveis de qualitat, i un dels que més ha afectat les 
polítiques d’ocupació en els darrers anys. El nou marc 
regulador estatal introduït el primer trimestre de l’any 
2011 possibilita la implementació de programes de po-
lítiques d’ocupació amb formes en la provisió de serveis 
diferents a les actuals, per exemple els contractes-progra-
ma, o d’altres. Per tant, és un objectiu d’aquesta línia que 
la xarxa ocupacional avanci cap a una provisió de ser-
veis que superi l’actual lògica de les subvencions, que im-
plementi fórmules de provisió plurianuals amb els ope-
radors de més qualitat i que redueixi la inestabilitat en 
la provisió de serveis. Aquests avenços comportaran una 
minoració de les càrregues administratives.
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4.4.4. Desenvolupar sistemes d’informació que integrin 
tots els operadors de la xarxa ocupacional

Desenvolupar, compartir o millorar sistemes d’informa-
ció comuns entre tota la xarxa ocupacional i les seves 
comunicacions amb sistemes exteriors és un element es-
tratègic de vital importància. L’ús eficient dels sistemes 
d’informació genera coneixement per a la millora de la 
gestió de les polítiques d’ocupació que permet compartir 
recursos i metodologies reduint costos, i ajuda a transfe-
rir adequadament la informació a compartir. El SOC ha 
de treballar per tal d’implementar un sistema de gestió 
que sigui integrat i que englobi la totalitat dels programes 
que desenvolupa i que desenvoluparà durant la vigència 
d’aquesta Estratègia. També és summament important 
augmentar la connectivitat entre els sistemes d’informa-
ció existents; això significa poder crear la traçabilitat de 
la informació des de l’origen fins als indicadors finals, 
passant per totes les seves fases. Finalment, millorar els 
protocols d’ús, implementar normes comunes i consen-
suades per a tots els operadors de la xarxa ocupacional 
en relació als sistemes d’informació, és així mateix un 
objectiu prioritari per tal de millorar la qualitat de la in-
formació disponible.

4.4.5. Introduir criteris de qualitat en la configuració de 
la xarxa ocupacional 

El SOC impulsarà totes aquelles accions que permetin 
treballar amb criteris de qualitat a la xarxa ocupacional 
amb l’objectiu de millorar la prestació de serveis. Amb 
aquesta fita, es definiran elements de qualitat que per-
metin implementar eines i metodologies qualitatives en 
els processos de gestió i els protocols d’actuació. Així 
mateix, la qualitat es convertirà en un factor a tenir en 
compte a l’hora d’efectuar la provisió de serveis a les en-
titats que formen part de la xarxa ocupacional.

Indicadors

% demandants d’ocupació amb CV complet segons ges-
tió de competències.

% d’ofertes d’ocupació gestionades per competències.

Núm. de convenis, contractes o similars amb els diferents 
operadors (entitats locals, ESALS i entitats privades).

4.5. Cinquena línia. Participar activament en 
les estratègies de desenvolupament territorial

El desplegament de les polítiques actives d’ocupació al 
territori s’ha realitzat de forma notòria a través de l’acti-
vitat que realitza tota la xarxa d’agents, en especial en col-
laboració amb l’Administració local, com la més propera 
al territori i a la ciutadania, i amb els agents econòmics 
i socials, coneixedors del mercat de treball i els sectors 
productius. Aquesta col·laboració des de fa molts anys ha 
generat espais de coneixement, metodologies d’aproxi-
mació i projectes estratègics molt consolidats que posen 
en valor les polítiques d’ocupació en el context del des-
envolupament territorial i local. La definició d’àmbits de 
polítiques d’ocupació que regula la modificació de la Llei 
56/2003, reconeix explícitament el desenvolupament i la 
promoció econòmica local com un àmbit d’actuació i, per 
tant, destaca la importància d’aquest àmbit a fi i efecte 
d’ajudar a crear llocs de treball en els diferents territoris.

En aquest sentit, esdevé un objectiu estratègic del SOC 
promoure la concertació al territori i impulsar i fomen-
tar la col·laboració dels diferents actors, tot potenciant la 
integració de projectes. L’actuació del Servei d’Ocupació 
de Catalunya ha de potenciar el desenvolupament local 
per tal de dinamitzar i prestar assistència tècnica als pro-
jectes singulars de cada territori, així com identificar i 
donar suport a tots aquells projectes que representin la 
cooperació entre diferents agents a nivell territorial.

Els objectius de línia que despleguen aquesta línia estra-
tègica són: 

4.5.1. Donar suport als projectes estratègics dels territoris 

L’impuls d’actuacions adreçades al desenvolupament 
econòmic territorial i local implica necessàriament el 
suport als projectes estratègics dels territoris. En aquest 
sentit, el SOC vol esdevenir un element de coordinació 
entre les iniciatives que sorgeixin del territori en el marc 
de les seves estratègies de desenvolupament territorial i 
la resta d’unitats de l’Administració, competents en polí-
tiques sectorials.

Així mateix, el SOC donarà suport a aquestes estratègies 
oferint assistència tècnica als diferents agents del terri-
tori que promouen i concerten per tal d’identificar opor-
tunitats i desplegar actuacions en matèria de polítiques 
actives d’ocupació a través de la xarxa ocupacional ter-
ritorial.

4.5.2. Millorar l’assistència tècnica als operadors de les 
polítiques actives d’ocupació al territori

El SOC ha de potenciar tota aquella assistència tècnica 
al territori que permeti gestionar de forma eficient les 
polítiques d’ocupació. Efectivament, les entitats opera-
dores de les polítiques d’ocupació es troben quotidia-
nament amb dificultats o dubtes per gestionar les polí-
tiques d’ocupació i, per tant, és un element estratègic de 
primer nivell que els canals de comunicació i de coor-
dinació amb el SOC siguin molt clars i que es doni una 
bona resposta a nivell tècnic. Donar suport per a la gestió 
dels diferents programes i accions i impulsar tota aques-
ta assistència tècnica a nivell territorial ha de permetre 
millorar el compliment dels compromisos de justificació 
que el propi SOC adquireix de les institucions o fons que 
financen de forma majoritària les polítiques.

4.5.3. Reforçar les capacitats locals i territorials que per·
metin el desenvolupament de la cooperació entre actors

La millora de les capacitats tècniques dels agents que 
executen les polítiques d’ocupació a nivell local i territo-
rial, el desenvolupament d’accions formatives i de trans-
ferència de coneixement, o l’establiment de xarxes de 
cooperació o de projectes liderats per diferents actors re-
presenten un guany qualitatiu en les polítiques de desen-
volupament local i territorial. Cooperar a nivell local ha 
d’implicar també un guany en l’eficiència i l’optimitza-
ció en l’ús dels recursos públics, ja que la implementació 
d’accions ocupacionals entre diferents ens permet ajus-
tar-les a les necessitats territorials i evitar també duplici-
tats en la prestació de serveis. A tal fi, el SOC promou-
rà la cooperació entre tots aquells agents implicats en el 
desenvolupament local i territorial i la cooperació amb 
projectes que superin els àmbits de les polítiques d’ocu-
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pació a nivell territorial, aportant la seva experiència i 
aquells recursos que puguin ser complementaris.

4.5.4. Incorporar informació i coneixement dels diferents 
territoris a l’Observatori del Treball

Les oficines de Treball i altres operadors de la xarxa ocu-
pacional en el territori tenen un coneixement pràctic, a 
partir del desenvolupament de les seves funcions, sobre 
els mercats de treball locals i el desenvolupament local. 
Aquesta informació, normalment de caràcter qualitatiu, 
ha de transferir-se a l’Observatori del Treball i sumar-se 
a les fonts més clàssiques d’informació amb les quals tre-
balla l’Observatori.

Indicadors

Núm. d’actuacions concertades al territori entre diferents 
agents.

Núm. d’assistències tècniques i metodològiques.

Núm. d’accions formatives i de transferència de coneixe-
ment als agents i actors que participen en el desenvolu-
pament local.

4.6. Sisena línia. Impulsar la 
internacionalització del SOC i la mobilitat de 
la població activa

La mobilitat professional i formativa de les persones és 
una oportunitat per a la ciutadania europea i un instru-
ment indispensable de cara a construir un mercat de tre-
ball europeu que pot ajudar les persones a accedir a una 
oferta de llocs de treball molt més àmplia. La mobilitat 
formativa també pot millorar les competències professio-
nals de la població activa mitjançant l’estada a centres 
de formació de referència internacional o a empreses. La 
mobilitat a Europa encara resta condicionada a moltes 
traves, com poden ser la connectivitat dels diferents sis-
temes de seguretat social, el reconeixement de les titu-
lacions, les barreres lingüístiques, l’oferta d’habitatge de 
lloguer, etc. D’altra banda, i a nivell estatal, la regulació 
de les polítiques actives d’ocupació reconeix explícita-
ment per primera vegada el foment de la mobilitat laboral 
com un àmbit d’actuació. Així doncs, aquest marc regu-
lador configura un espai relativament nou de les políti-
ques actives i, per tant, una línia estratègica on caldrà de-
senvolupar nous programes, generar coneixement del que 
funciona, intercanviar bones pràctiques amb altres regi-
ons, etc. En definitiva es tracta de desenvolupar tot un eix 
d’actuacions que contribueixin a generar una «cultura» 
de la mobilitat a favor de les persones i de les empreses.

Els objectius de línia que despleguen aquesta línia estra-
tègica són: 

4.6.1. Incorporar les oportunitats laborals que es gestio·
nen a través de la xarxa Eures a l’activitat de les oficines 
de Treball i a la resta de la xarxa ocupacional per acostar 
les persones que estan en recerca d’ocupació al mercat de 
treball europeu

La configuració d’un mercat de treball europeu és una 
realitat que molt probablement s’anirà consolidant la pro-
pera dècada. Millorar els mecanismes per accedir a un 
mercat de treball amb el potencial de l’europeu és un ob-
jectiu cabdal d’aquesta Estratègia, ja que augmenta les 
possibilitats d’inserció de les persones en recerca d’ocu-

pació. Per tal de facilitar aquesta tasca des de l’àmbit de 
les polítiques d’ocupació, la millora i especialització de 
la informació, l’orientació i la intermediació enfocades a 
la mobilitat laboral resulten aspectes destacats. El SOC 
haurà, doncs, de formar i especialitzar la seva xarxa de 
persones informadores i orientadores perquè aquesta si-
gui capaç de donar una resposta satisfactòria a aquest 
tipus de demandes, amb una estratègia que permeti in-
formar les persones que vulguin anar a treballar a l’es-
tranger. Una de les línies de treball més destacades haurà 
de ser la consolidació de la informació de la xarxa Eures 
a les oficines de Treball i la transferibilitat del coneixe-
ment a la resta de la xarxa ocupacional; per tant, inte-
grant l’experiència i el lideratge de la xarxa Eures dins el 
SOC i consolidant-la com el referent per impulsar les es-
tratègies afavoridores de la mobilitat professional.

4.6.2. Augmentar la col·laboració entre serveis d’ocupa·
ció de diferents administracions i organitzacions d’àmbit 
europeu i internacional

L’establiment d’acords de col·laboració amb organismes 
internacionals que gestionin les polítiques d’ocupació és 
un objectiu estratègic que caldrà potenciar els propers 
anys. La cooperació amb organitzacions d’àmbit europeu 
o internacional i altres administracions en l’àmbit de les 
polítiques d’ocupació, en especial amb els serveis públics 
d’ocupació, permet aprendre noves metodologies, formes 
de gestió innovadores, intercanviar coneixement, plante-
jar projectes que es puguin implementar en territoris di-
ferents, crear xarxes internacionals en aquests àmbits, en 
definitiva col·laborar per tal de millorar la implementació 
de les polítiques d’ocupació. La cooperació entre serveis 
d’ocupació també haurà de millorar directament la mobi-
litat professional transnacional, ja que es podran establir 
convenis de col·laboració per tal de facilitar a través del 
SOC perfils professionals de difícil cobertura en altres 
països o viceversa.

4.6.3. Impulsar la mobilitat professional i formativa a Eu·
ropa i altres economies emergents del món

És un objectiu d’aquesta Estratègia millorar totes les pos-
sibilitats que tenen les persones en situació d’atur de re-
alitzar pràctiques professionals en entorns reals de tre-
ball, pel fet que suposa en la millora de l’ocupabilitat 
de les persones i de retruc l’ampliació de la seva xarxa 
de contactes. En aquesta línia, també ho és que aques-
tes pràctiques es duguin a terme fora de les fronteres de 
Catalunya, a Europa i d’altres economies emergents del 
món, pels beneficis específics que aporta associats l’ex-
perimentació en entorns culturals i de treball aliens a la 
persona que hi participa. Per tant, el SOC impulsarà els 
programes que permetin fer estades professionalitzado-
res en països europeus i d’altres, ampliant la cobertura a 
un major nombre de persones candidates amb l’objectiu 
primordial que aquestes condueixin a la inserció laboral 
dels candidats o candidates, ja sigui en les pròpies em-
preses a l’estranger o en el seu retorn a Catalunya. Més 
enllà de l’experimentació en entorns reals de treball, el 
SOC potenciarà també estades formatives en centres de 
referència sectorial internacional, donant suport econò-
mic a les persones que hi vulguin participar.
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4.6.4. Aprofitar els recursos existents a la Generalitat i 
a les xarxes internacionals constituïdes per implementar 
programes d’intercanvi de coneixement

La presència internacional de la Generalitat amb delega-
cions a l’estranger i les oficines de diferents temàtiques 
(per exemple les de suport a la internacionalització de les 
empreses) han de ser un altre recurs per tal de poder cre-
ar espais de cooperació, intercanvi de coneixement i im-
puls de projectes singulars en l`àmbit de les polítiques 
d’ocupació. Establir sinèrgies amb aquestes estructures 
que ja estan en funcionament, aprofitar-les, és una bona 
manera d’optimitzar l’activitat internacional que aquesta 
Estratègia pretén potenciar. Identificar quins països po-
den aportar coneixement i en quines temàtiques ha de ser 
el primer pas de cara a establir xarxes de cooperació en 
els àmbits que afecten les polítiques d’ocupació.

Indicadors

Núm. d’actuacions del SOC i de participants en actuaci-
ons d’àmbit internacional.

Núm. de convenis de col·laboració entre institucions i or-
ganitzacions de caràcter transnacional.

4.7. Setena línia. Desenvolupar una estratègia 
d’innovació que permeti dissenyar polítiques 
d’ocupació pròpies i adaptades al context 
socioeconòmic català

S’entén la innovació com el procés de generació i implan-
tació amb èxit de noves idees de millora de procés, ser-
vei, programa o model de gestió (tecnològic o no) per in-
crementar-ne el valor i l’eficiència. La innovació és un 
mitjà, no una finalitat en si mateixa, i no sempre signi-
fica crear des de zero, sinó que pot prendre multiplicitat 
de nivells i formes. La promoció de la innovació és un 
objectiu transversal d’aquesta Estratègia. A tal fi, s’hau-
ran de crear les condicions adients per a la identificació 
de les bones pràctiques, la implementació d’experiències 
pilot, l’intercanvi d’eines, metodologies i recursos entre 
tots els agents ocupacionals.

Els objectius de línia que despleguen són: 

4.7.1. Innovar en el disseny de noves polítiques d’ocupa·
ció adaptades al context socioeconòmic català

El Reial decret llei 3/2011 si bé determina quins són els 
àmbits de polítiques actives d’ocupació i una cartera de 
serveis mínima i comuna per a totes les comunitats au-
tònomes, introdueix per primera vegada la possibilitat 
que els serveis públics d’ocupació autonòmics dissenyin i 
executin polítiques d’ocupació pròpies adaptades a la se-
va realitat. Aquesta possibilitat representa un canvi molt 
important en la situació que han tingut les polítiques ac-
tives des de la seva creació. Per tant, s’obre un espai d’in-
novació i experimentació que ara es podrà dur a terme 
amb tots aquells programes que reben fons estatals. És en 
aquest sentit que, seguint els àmbits de polítiques actives 
que assenyala la Llei d’ocupació, el SOC podrà dissenyar 
noves polítiques d’ocupació a partir de les necessitats que 
vagi identificant i que seran canviants en el temps que 
dura aquesta Estratègia. Cal assenyalar el paper de l’ex-
perimentació, innovació i experiències pilot, per a la mi-
llora contínua i actualització de les PAO. Aquest element 

d’innovació en les polítiques i programes és un dels rep-
tes principals que planteja aquesta Estratègia.

4.7.2. Innovar en els processos de gestió

Com s’ha esmentat anteriorment, la innovació és un ob-
jectiu transversal d’aquesta Estratègia. Així mateix, la 
innovació en els processos de gestió, és a dir, el desenvo-
lupament de sistemes nous o millorats de gestió es con-
templa en altres objectius de línia d’aquesta Estratègia, 
en especial: 

– La xarxa integrada d’orientació

– Els circuits de relació amb el Servicio Público de Em-
pleo Estatal (SEPE)

– El sistema d’orientació i intermediació basat en un mo-
del de gestió per competències

– L’accés de les persones treballadores a l’oferta d’ocu-
pació mitjançant el perfeccionament dels canals d’infor-
mació

– El foment del seguiment de les actuacions ocupacionals 
realitzades per les persones treballadores a través d’un 
sistema d’historial compartit

– La integració de la xarxa ocupacional

– Les oficines de Treball

– Els sistemes d’informació 

– Les estratègies de qualitat en la configuració de la xar-
xa ocupacional del SOC

4.7.3. Innovar en l’ús de fórmules jurídiques que millorin 
la gestió de les polítiques d’ocupació 

La provisió de serveis d’ocupació a la xarxa ocupacional 
es duu a terme en gran part amb l’ús de la concurrència 
competitiva. Amb la modificació de la Llei d’ocupació, 
es podrà utilitzar qualsevol forma jurídica ajustada a dret 
per tal de proveir els serveis que es financen amb fons 
estatals. Aquesta modificació haurà de facilitar la conti-
nuïtat dels programes, la seva estabilitat i la seva durada 
plurianual. Per tant, en aquest cas, un canvi legislatiu in-
trodueix un element innovador que és estratègic per a la 
xarxa ocupacional, que pot ajudar a consolidar la trans-
ició dels actuals programes ocupacionals cap a serveis 
ocupacionals i que el SOC haurà de desenvolupar els pro-
pers anys. Amb l’objectiu de millorar la cartera de ser-
veis, el SOC identificarà els operadors que excel·leixen en 
qualitat i introduirà fórmules que innovin pel que fa a la 
provisió de serveis.

4.8. Vuitena línia. Generar coneixement de 
les polítiques d’ocupació a través de la seva 
avaluació 

Un objectiu transversal d’aquesta Estratègia és incorpo-
rar de manera sistemàtica l’avaluació de les polítiques 
d’ocupació. L’avaluació no com a fi en si mateix sinó com 
a instrument per obtenir informació significativa sobre la 
planificació, el desenvolupament i els resultats de les polí-
tiques actives d’ocupació i, a partir d’aquest coneixement, 
facilitar la presa de decisions. El disseny de l’avaluació 
ha de tenir en especial consideració que la informació re-
sultant sigui significativa pel màxim nombre d’actors que 
configuren el sistema ocupacional i que, alhora, aporti 
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transparència al sistema ocupacional de Catalunya en el 
sentit de rendició de comptes a la ciutadania.

Els objectius de línia que despleguen aquesta línia estra-
tègica són: 

4.8.1. Millorar els sistemes d’informació existents que fa·
cin factible l’avaluació de les polítiques actives d’ocupa·
ció

El SOC ha de finalitzar la feina iniciada amb el projecte 
Sistema d’Informació de les Polítiques Actives d’Ocupa-
ció (SIPAO), que té com a finalitat construir el sistema 
d’informació de dades PAO i que serà una eina indispen-
sable per poder portar-ne a terme l’avaluació. Per això 
cal millorar i integrar la informació disponible, en espe-
cial orientant la recollida d’informació no només cap a 
la gestió, sinó també cap a l’avaluació. La integració de 
les dades PAO no solament ha de permetre l’accés a unes 
dades fiables i validades del conjunt dels programes ocu-
pacionals sinó també la integració amb altres dades la-
borals (situació laboral, prestacions per desocupació) que 
possibilitin l’anàlisi de l’adequació de les polítiques a la 
situació del mercat.

4.8.2. Incloure progressivament el disseny de l’avaluació 
en els programes i/o serveis que implementi el SOC

L’avaluació ha de servir per valorar els impactes de les 
polítiques d’ocupació en la millora de l’ocupabilitat de les 
persones treballadores i en la seva inserció laboral i ha 
d’ajudar, també, al disseny d’unes polítiques actives efi-
caces. Per tot això, els futurs plans de desenvolupament 
de les polítiques actives d’ocupació, que són l’instrument 
de planificació de les PAO de caràcter periòdic, definiran 
prèviament els programes que s’avaluaran cada any, els 
nivells d’avaluació (disseny, pertinença, resultats, impac-
tes) i els moments de l’avaluació (ex ante, ex post). L’ava-
luació de les polítiques d’ocupació ha d’ocupar un lloc 
destacat en el procés d’aprenentatge i de millora contínua 
que necessita el sistema ocupacional per donar resposta 
als importants reptes que té plantejats.

Indicadors

Núm. de persones beneficiàries de programes del SOC 
avaluats/Núm. total de persones beneficiàries PAO del 
SOC (%).

Grau d’incorporació de les recomanacions de les avalua-
cions (es descriuran categories).

5. Col·lectius, sectors i territoris d’atenció 
prioritària en el Pla general d’ocupació 
de Catalunya-Estratègia catalana 
per a l’ocupació 2012-2020

La crisi econòmica iniciada el 2007 ha provocat la des-
trucció de més de 400.000 llocs de treball a Catalunya. 
A més, la situació d’atur no afecta de la mateixa manera 
tots els col·lectius, tots els sectors productius ni tots els 
territoris. Per això, l’ECO assenyala, d’una banda, els col-
lectius amb més dificultats d’inserció en el mercat de tre-
ball i que requereixen un tractament més personalitzat, 
de l’altra, els sectors també prioritaris perquè són genera-
dors d’ocupació i, finalment. els territoris que necessiten 
una actuació preferent. A causa de la durada temporal de 

l’ECO, caldrà revisar les prioritats de col·lectius, sectors i 
territoris en les diferents revisions previstes.

L’ECO assumeix els col·lectius prioritaris que assenya-
la la Llei 56/2003, de 16 de desembre, d’ocupació, és a 
dir: «persones amb especials dificultats d’integració en 
el mercat de treball, especialment joves, amb particular 
atenció a aquells amb dèficit de formació, dones, perso-
nes en situació d’atur de llarga durada, més grans de 45 
anys, persones amb discapacitat o en situació d’exclusió 
social, i immigrants, respecte a la legislació d’estrange-
ria, o altres que es puguin determinar, en el marc del Sis-
tema Nacional d’Ocupació».

L’ECO a partir d’aquest marc de referència estatal de-
termina per a Catalunya els següents col·lectius, sectors i 
territoris prioritaris.

5.1. Col·lectius prioritaris

Joves menors de 30 anys

La taxa d’atur juvenil era del 29,3% el segon trimestre 
de l’any 2011, més d’11 punts percentuals per sobre de 
la mitjana catalana. Les persones joves ocupades acostu-
men a inserir-se en el mercat de treball en el sector pri-
vat, observant-se una menor presència que la de la pobla-
ció adulta en el sector públic o en el col·lectiu de persones 
autònomes i emprenedores. Igualment, la població jove, 
amb una temporalitat per sobre de la mitjana de la pobla-
ció ocupada, pateix especialment la situació de dualitat 
del mercat de treball, fet que dificulta la seva inserció i 
afecta la seva permanència.

A més, si al fet de ser jove s’hi afegeix la baixa qualifica-
ció, les dificultats d’inserció laboral s’incrementen expo-
nencialment, ja que el nivell educatiu és en aquesta franja 
d’edat una variable determinant en el procés d’inserció. 
Per tant, les persones menors de 30 anys (en especial amb 
baixos nivells de qualificació) són un col·lectiu prioritari 
d’intervenció des de les polítiques d’ocupació.

Persones de més de 45 anys 

El 39,4% de les persones treballadores en situació d’atur 
registrades el setembre de l’any 2011 a Catalunya tenen 
45 o més anys. Les persones de més de 45 anys presenten 
unes característiques que les fan força vulnerables en cas 
de pèrdua de l’ocupació. En general, són persones que 
han dut a terme una mateixa ocupació i/o han treballat en 
un mateix sector durant molts anys i, per tant, si aquestes 
circumstàncies canvien es poden trobar amb dificultats 
per tornar-se a inserir en el mercat de treball. També cal 
tenir en compte que són persones que acostumen a tenir 
càrregues familiars, amb les consegüents limitacions pel 
que fa a la mobilitat geogràfica o determinades deman-
des salarials i amb una especial incidència d’afectació 
per riscos psicosocials.

La intervenció específica de les polítiques d’ocupació so-
bre aquest col·lectiu ha de partir de la necessitat d’apro-
fitar l’experiència i qualificació de les persones treballa-
dores en aquesta franja d’edat, incrementar la seva taxa 
d’ocupació i augmentar l’edat mitjana de sortida del mer-
cat de treball.



5 de març de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 264

4.70.05. INFORMACIó 93

Persones amb baixos nivells de qualificació assolida

Més de la meitat de les persones en situació d’atur regis-
trades presenten un nivell baix de qualificació. El nivell 
de qualificació té una relació directa amb les possibilitats 
d’inserció en el mercat de treball, ja que, a més qualifica-
ció, més probabilitat de sortida de la situació d’atur.

En els propers anys, la creació de nous llocs de treball es-
tarà lligada a perfils professionals de nivells mitjans i alts 
de formació i progressivament aniran perdent pes especí-
fic en el sistema productiu, determinats sectors amb bai-
xa qualificació i intensius en mà d’obra, que aporten poc 
valor afegit i on es concentra especialment aquest perfil 
de persones treballadores. Aquest fet, comporta la neces-
sitat de desenvolupar accions específiques i intensives de 
requalificació professional, que contribueixin a la millo-
ra dels perfils professionals i permetin l’accés a llocs de 
treball de qualitat.

Per tant, les polítiques d’ocupació hauran de prioritzar en 
les seves actuacions tots aquells col·lectius que tenen qua-
lificacions baixes per tal d’augmentar-ne l’ocupabilitat.

Persones en situació d’atur de llarga durada i/o sense co·
bertura econòmica

Un 35,3% de les persones en atur registrades a les ofici-
nes de Treball el setembre del 2011, fa més d’un any que 
es troben en aquesta situació, mentre que la taxa de co-
bertura per desocupació es situa en el 58,6% de les perso-
nes en atur registrades.

El temps d’estada a l’atur és un dels factors crítics per a 
les persones de cara a superar la situació de desocupació. 
A més durada de l’atur, menys probabilitats d’abandonar 
aquesta situació; també cal tenir en compte que, a més 
durada de la situació d’atur, menys cobertura de la pres-
tació contributiva i, per tant, més possibilitats d’entrar en 
un context d’insuficiència de rendes que pot, en funció de 
factors interns i externs, abocar la persona a una situació 
de risc d’exclusió social.

En un context com l’actual, a més, la situació de perma-
nència en aquesta situació d’atur de llarga durada es con-
verteix en un factor que pot afectar la salut psicofísica de 
les persones treballadores en situació d’atur, agreujant la 
seva situació.

És per això, que les polítiques d’ocupació han d’actuar 
preventivament, per evitar la permanència en la situació 
d’atur i, de manera reactiva, activant i intensificant de-
terminats dispositius d’inserció a partir d’un determinat 
temps des que s’ha produït la situació de desocupació.

Persones en risc d’exclusió social, en especial les percep·
tores de la renda mínima d’inserció 

El programa de la renda mínima d’inserció té per objec-
tiu pal·liar situacions d’exclusió social i de pobresa alhora 
que es potencia la realització d’itineraris d’inserció. Les 
persones beneficiàries d’aquest programa tenen uns per-
fils que els dificulten molt la seva presència continuada 
en el mercat de treball i, a més, presenten severes dificul-
tats personals i/o socials afegides. Per tant, les polítiques 
d’ocupació han d’aconseguir prioritzar aquests col·lectius 
a través d’una major implicació de les entitats de l’econo-
mia social, de l’augment dels recursos dedicats a la rea-
lització d’itineraris personalitzats d’inserció i, en conse-

qüència, amb la creació de serveis d’orientació específics 
per als perceptors de la renda mínima d’inserció.

Aquest objectiu ha de permetre mantenir aquestes perso-
nes entre la població activa i contribuir decisivament al 
seu desenvolupament personal, a la seva integració social 
i al desenvolupament econòmic.

Persones amb discapacitat

Les persones amb discapacitat són un col·lectiu d’aten-
ció prioritària degut principalment a les seves dificultats 
per trobar una ocupació, ja sigui en un entorn protegit o 
especialment en el mercat de treball ordinari. Efectiva-
ment, la baixa taxa d’activitat del col·lectiu i les dificul-
tats d’inserció en l’empresa ordinària fan de les persones 
amb discapacitat un col·lectiu amb el qual les polítiques 
d’ocupació han de realitzar actuacions de cara a millorar 
la seva inserció al mercat de treball.

Determinats estereotips associats indegudament a una 
suposada manca de productivitat de les persones amb 
discapacitat, condicionen aquesta inserció i molt sovint 
provoquen la seva concentració en determinats sectors 
amb escàs valor afegit.

És per això, que les polítiques d’ocupació per a les per-
sones amb discapacitat han d’innovar-se i, amb l’especi-
al complicitat del tercer sector, servir de pont per donar 
compliment als principis d’igualtat, integració i accessi-
bilitat, reconeguts en la normativa estatal i comunitària.

Persones en situació d’atur que provenen dels sectors es·
pecialment afectats per la crisi econòmica

La destrucció d’ocupació a Catalunya ha estat intensa 
en l’actual crisi econòmica. La Diagnosi assenyala al-
tes taxes d’atur registral en sectors com la construcció, 
les indústries tèxtils, del cuir i del calçat; la indústria 
metal·lúrgica; la fusta i la fabricació de mobles i d’altres 
indústries manufactureres; així com a l’hostaleria, o acti-
vitats administratives i de serveis auxiliars (activitats de 
lloguer de béns, empreses de treball temporal o agències 
de viatges, entre altres).

La caiguda en l’activitat relacionada amb aquests i d’al-
tres sectors i la consegüent destrucció d’ocupació plante-
ja un repte a les polítiques d’ocupació sobretot en termes 
d’orientació, de polítiques de recol·locació i requalificació 
professional. Acompanyar les persones que han perdut la 
seva feina en aquests sectors, analitzar les seves compe-
tències, assessorar-les en les possibilitats de noves ocu-
pacions, incentivar-les a realitzar accions formatives fora 
del sector on han treballat, encoratjar-les a crear les seves 
pròpies empreses, etc., serà una tasca essencial del SOC 
en els propers anys.

5.2. Sectors prioritaris

Sectors productius amb altes necessitats de llocs de tre·
ball per reposició

La major part dels llocs de treball que es crearan en els 
propers anys a Catalunya respondran a les necessitats de 
reposició de la mà d’obra, degut principalment al pas a la 
inactivitat que suposa l’accés a la jubilació de les perso-
nes. Per tant, el SOC haurà d’identificar quins són aquests 
sectors en cada moment, de cara a facilitar l’adaptació de 
les necessitats competencials de les persones treballado-
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res que accedeixin a aquests llocs de treball a les necessi-
tats requerides per les empreses; així mateix, és d’esperar 
que aquests llocs de treball requeriran un nivell de qua-
lificació superior a mesura que vagin passant els anys.

Sectors generadors d’ocupació

L’ECO vol assenyalar també sectors que, malgrat el con-
text econòmic, són possibles generadors d’ocupació per 
tal que les polítiques d’ocupació puguin recolzar i acom-
panyar totes aquelles estratègies de creació de llocs de 
treball. Alguns dels sectors amb potencial de creixement 
a Catalunya són l’energètic (eficiència energètica i energi-
es renovables) la rehabilitació d’habitatges, les tecnologi-
es de la informació i de la comunicació, el sector d’aten-
ció a la dependència, la logística i el transport, el sector 
agroalimentari i també algunes activitats de suport a les 
empreses (com el disseny, la traducció, la consultoria o 
els centres d’atenció telefònica). Algunes ocupacions re-
lacionades amb oficis tradicionals (fusters, forners, ma-
tricers, etc.) poden ser també generadores de llocs de tre-
ball.

D’altra banda, l’ECO també haurà de donar especial su-
port a aquells sectors que generen volums importants de 
persones ocupades, com són a Catalunya l’hostaleria i el 
comerç, entre altres.

5.3. Territoris prioritaris

La Diagnosi per a l’Estratègia aporta informació detalla-
da sobre l’atur i les PAO a Catalunya i les comarques ca-
talanes. Hi ha dos indicadors que sintetitzen aquesta in-
formació, la taxa d’atur registral i la ràtio de places PAO 
per demandants d’ocupació a Catalunya i les seves co-
marques. Aquests dos indicadors han de guiar la progra-
mació de les PAO en el territori. Amb l’objectiu de con-
tribuir a reduir la dispersió de les taxes d’atur registral 
de les comarques de Catalunya s’hauran d’esmerçar més 
recursos en PAO, en termes relatius, en aquells territoris 
amb taxes d’atur més elevades.

D’altra banda, al territori, les PAO han de donar suport 
a les línies estratègiques de desenvolupament local i als 
sectors amb possibilitats de creixement i potencials cre-
adors d’ocupació.

Annexos: 

6. Annex 1: Diagnosi per al Pla general d’ocupació de 
Catalunya - Estratègia catalana per a l’ocupació 2012 - 
2020. Informe territorial del mercat de treball, adequació 
de les polítiques actives d’ocupació a Catalunya

7. Annex 2: Ampliació de la Diagnosi

7.1. Perfil de l’atur a setembre de 2011

7.2 Gràfics de situació i avaluació sectorial del mercat de 
treball a les comarques de Catalunya

7.3. Anàlisi de les polítiques actives d’ocupació a la Diag-
nosi per a l’Estratègia catalana per a l’ocupació

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

Pla de salut de Catalunya 2011-2015
Tram. 334-00055/09

Presentació
Govern de la Generalitat
Reg. 46497 / Coneixement i tramesa a la Comissió 
de Salut: Mesa del Parlament, 28.02.2012

A la Mesa del Parlament

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

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

«A proposta del conseller de Salut s’aprova la proposta 
d’acord del Govern pel qual s’aprova el Pla de salut de 
Catalunya 2011-2015. El text aprovat s’adjunta a l’Acta.» 

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

Barcelona, 21 de febrer de 2012

Germà Gordó i Aubarell
Secretari del Govern

Acord GOV/13/2012, de 21 de febrer, pel qual 
s’aprova el Pla de salut de Catalunya 2011-2015.

La Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de 
Catalunya, regula el Pla de Salut de Catalunya com a 
l’instrument indicatiu i el marc de referència per a totes 
les actuacions públiques en la matèria en l’àmbit de la 
Generalitat de Catalunya, amb una vigència quinquennal.

El Pla de salut de Catalunya és el marc de referència de 
les actuacions públiques del Govern de la Generalitat en 
l’àmbit de la salut i formula els objectius de salut i les es-
tratègies d’actuació del Departament Salut per mantenir 
i millorar la salut de la població, i defineix els indicadors 
d’avaluació. El Pla integra i dóna coherència a les políti-
ques de salut i serveis sanitaris, sociosanitaris i de salut 
pública. Aporta una visió àmplia, amb la qual cosa els as-
pectes socioeconòmics i els determinants de la salut ad-
quireixen tanta importància com les actuacions preventi-
ves i assistencials.

Correspon al Departament de Salut formular els cri-
teris generals de la planificació sanitària, i també fixar 
els objectius, els índex i els nivells bàsics a assolir en les 
matèries que s’inclouen en el Pla de salut de Catalunya 
i establir-ne la metodologia i el termini per a la seva ela-
boració.

En l’elaboració del Pla de salut de Catalunya 2011-2015 
s’ha respectat el procediment establert en la Llei d’orde-
nació sanitària de Catalunya. Atès que l’Avantprojecte de 
Pla ha estat vist pel Consell Català de la Salut i apro-
vat pel Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, 
correspon al Govern aprovar el Pla, en compliment del 
que estableixen els articles 9 i 62.2 de la Llei 15/1990, de 
9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.

Per tot això, a proposta del conseller de Salut, el Govern
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Acorda: 

1. Aprovar el Pla de salut de Catalunya 2011-2015, que 
s’adjunta annex a aquest Acord. El seu desenvolupament 
s’ajustarà a les disponibilitats establertes anualment per 
la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

2. Aquest Acord s’ha de publicar en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, tret del seu annex, que es po-
drà consultar a través de la pàgina web del Departament 
de Salut (www.gencat.cat/salut), i estarà a disposició de 
les persones interessades a la Direcció General de Regu-
lació, Planificació i Recursos Sanitaris del Departament 
de Salut (Travessera de les Corts, 131-159, Pavelló Ave 
Maria, 08028 Barcelona).

3. Aquest Acord es trametrà al Parlament de Catalunya, 
en el termini màxim de 30 dies comptadors des de la data 
de la seva aprovació, per tal que en tingui coneixement.

Barcelona, 21 de febrer de 2012

Germà Gordó i Aubarell
Secretari del Govern

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con·
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya sobre l’observança del pluralisme po-
lític en la televisió i la ràdio corresponent al 
desembre del 2011
Tram. 337-00022/09

Presentació
President, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 46421 / Coneixement i tramesa a la Comissió 
de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 28.02.2012

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 
desembre de 2011 perquè en tingueu coneixement i als 
efectes oportuns.

Ben cordialment,

Ramon Font Bové

Barcelona, 22 de febrer de 2012

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con·
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.89. PROPOSTES D’INICIATIVA 
LEGISLATIVA POPULAR

Proposta d’iniciativa legislativa popular amb 
relació a la Proposició de llei de dotació dels 
agents de la Policia de la Generalitat - Mos-
sos d’Esquadra i dels agents dels cossos de 
policies locals d’armilles interiors individuals 
de protecció balística i antiganivet i guants 
antitall i antipunxada
Tram. 202-00077/09

Oposició a la tramitació
Reg. 46325 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 28.02.2012

Acord: S’admet a tràmit el certificat del Govern; conse-
qüentment, atès el que disposen els articles 102.1 i 2 del 
Reglament i considerades l’oposició i les raons manifesta-
des pel Govern, no s’admet a tràmit la Proposició de llei 
damunt dita. Per aquest motiu, no es pot procedir a la re-
collida de signatures establerta als articles 1 al 6 de la Llei 
1/2006, de 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular.

A la Mesa del Parlament

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

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

«S’acorda denegar la conformitat a la tramitació de la 
Proposició de llei per dotar els agents de la policia de 
la Generalitat-Cos de mossos d’Esquadra i dels agents 
del Cos de policies Locals de Catalunya d’armilles in-
teriors individuals de protecció balística i antiganivet i 
guants antitall i antipunxada, número de tramitació 202-
00077/09, presentada pels senyors Fabià Rubio, Sergi 
Picó i Jonatan Vàzquez de la Comissió Promotora de la 
Iniciativa Legislativa Popular, atès que la seva aprovació 
comportaria un augment de despeses en el pressupost vi-
gent, d’acord amb l’informe que s’adjunta.»

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

Barcelona, 21 de febrer de 2012

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

Informe econòmic relatiu a Proposició de llei per 
dotar els agents de la policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra i els agents del cos de policies 
locals de Catalunya d’armilles interiors 
individuals de protecció balística i antiganivet i 
guants antitall i antipunxada (202-00077/09)

I. Consideracions prèvies

L’article 102.2 del Reglament del Parlament de Catalunya 
(RPC) preveu que si la Mesa del Parlament considera que 
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una proposició de llei pot implicar un augment de crèdits 
o una disminució d’ingressos, ha de sol·licitar la confor-
mitat prèvia del Govern perquè sigui admesa a tràmit. La 
resposta del Govern ha d’ésser motivada i s’ha de fer dins 
el termini de vuit dies des que li ha estat tramesa la pro-
posició de llei, un cop transcorreguts els quals el silenci 
s’ha d’entendre com a conformitat.

II. Efectes en el pressupost vigent

Un cop analitzada la proposició de llei per dotar els 
agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esqua-
dra i els agents del cos de policies locals d’armilles in-
teriors individuals de protecció balística i antiganivet i 
de guants antitall i antipunxada, es pot concloure que la 
seva aprovació i entrada en vigor suposaria una afectació 
de manera directa i immediata, en el pressupost del De-
partament d’Interior per a l’exercici 2012.

Aquest pressupost ha estat aprovat de conformitat amb 
l’ajust pressupostari ja iniciat al 2011, d’acord amb els 
principis d’austeritat, prioritat en la despesa social, credi-
bilitat i corresponsabilitat, amb l’objectiu d’equilibrar els 
comptes públics, atesa la situació econòmica i financera 
en que està immersa la Generalitat de Catalunya, com a 
conseqüència, principalment, de la crisi econòmica que 
afecta la nostra societat.

L’ajust pressupostari, que al 2011 centrava els seus esfor-
ços en les despeses, al 2012 reparteix aquests esforços 
entre les despeses i els ingressos, afectant també l’àm-
bit fiscal. Tot i això, la distribució dels ajustos no és li-
neal entre els diferents departaments i polítiques de la 
Generalitat. Així, els recursos destinats a les polítiques 
de seguretat, tot i resultar afectats, no ho han estat en la 
mateixa mesura que altres àmbits d’actuació del Govern 
i, amb esforços considerables, han dotat de manera ajus-
tada les partides corresponents a les despeses de personal 
de la Direcció General de la Policia, així com les partides 
corresponents a les despeses corrents i de capital ineludi-
bles per al correcte funcionament dels serveis, en què els 
ajustos també s’han fet palesos.

Així doncs, dins l’actual context de racionalització pres-
supostària per a l’exercici 2012, no és assumible pel De-
partament d’Interior l’increment de la despesa que com-
portaria l’aprovació de la proposició de llei per dotar els 
agents de la Policia de la Generalitat– Mossos d’Esqua-
dra i els agents del cos de policies locals de Catalunya 

d’armilles interiors individuals de protecció balística i 
antiganivet i guants antitall i antipunxada.

Cal destacar que el Departament d’Interior té un mandat 
parlamentari a partir de l’aprovació d’una proposta de re-
solució en la Comissió d’Interior del dia 2 de febrer de 
2012, en el qual insta al Govern a «facilitar armilles an-
tibala lleugeres per aquells agents que les necessitin per 
raó del servei. S’iniciarà l’adquisició i l’entrega de les ar-
milles l’any 2012, finalitzant en qualsevol cas aquest pro-
cés durant la present legislatura».

Tot i que l’objecte pot semblar coincident, un cop valo-
rats els costos i el calendari per la seva implementació 
divergeixen completament. Dins la Policia de la Generali-
tat - Mossos d’Esquadra, hi ha unitats que per raó del ser-
vei que desenvolupen, no necessiten aquest equipament i 
per tant els costos derivats del compliment de la proposta 
de resolució no son equiparables als costos derivats de la 
Iniciativa Legislativa Popular presentada.

Pel que fa al calendari, la proposta de resolució planteja 
l’adquisició i entrega de l’equipament durant la present 
legislatura. L’aprovació de la Iniciativa legislativa po-
pular suposaria l’adquisició immediata i per tant afecta-
ció de manera directa, en el pressupost del Departament 
d’Interior per a l’exercici 2012.

Per tant, el Govern manifesta la seva disconformitat amb 
la continuació de la tramitació de la proposició de llei 
amb número de tramitació 202-00077/09, per dotar els 
agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra 
i els agents del cos de policies locals de Catalunya d’ar-
milles interiors individuals de protecció balística i anti-
ganivet i guants antitall i antipunxada (202-00077/09) 
per afectació en el pressupost del Departament d’Interior 
per a l’exercici 2012.

Barcelona, 17 de febrer de 2012

Xavier Gibert i Espier
Secretari general

N. de la R.: La proposta d’iniciativa legislativa popular amb 
relació a la Proposició de llei de dotació dels agents de la 
Policia de la Generalitat · Mossos d’Esquadra i dels agents 
dels cossos de policies locals d’armilles interiors individu·
als de protecció balística i antiganivet i guants antitall i an·
tipunxada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Agrupació Catalana d’Entitats per a la Inserció Laboral de Persones amb Malaltia Mental (Ammfeina) davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre la situació del sector i de la inserció d
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	Sol·licitud de compareixença de representants del comitè d’empresa de Fercable davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliquin els problemes en què es troben l’empresa i els treballadors
	Tram. 356-00473/09
	Sol·licitud
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	Tram. 357-00011/09
	Substanciació
	Compareixença de representants de la Taula d’Autònoms de Catalunya per a informar sobre l’aplicació del Decret 18/2010
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	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya - Unió General de Treballadors per a exposar el seu punt de vista sobre l’estat d’aplicació del Decret 18/2010, d’aplicació a Catalunya de l’Estatut del treball aut
	Tram. 357-00246/09
	Substanciació


	Compareixença de representants d’Autònoms Pimec davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre la trajectòria de l’organització
	Tram. 357-00247/09
	Substanciació


	Compareixença de representants de la Federació de Treballadors Autònoms Dependents, de Comissions Obreres, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre l’estat d’aplicació del Decret 18/2010, d’aplicació a Catalunya de l’Estatut del trebal
	Tram. 357-00248/09
	Substanciació


	Compareixença de representants de l’Associació Intersectorial d’Autònoms de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre la situació dels autònoms
	Tram. 357-00249/09
	Substanciació


	Compareixença de representants de l’Organització d’Autònoms de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a donar a conèixer els objectius i les activitats d’aquesta organització
	Tram. 357-00250/09
	Substanciació


	Compareixença d’Ignacio Buqueras y Bach, president de la Comissió Nacional per a la Racionalització dels Horaris Espanyols, per a informar sobre els objectius i les propostes de l’entitat
	Tram. 357-00251/09
	Substanciació


	Compareixença de representants del comitè d’empresa del Gran Teatre del Liceu davant la Comissió de Cultura i Llengua per a explicar la situació actual de la institució
	Tram. 357-00258/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Joan Francesc Marco Conchillo, director general del Gran Teatre del Liceu, davant la Comissió de Cultura i Llengua per a explicar la situació de la institució i els motius de les mesures adoptades
	Tram. 357-00259/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del president del Patronat de la Patum de Berga davant la Comissió de Cultura i Llengua per a explicar la proposta de la llei de la Patum
	Tram. 357-00260/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de Sindicart per a informar sobre el projecte de cens de professionals de la cultura i sobre les seves reivindicacions
	Tram. 357-00261/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de la presidenta de l’Institut Català de les Dones davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre les polítiques d’eradicació de la violència masclista
	Tram. 357-00262/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a presentar propostes arran de l’increment de dones mortes víctimes de la violència masclista
	Tram. 357-00263/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació del grup Tamaia davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a presentar propostes arran de l’increment de dones mortes víctimes de la violència masclista
	Tram. 357-00264/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de l’Associació El Safareig davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a presentar propostes arran de l’increment de dones mortes víctimes de la violència masclista
	Tram. 357-00265/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de la presidenta de l’Institut Català de les Dones davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre les accions contra la violència masclista adreçades a les dones i llurs fills
	Tram. 357-00266/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Montserrat Vila, representant de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a opinar sobre les mesures que es duen a terme contra la violència de gènere
	Tram. 357-00267/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Joan Escuer Solé, president de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a donar la seva visió sobre programes del Govern vinculats a l’àmbit d’actuació d’aquest col·legi
	Tram. 357-00268/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Carles Sala, secretari d’Habitatge i Millora Urbana, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre les comunicacions rebudes per ajuntaments amb relació a la comercialització de promocions d’habitatges de lloguer s
	Tram. 357-00269/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de l’associació Lo Riu Roig davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre el projecte de construcció d’una guixera a la vall de Tost
	Tram. 357-00270/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Leonard Carcolé, director de l’Agència Catalana de l’Aigua, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre les mesures d’estalvi aplicades per l’Agència Catalana de l’Aigua
	Tram. 357-00271/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del secretari de Territori i Mobilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre els acords assolits amb Ryanair perquè aquesta companyia operi als aeroports de Reus i Girona
	Tram. 357-00272/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Miquel Valls i Maseda, president de la Cambra de Comerç de Barcelona, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre el futur de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	Tram. 357-00273/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Josep Piqué, president del Cercle d’Economia, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre el futur de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	Tram. 357-00274/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Joaquim Gay de Montellà, president de Foment del Treball, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre el futur de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	Tram. 357-00275/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Sebastià Salvador, president del Reial Automòbil Club de Catalunya, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre el futur de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	Tram. 357-00276/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença





	4.70.	Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern i d’altres òrgans
	4.70.01.	Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de despatx
	Encàrrec del despatx del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a la vicepresidenta del Govern
	Tram. 330-00026/09
	Presentació

	Encàrrec del despatx del conseller d’Empresa i Ocupació al conseller d’Interior
	Tram. 330-00027/09
	Presentació


	Encàrrec del despatx del conseller de Territori i Sostenibilitat al conseller d’Interior
	Tram. 330-00028/09
	Presentació


	Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat per la vicepresidenta del Govern
	Tram. 330-00029/09
	Presentació





	4.70.05.	Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
	Memòria del Consell Assessor de Ràdio i Televisió Espanyola a Catalunya corresponent al 2011
	Tram. 334-00053/09
	Presentació
	Pla general d’ocupació de Catalunya - Estratègia catalana per a l’ocupació 2012-2020
	Tram. 334-00054/09
	Presentació


	Pla de salut de Catalunya 2011-2015
	Tram. 334-00055/09
	Presentació





	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 desembre del 2011
	Tram. 337-00022/09
	Presentació



	4.89.	Propostes d’iniciativa legislativa popular
	Proposta d’iniciativa legislativa popular amb relació a la Proposició de llei de dotació dels agents de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i dels agents dels cossos de policies locals d’armilles interiors individuals de protecció balística i
	Tram. 202-00077/09
	Oposició a la tramitació





