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S U M A R I

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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, 
del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les per-
sones jurídiques
Tram. 200-00013/09
Aprovació p. 7

1.10. Resolucions

Resolució 609/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’accés al castell de Boixadors, a l’aeròdrom i a algunes 
masies de Sant Pere Sallavinera
Tram. 250-00878/09
Adopció p. 11

Resolució 610/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la restauració i la posada en funcionament de les estacions 
depuradores d’aigües residuals de Terrafortuna i de la Goba, 
a Vidreres
Tram. 250-00879/09
Adopció p. 11

Resolució 611/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la posada en funcionament de les estacions depuradores 
d’aigües residuals de Massanes
Tram. 250-00880/09
Adopció p. 11

Resolució 612/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la declaració de sòl contaminat de l’abocador de Can Pla-
nas, a Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-00898/09
Adopció p. 12

Resolució 613/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
el desplegament d’un títol d’abonament trimestral per als 
trens regionals
Tram. 250-00906/09
Adopció p. 12

Resolució 614/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la instal·lació d’un ascensor i d’enllumenat en una passarel·la 
de l’estació de Renfe de la Granada
Tram. 250-00908/09
Adopció p. 13

Resolució 615/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
el garantiment de la integració tarifària dels abonaments re-
gionals mensuals amb els serveis de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat, metro i trens de rodalia
Tram. 250-00951/09
Adopció p. 13

Resolució 616/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
el permís de pas per als ciclistes pels trams de la carretera 
C-17 entre Vic i Ripoll que no tinguin cap via paral·lela
Tram. 250-00909/09
Adopció p. 13

Resolució 620/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la reconversió de la central tèrmica de Cercs en un parc 
d’energies renovables
Tram. 250-00995/09
Adopció p. 14

Resolució 630/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la internalització del servei d’àpats del Centre Peniten-
ciari Ponent
Tram. 250-01006/09
Adopció p. 14

Resolució 631/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la propietat i l’usdefruit dels habitatges associats a la presó 
de la Trinitat Vella, a Barcelona
Tram. 250-01024/09
Adopció p. 14

Resolució 632/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’elaboració d’un pla de racionalització dels serveis ex-
ternalitzats dels centres penitenciaris
Tram. 250-01044/09
Adopció p. 15

Resolució 638/IX del Parlament de Catalunya, per la 
qual es crea la Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 
Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors
Tram. 252-00008/09
Acord de creació pel Parlament p. 15

Resolució 639/IX del Parlament de Catalunya, per la 
qual es designen sis vocals del Consell Assessor de l’Institut 
Català de Finances
Tram. 284-00046/08
Adopció p. 15

Resolució 640/IX del Parlament de Catalunya, per 
la qual es designen sis membres de la Junta de Govern del 
Memorial Democràtic
Tram. 284-00017/09
Adopció p. 16

Resolució 641/IX del Parlament de Catalunya, per la 
qual es nomenen sis membres del Plenari del Consell Nacio-
nal de la Cultura i de les Arts
Tram. 284-00008/09
Adopció p. 16

1.15. Mocions

Moció 109/IX del Parlament de Catalunya, sobre la 
inclusió social i l’eradicació de la pobresa
Tram. 302-00153/09
Aprovació p. 16

Moció 110/IX del Parlament de Catalunya, sobre els 
programes d’inserció i rehabilitació i la col·laboració amb les 
entitats del tercer sector social
Tram. 302-00154/09
Aprovació p. 17
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Moció 111/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’agricultura i la ramaderia ecològiques i la regionalització 
dels ajuts de la política agrària comuna
Tram. 302-00155/09
Aprovació p. 18

Moció 112/IX del Parlament de Catalunya, sobre les 
mesures contra la pobresa
Tram. 302-00156/09
Aprovació p. 18

Moció 113/IX del Parlament de Catalunya, sobre la 
necessitat que les caixes d’estalvi situades a Catalunya ad-
quireixin un compromís públic d’austeritat dels equips direc-
tius i de facilitació de línies de crèdit 
Tram. 302-00157/09
Aprovació p. 19

Moció 115/IX del Parlament de Catalunya, sobre el 
desenvolupament de les infraestructures
Tram. 302-00159/09
Aprovació p. 19

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de jus-
tícia juvenil
Tram. 300-00179/09
Substanciació p. 20

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’ocu-
pació
Tram. 300-00180/09
Substanciació p. 20

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques ener-
gètiques
Tram. 300-00181/09
Substanciació p. 20

Interpel·lació al Govern sobre la pèrdua de drets evi-
denciada pels dictàmens del Consell de Garanties Estatu-
tàries
Tram. 300-00182/09
Substanciació p. 20

Interpel·lació al Govern sobre la legislació en matè-
ria de finançament dels partits polítics
Tram. 300-00183/09
Substanciació p. 21

Interpel·lació al Govern sobre la temporada turísti-
ca d’estiu
Tram. 300-00184/09
Substanciació p. 21

1.30. Altres tramitacions

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

Memòria i Compte de la Sindicatura de Comptes 
corresponent al 2011
Tram. 256-00032/09
Coneixement de l’Informe p. 21

Procediment relatiu a l’Informe 13/2012, referent al 
Compte general de les corporacions locals, corresponent 
al 2010
Tram. 258-00023/09
Coneixement de l’Informe p. 21

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

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei dels serveis de prevenció, extin-
ció d’incendis i salvaments de la Generalitat
Tram. 202-00043/09
Debat de totalitat p. 21
Aprovació de les esmenes a la totalitat de devolució p. 21

Proposició de llei de supressió dels peatges a les 
autopistes amortitzades
Tram. 202-00087/09
Oposició del Govern a la tramitació p. 21

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la revisió de la delimi-
tació de les zones de protecció especial per als ocells que 
afecten els regadius del canal Segarra-Garrigues
Tram. 250-00081/09
Retirada p. 22

Proposta de resolució sobre l’agilitació del projecte 
del canal Segarra-Garrigues i les mesures per a l’ampliació 
sostenible de les zones de regadiu
Tram. 250-00955/09
Retirada p. 22

Proposta de resolució sobre la dinamització de 
l’Observatori Català de la Pobresa, la Vulnerabilitat i la In-
clusió Social
Tram. 250-01276/09
Retirada p. 22

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008, del 15 d’abril, i d’establiment d’un règim provisional 
de captura en viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la cria 
en captivitat adreçada a l’activitat tradicional de cant durant 
l’any 2011
Tram. 200-00017/09
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 22

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania
Tram. 202-00091/09
Presentació p. 22

Proposició de llei de creació d’impostos ambientals
Tram. 202-00092/09
Presentació p. 27

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la recuperació dels 
serveis de salut mental i d’urgències nocturnes en el CAP 
Badia del Vallès
Tram. 250-01076/09
Esmenes presentades p. 34
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Proposta de resolució sobre la preservació del Parc 
Agrari del Delta del Llobregat
Tram. 250-01077/09
Esmenes presentades p. 35

Proposta de resolució sobre el funcionament de la 
Taula de Preus de la Llotja de Reus
Tram. 250-01078/09
Esmenes presentades p. 35

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
normativa de consum i competència en la venda i distribució 
de cítrics del Baix Ebre i el Montsià
Tram. 250-01079/09
Esmenes presentades p. 35

Proposta de resolució sobre la commemoració del 
tres-centè aniversari de la Guerra de Successió
Tram. 250-01082/09
Esmenes presentades p. 36

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
d’urgències del CAP Jaume I, de Montcada i Reixac
Tram. 250-01084/09
Esmenes presentades p. 36

Proposta de resolució sobre l’estudi de viabilitat de 
la remodelació i ampliació de l’Escola Lluís Viñas, de Móra 
d’Ebre
Tram. 250-01086/09
Esmenes presentades p. 36

Proposta de resolució sobre el manteniment i millo-
rament dels serveis de rehabilitació i reinserció de reclusos
Tram. 250-01306/09
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre el soterrament de la lí-
nia ferroviària entre Barcelona i Portbou a Montcada i Reixac
Tram. 250-01307/09
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre la creació d’oficines 
d’intermediació en execucions hipotecàries
Tram. 250-01308/09
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre la connexió amb trans-
port públic entre Capellades i l’estació de Ferrocarrils de la 
Generalitat d’a quest municipi
Tram. 250-01309/09
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre la represa de les obres 
de la carretera C-51 entre Albinyana i Valls
Tram. 250-01310/09
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre el servei de transport 
públic per carretera entre Igualada i Barcelona
Tram. 250-01311/09
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre la creació d’un institut 
de secundària de dues línies a la Vall d’en Bas
Tram. 250-01313/09
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei de pediatria al consultori mèdic d’Aiguaviva
Tram. 250-01314/09
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre la retirada de l’expedi-
ent de regulació d’ocupació de l’Institut Català del Sòl, la in-
versió en el manteniment dels llocs de treball i la presentació 
d’un pla d’actuació i de viabilitat
Tram. 250-01315/09
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre la derogació de les 
mesures d’implantació de noves taxes en la formació pro-
fessional per al curs 2012-2013
Tram. 250-01316/09
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
segona fase i la posada en marxa de l’Escola Cau de la Gui-
neu, de Corbera de Llobregat
Tram. 250-01317/09
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
de remodelació i ampliació de l’Escola de Gironella
Tram. 250-01318/09
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
subvencions atorgades per l’Agència Catalana de Coope-
ració al Desenvolupament a les organitzacions no governa-
mentals per al desenvolupament
Tram. 250-01319/09
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre les sancions imposa-
des als conductors que es neguen a pagar els peatges
Tram. 250-01320/09
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
escola a Sant Julià del Llor i Bonmatí
Tram. 250-01321/09
Presentació p. 46

Proposta de resolució d’adhesió a la Declaració 
universal sobre els arxius
Tram. 250-01322/09
Presentació p. 47

Proposta de resolució de suport a la Ruta Pacífica 
de las Mujeres de Colombia
Tram. 250-01323/09
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre la coordinació del ser-
vei d’autobusos entre els municipis del Vallès Occidental
Tram. 250-01324/09
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre l’increment de passos 
de fauna a la carretera C-25 entre Manresa i les Oluges
Tram. 250-01325/09
Presentació p. 50

Proposta de resolució d’adhesió a la campanya «No 
amb el meu mòbil»
Tram. 250-01326/09
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre la inclusió en el Con-
grés Mundial de Telefonia Mòbil d’un espai de reflexió sobre 
la responsabilitat de les empreses en l’explotació de recur-
sos naturals a la República Democràtica del Congo per a 
l’extracció del coltan
Tram. 250-01327/09
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre la convocatòria de pla-
ces de protecció de persones i béns de l’àrea regional de re-
cursos operatius dels Mossos d’Esquadra a Lleida
Tram. 250-01328/09
Presentació p. 53

3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un infor-
me a la Sindicatura de Comptes o altres actuaci-
ons

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura 
de Comptes d’un informe de fiscalització de l’Associació 
Catalana de Municipis corresponent al període del 2003 al 
juny del 2011
Tram. 253-00008/09
Presentació p. 53
Termini de presentació d’esmenes p. 54

3.10.75. Procediments d’actuació davant el Tribunal Cons-
titucional

Procediment per a la interposició d’un recurs d’in-
constitucionalitat contra el Reial decret llei 16/2012, del 20 
d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del 
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Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i la seguretat 
de les seves prestacions
Tram. 212-00003/09
Propostes de resolució presentades pels grups parlamen-
taris p. 54

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

Proposta de resolució de creació d’una comissió 
d’investigació sobre les possibles responsabilitats derivades 
de l’actuació i la gestió de les entitats financeres i la possible 
vulneració dels drets dels consumidors
Tram. 252-00008/09
Presentació p. 55

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la lluita per la inclusió social i l’eradicació de la pobresa
Tram. 302-00153/09
Esmenes presentades p. 56

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la reinserció després de l’execució penal
Tram. 302-00154/09
Esmenes presentades p. 58

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els problemes dels sectors de l’agricultura i la ramaderia
Tram. 302-00155/09
Esmenes presentades p. 59

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació de la pobresa
Tram. 302-00156/09
Esmenes presentades p. 62

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació derivada de la mala gestió de les caixes d’es-
talvis
Tram. 302-00157/09
Esmenes presentades p. 63

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les taxes de la formació professional i les millores dels 
cicles formatius de grau superior
Tram. 302-00158/09
Esmenes presentades p. 66

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el desenvolupament de les infraestructures
Tram. 302-00159/09
Esmenes presentades p. 69

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Declaració del Parlament de Catalunya de suport al 
Tractat sobre comerç d’armes
Tram. 401-00034/09
Lectura en el Ple p. 74

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 85/IX, so-
bre la reducció de les restriccions genèriques de circulació 
de vehicles pesants els dies festius
Tram. 290-00076/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 74

Control del compliment de la Resolució 415/IX, de 
condemna de la repressió del poble sirià i de suport als ciu-
tadans sirians
Tram. 290-00399/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 75

Control del compliment de la Resolució 416/IX, so-
bre el reforç del personal sanitari en els països en vies de 
desenvolupament
Tram. 290-00400/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 75

Control del compliment de la Resolució 560/IX, so-
bre l’anàlisi de la planificació dels recursos per a l’atenció de 
pacients amb infart cardíac
Tram. 290-00533/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 76

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 62/IX, sobre la 
situació dels serveis penitenciaris
Tram. 390-00062/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 77

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la 
Generalitat davant el Ple perquè doni explicacions sobre les 
informacions aparegudes amb relació a les concessions ad-
ministratives de la Generalitat
Tram. 361-00002/09
Sol·licitud p. 80

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre la situació derivada de 
la investigació judicial de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, de Barcelona
Tram. 354-00215/09
Sol·licitud i tramitació p. 80

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural sobre l’incendi de Rasquera, el Pe-
relló i Tivenys
Tram. 354-00217/09
Canvi de Comissió tramitadora p. 81

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural sobre les mesures de prevenció 
d’incendis dutes a terme a la Ribera d’Ebre abans de l’incen-
di de Rasquera, el Perelló i Benifallet
Tram. 354-00219/09
Canvi de Comissió tramitadora p. 81

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia amb la consellera de Justícia sobre la decisió de no 
finançar els programes de rehabilitació de reclusos i d’aten-
ció a persones immerses en processos judicials de les enti-
tats que col·laboren amb el Departament de Justícia
Tram. 354-00223/09
Sol·licitud i tramitació p. 81

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia amb la consellera de Justícia sobre la implantació 
de la taxa per a la prestació de serveis personals i materials 
en l’àmbit de l’Administració de justícia
Tram. 354-00224/09
Sol·licitud i tramitació p. 81

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre la càrrega policial 
dels Mossos d’Esquadra a Lleida el 6 de juny de 2012
Tram. 354-00227/09
Sol·licitud i tramitació p. 81

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de la diputada Mari-
na Geli davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
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gestió de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelo-
na, durant el seu mandat com a consellera de Salut
Tram. 356-00704/09
Sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social davant 
la Comissió de Justícia perquè exposi els efectes de les re-
tallades pressupostàries en el Departament de Justícia en 
l’àmbit de l’execució penal
Tram. 356-00717/09
Sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença del director del Servei 
Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè infor-
mi sobre la desviació pressupostària en la construcció del 
nou Hospital de Sant Pau i de la Santa Creu i pel desajust 
econòmic arrossegat des del 2011
Tram. 356-00719/09
Sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença de Carmen Pérez, re-
presentant de l’Associació Professional del Cos Facultatiu 
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, davant la Comissió 
de Salut perquè informi sobre les denúncies contra aquest 
hospital
Tram. 356-00721/09
Sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença de representants del 
grup de coordinació de les entitats que formen la Taula de 
Participació Social amb el Departament de Justícia davant 
la Comissió de Justícia perquè informin sobre la situació 
creada pel fet que no s’hagin convocat subvencions ni s’ha-
gin renovat convenis per a la rehabilitació, l’assistència i la 
reinserció de reclusos
Tram. 356-00723/09
Sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença de Teresa Crespo, 
presidenta de la federació Entitats Catalanes d’Acció Social, 
davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les con-
seqüències de la no-convocatòria de subvencions i de la no-
renovació de convenis per part del Departament de Justícia
Tram. 356-00724/09
Sol·licitud p. 82
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Sol·licitud de compareixença de Sònia Fuertes, se-
cretària d’organització de la Comissió d’Àmbit Penitenciari 
i d’Execució Penal, davant la Comissió de Justícia perquè 
informi sobre les conseqüències de la no-convocatòria de 
subvencions i de la no-renovació de convenis per part del 
Departament de Justícia
Tram. 356-00725/09
Sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges 
davant la Comissió del Síndic de Greuges perquè informi 
sobre els viatges i l’activitat internacional del síndic i de les 
persones que l’acompanyen
Tram. 356-00729/09
Sol·licitud p. 83

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

Sessió informativa de la comissió corresponent 
amb el president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
per a presentar l’Informe sobre l’audiovisual a Catalunya 
corresponent al 2010
Tram. 359-00019/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 83

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

4.70.10. Altres comunicacions

Certificat de l’acord pel qual el Govern no dóna la 
conformitat a la tramitació d’una proposició de llei
Presentació p. 83

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Jubilació d’una funcionària de carrera
Acord p. 84

Jubilació d’un funcionari de carrera
Acord p. 85

Jubilació d’un funcionari de carrera
Acord p. 85
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 200-00013/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 35, 13.06.2012, DSPC-P 59

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de juny 
de 2012, ha debatut el Dictamen de la Comissió de Jus-
tícia referent al Projecte de llei de modificació de la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques (tram. 200-
00013/09) i les esmenes reservades pels grups parlamen-
taris.

Finalment, d’acord amb l’article 55.2 de l’Estatut d’auto-
nomia i amb els articles 112 i 113 del Reglament del Par-
lament, ha aprovat la llei següent: 

Llei de modificació del llibre tercer del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques

Preàmbul

La Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, tenia 
com a primer objectiu refondre, sistematitzar i harmonit-
zar la legislació d’associacions i fundacions, continguda 
en la Llei 7/1997, del 18 de juny, d’associacions, i la Llei 
5/2001, del 2 de maig, de fundacions. Alhora, però, es va 
aprofitar l’impuls codificador per a actualitzar alguns as-
pectes de llur règim jurídic.

El temps transcorregut des de l’entrada en vigor del lli-
bre tercer, quant als nous criteris que va incorporar, és 
suficient per a constatar un cert excés en la regulació dels 
requisits per a constituir fundacions, com també un excés 
d’intervencionisme en la regulació de l’organització i el 
funcionament d’aquestes entitats, que ha implicat, a ve-
gades, un fre a la creació de noves fundacions.

Les fundacions i les associacions han esdevingut actors 
econòmics la contribució dels quals resulta primordial 
per a la resolució dels desequilibris i d’alguns dels reptes 
que la situació de crisi econòmica suscita. Aquest poten-
cial de creixement ha estat reconegut per diversos òrgans 
de la Unió Europea. La prova més recent d’aquest reco-
neixement es troba en la Resolució del Parlament Euro-
peu del 8 de setembre de 2010 que insta la Unió Euro-
pea i els estats membres a tenir en compte les empreses 

d’economia social i la diversitat de formes d’empresa en 
les futures polítiques d’ocupació. En aquest punt, cal re-
marcar que diversos estudis han palesat que la produc-
ció de béns i serveis és la funció d’intervenció econòmica 
més característica adoptada per les fundacions i que en 
depenen de manera decisiva el creixement i la competiti-
vitat de les altres branques d’activitat.

Per aquest motiu, aquesta llei incorpora les mesures 
de simplificació administrativa que estableix la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, que ha 
estès l’aplicació d’aquestes mesures de simplificació a 
què obliga la directiva de serveis a tota l’actuació admi-
nistrativa. En la mateixa línia de simplificació i foment 
del sector, les modificacions s’orienten a incentivar la 
constitució de fundacions reduint la dotació inicial, a in-
crementar l’autonomia de gestió de les fundacions per-
metent compatibilitzar la condició de patró i la prestació 
de serveis a la fundació sota determinades condicions, 
a flexibilitzar el règim d’autoritzacions per a determina-
des operacions del patronat substituint l’autorització per 
la declaració responsable i a possibilitar que una persona 
que no tingui la condició de patró pugui exercir el càrrec 
de secretari, entre altres mesures.

El sector fundacional, atesa la seva incidència en la re-
activació econòmica del sector serveis, no pot restar al 
marge del marc legal esmentat, que justifica una reforma 
de la normativa fundacional orientada a obtenir guanys 
d’eficiència, agilitat i autonomia de gestió en les entitats 
i, consegüentment, una simplificació de procediments 
administratius, sense renunciar, però, al control i la su-
pervisió necessaris sobre llur activitat.

Article 1. Modificació de l’article 312-3  
del Codi civil

Es modifica l’apartat 1 de l’article 312-3 del Codi civil, 
que resta redactat de la manera següent: 

«1. Els òrgans col·legiats estan compostos, com a mínim, 
per tres membres, designats en l’acte constitutiu o d’acord 
amb els estatuts, i han de tenir almenys una persona amb 
el càrrec de president i una altra amb el de secretari. 
Aquest darrer càrrec pot correspondre a una persona que 
no tingui la condició de membre de l’òrgan col·legiat. El 
secretari, en aquest cas, intervé en les reunions amb veu 
però sense vot, i té el deure d’advertir de la legalitat dels 
acords que pretengui adoptar l’òrgan.»

Article 2. Modificació de l’article 312-9  
del Codi civil

Es modifica la lletra a de l’apartat 3 de l’article 312-9 del 
Codi civil, que resta redactada de la manera següent: 

«a) En cas que es tracti d’una persona física, el del cònju-
ge, el d’altres persones amb qui hom estigui especialment 
vinculat per lligams d’afectivitat, el dels seus parents en 
línia recta i, en línia col·lateral, fins al tercer grau de con-
sanguinitat o afinitat; i el de les persones jurídiques en 
les quals hom exerceixi funcions d’administració o amb 
les quals hom constitueixi, directament o per mitjà d’una 
persona interposada, una unitat de decisió, d’acord amb 
la legislació mercantil.»
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Article 3. Modificació de l’article 315-2  
del Codi civil

Es modifica la lletra e de l’article 315-2 del Codi civil, 
que resta redactada de la manera següent: 

«e) Les delegacions de funcions i llur modificació, revo-
cació o substitució. Aquests actes no són inscriptibles en 
el cas de les associacions.»

Article 4. Modificació de l’article 331-2  
del Codi civil

Es modifica l’article 331-2 del Codi civil, que resta redac-
tat de la manera següent: 

«Article 331-2. Capacitat per a la constitució

»1. Poden constituir fundacions les persones físiques i les 
persones jurídiques, privades i públiques. Les persones 
jurídiques públiques només ho poden fer conjuntament 
amb persones privades, d’acord amb llur normativa.

»2. Les persones físiques, per a constituir una fundació, 
han de tenir capacitat d’obrar plena, si ho fan entre vius, 
o capacitat per a testar, si ho fan per causa de mort.

»3. Perquè les persones jurídiques puguin constituir una 
fundació, cal que les normes que les regulen no els ho 
prohibeixin i que l’acord, en el qual ha de constar la fina-
litat d’interès general que es pretén assolir, sigui adoptat 
per un òrgan competent a aquest efecte o amb facultats 
suficients.

»4. Els fundadors han de tenir la lliure disposició dels 
béns que aporten a la fundació.»

Article 5. Modificació de l’article 331-5  
del Codi civil

Es modifica l’apartat 1 de l’article 331-5 del Codi civil, 
que resta redactat de la manera següent: 

«1. La dotació inicial de la fundació ha de consistir en di-
ners o altres béns fructífers i no pot tenir un valor inferior 
a 30.000 euros. En tot cas, els béns de la dotació inicial 
han d’ésser adequats per a iniciar o dur a terme les acti-
vitats fundacionals i han d’estar lliures de càrregues que 
n’impedeixin o en limitin d’una manera significativa la 
utilitat per a la fundació.»

Article 6. Modificació de l’article 331-6  
del Codi civil

Es modifica l’apartat 5 de l’article 331-6 del Codi civil, 
que resta redactat de la manera següent: 

«5. Si la dotació s’aporta en diners, se n’admet el desem-
borsament successiu. En aquest cas, el desemborsament 
inicial ha d’ésser almenys del 25 % i la resta s’ha de fer 
efectiva en el termini de cinc anys. Si la fundació és 
constituïda per persones físiques o jurídiques privades, el 
compromís de desemborsament successiu ha de constar 
en escriptura pública amb valor de títol executiu, d’acord 
amb el que estableix la legislació processal civil. Si és 
constituïda per persones jurídiques públiques, el compro-
mís de les aportacions successives ha de constar de ma-
nera expressa en l’acord fundacional aprovat per l’òrgan 
de govern competent, d’acord amb el que estableix la le-
gislació de finances públiques.»

Article 7. Modificació de l’article 331-8  
del Codi civil

Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 331-8 del Co-
di civil, que resten redactats de la manera següent: 

«2. No obstant el que estableix l’apartat 1, es poden cons-
tituir fundacions amb una dotació de quantia no inferi-
or a 15.000 euros per un termini màxim de cinc anys, 
d’acord amb les regles següents: 

»a) La carta fundacional ha de contenir un programa 
d’actuació que comprengui tot el període de funciona-
ment de la fundació, en el qual s’han d’indicar els re-
cursos financers que els fundadors es comprometen a 
aportar cada exercici per al compliment de la finalitat 
fundacional. Les aportacions compromeses han de que-
dar suficientment garantides.

»b) Els estatuts han d’establir el període de durada de 
la fundació, que comença a comptar a partir de la data 
d’inscripció en el Registre de Fundacions.

»c) La fundació no pot dur a terme directament explota-
cions econòmiques com a activitat de caràcter principal.

»3. Les fundacions poden modificar els estatuts per a 
prorrogar llur durada fins a un període màxim equiva-
lent a la meitat del termini inicial previst en el moment 
de constituir-se, o per a fer-la indefinida. En el cas de les 
fundacions a què fa referència l’apartat 2, per a passar a 
tenir durada indefinida han d’incrementar la dotació fins 
a arribar a la quantitat que estableix l’article 331-5.1 i han 
de presentar el projecte de viabilitat econòmica a què fa 
referència l’article 331-7.2.»

Article 8. Modificació de l’article 332-1  
del Codi civil

1. Es modifica la lletra h de l’apartat 3 de l’article 332-1 
del Codi civil, que resta redactada de la manera següent: 

«h) Els que requereixen l’autorització o aprovació del 
protectorat o l’adopció i formalització d’una declaració 
responsable.»

2. S’afegeix una lletra, la i, a l’apartat 3 de l’article 332-1 
del Codi civil, amb el text següent: 

«i) L’adopció i formalització de les declaracions respon-
sables.»

Article 9. Modificació de l’article 332-2  
del Codi civil

Es modifica l’article 332-2 del Codi civil, que resta redac-
tat de la manera següent: 

«Article 332-2. Direcció de la gestió ordinària

»1. El patronat, d’acord amb el que eventualment dispo-
sin els estatuts, pot designar una o més persones per a 
exercir funcions de direcció de la gestió ordinària de la 
fundació. Si aquestes funcions són encomanades a algun 
patró, cal fer-ho d’acord amb l’article 332-10.

»2. S’apliquen a les persones amb funcions de direcció 
els articles 332-3.2 i 332-9 pel que fa a llur capacitat, a 
les causes d’inhabilitació i a l’actuació en cas de conflicte 
d’interessos.»
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Article 10. Modificació de l’article 332-9  
del Codi civil

Es modifica l’article 332-9 del Codi civil, que resta re-
dactat de la manera següent: 

«Article 332-9. Conflicte d’interessos i autocontractació

»1. Els patrons i les persones que s’hi equiparen, d’acord 
amb l’article 312-9.3, només poden realitzar operacions 
amb la fundació si queda suficientment acreditada la ne-
cessitat i la prevalença dels interessos de la fundació so-
bre els particulars del patró o persona equiparada. Abans 
de dur a terme l’operació, el patronat ha d’adoptar una 
declaració responsable i l’ha de presentar al protectorat 
juntament amb la documentació justificativa pertinent, 
d’acord amb el que disposa l’article 332-13.

»2. La declaració responsable a què fa referència l’apar-
tat 1 ha de respectar el que disposen els articles 312-9 i 
332-13.»

Article 11. Modificació de l’article 332-10  
del Codi civil

Es modifica l’article 332-10 del Codi civil, que resta re-
dactat de la manera següent: 

«Article 332-10. Gratuïtat dels càrrecs

»1. Els patrons exerceixen llurs càrrecs gratuïtament, si 
bé tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les des-
peses degudament justificades i a la indemnització pels 
danys produïts per raó d’aquest exercici.

»2. Els patrons poden establir una relació laboral o pro-
fessional retribuïda amb la fundació sempre que s’articuli 
mitjançant un contracte que determini clarament les tas-
ques laborals o professionals que es retribueixen. En tot 
cas, aquestes tasques laborals o professionals retribuïdes 
han d’ésser diferents de les tasques i funcions que són 
pròpies del càrrec de patró.

»3. El patronat, abans de la formalització del contracte 
del patró amb la fundació, ha de presentar al protecto-
rat la declaració responsable d’acord amb el que esta-
bleix l’article 332-9. Si l’import dels contractes formalit-
zats amb un patró és superior a 100.000 euros anuals o 
al 10% dels ingressos meritats en el darrer exercici eco-
nòmic tancat i aprovat pel patronat, s’ha d’acompanyar la 
declaració responsable amb un informe validat per tèc-
nics independents que justifiqui que la contractació és 
beneficiosa per a la fundació i respon a criteris del mercat 
laboral o professional. També es requereix el dit informe 
si el cost anual dels contractes formalitzats amb patrons, 
més el cost del nou contracte que es vol formalitzar, és 
superior al dit 10%.

»4. El nombre de patrons amb relació laboral o professi-
onal amb la fundació ha d’ésser inferior al nombre de pa-
trons previst perquè el patronat es consideri vàlidament 
constituït.»

Article 12. Addició d’un article, el 332-13,  
al Codi civil

S’afegeix un article, el 332-13, al Codi civil, amb el text 
següent: 

«Article 332-13. Declaració responsable

»1. L’adopció de declaracions responsables pel patronat 
ha d’ésser acordada amb el vot favorable de dos terços 
del nombre total de patrons, sense computar els que no 
puguin votar per raó de conflicte d’interessos amb la fun-
dació. En l’acta de la reunió i en els certificats que deixin 
constància d’aquests acords s’ha de fer constar el sentit 
del vot dels patrons. Les declaracions responsables s’han 
de formular d’acord amb un model normalitzat i acre-
ditar mitjançant un certificat signat pel secretari amb el 
vistiplau del president.

»2. Prèviament a l’adopció de l’acord sobre la declaració 
responsable, els patrons han de disposar dels informes 
exigits per la llei i de la resta d’informació rellevant. Els 
models normalitzats de les declaracions responsables del 
patronat, signats per tots els patrons que les han adopta-
des, s’han de presentar al protectorat, juntament amb una 
còpia dels informes que escaiguin, abans d’executar l’ac-
te o atorgar el contracte que és objecte de la declaració 
responsable. També s’han d’adjuntar a la declaració res-
ponsable les objeccions a la contractació que hagi formu-
lat qualsevol dels membres del patronat competent en la 
mateixa acta o en un escrit separat. La presentació de la 
declaració responsable davant del protectorat ha de tenir 
lloc en el termini d’un mes a comptar de la data en què el 
patronat l’hagi acordada.

»3. La realització de l’acte o contracte objecte de la de-
claració responsable s’ha d’acreditar davant del protecto-
rat, amb la presentació del document que el formalitzi, en 
el termini de dos mesos a comptar des de la data en què 
s’ha presentat la declaració responsable al protectorat. Si 
l’acte o contracte es formalitza per mitjà d’una escriptura 
pública, s’ha de protocol·litzar la declaració responsable.

»4. La informació sobre les declaracions responsables i 
sobre la perfecció dels actes o contractes que en són ob-
jecte ha de fer part del contingut mínim de la memòria 
dels comptes anuals, juntament amb la resta d’informa-
ció a què fa referència l’article 333-8.e.

»5. El protectorat ha de posar a disposició de les funda-
cions els models normalitzats de declaració responsable.

»6. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essen-
cial, en qualsevol manifestació, dada o document que 
consti en una declaració responsable o que l’acompanyi 
comporten, amb l’audiència prèvia del patronat, la dene-
gació de la facultat d’atorgar l’acte o contracte i, si aquest 
ja ha estat atorgat, s’aplica el que l’article 312-10 estableix 
sobre la ineficàcia d’acords, decisions i actes i es poden 
iniciar les actuacions que corresponguin per a exigir les 
responsabilitats que estableix la legislació. Els patrons 
que facin constar en acta llur vot contrari resten exempts 
de la responsabilitat que en pugui derivar.»

Article 13. Modificació de l’article 333-1  
del Codi civil

Es modifica l’article 333-1 del Codi civil, que resta redac-
tat de la manera següent: 

«Article 333-1. Actes de disposició

»1. Els béns que integren la dotació i els destinats directa-
ment al compliment de les finalitats fundacionals només 
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poden ésser alienats o gravats a títol onerós i respectant 
les condicions posades pels fundadors o els aportants. El 
producte obtingut amb llur alienació o gravamen s’ha de 
reinvertir en l’adquisició o el millorament d’altres béns 
tot aplicant el principi de subrogació real.

»2. Si es donen circumstàncies excepcionals que impe-
deixen complir totalment o parcialment el deure de re-
inversió, el patronat, abans de dur a terme l’acte de dis-
posició, ha de presentar una declaració responsable al 
protectorat en què faci constar que es donen aquestes cir-
cumstàncies i ha d’aportar un informe subscrit per tèc-
nics independents que acrediti la necessitat de l’acte de 
disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió. 
També ha de justificar la destinació que es doni al pro-
ducte que no es reinverteixi, que ha d’estar sempre dins 
de les finalitats de la fundació.

»3. En tots els casos, els actes d’alienació o gravamen 
de béns immobles, establiments mercantils o béns mo-
bles, amb un valor de mercat superior a 15.000 euros, 
s’han de comunicar al protectorat abans d’executar-los. 
Si el valor de mercat supera els 100.000 euros o el 20% 
de l’actiu de la fundació que resulti del darrer balanç 
aprovat, el patronat, abans de la perfecció del contrac-
te, ha de presentar una declaració responsable al pro-
tectorat en què faci constar que l’operació és benefici-
osa per a la fundació i ha d’aportar un informe subscrit 
per tècnics independents que acrediti que l’operació 
respon a criteris economicofinancers i de mercat. Se 
n’exceptuen els actes d’alienació de béns negociats en 
mercats oficials si l’alienació es fa almenys pel preu de 
cotització.

»4. Les persones que hagin intervingut en representació 
de la fundació en un acte d’alienació o gravamen que pu-
gui ésser objecte de publicitat registral n’han de sol·licitar 
sense demora la inscripció en el Registre de la Propietat o 
en el registre que escaigui per raó de l’objecte.

»5. Les alteracions patrimonials derivades dels actes 
d’alienació o gravamen han de quedar reflectides en l’in-
ventari de la fundació. La realització d’aquests actes tam-
bé s’ha de fer constar en la memòria dels comptes anuals.

»6. L’autorització prèvia del protectorat per a fer actes de 
disposició, gravamen o administració extraordinària és 
necessària en els casos següents: 

»a) Si el donant ho ha exigit expressament.

»b) Si ho estableix una disposició estatutària.

»c) Si els béns o drets objecte de disposició s’han rebut 
d’institucions públiques o s’han adquirit amb fons pú-
blics.

»7. Si, en el termini de dos mesos a partir de la presen-
tació de la sol·licitud d’autorització, el protectorat no ha 
dictat una resolució expressa, opera el silenci adminis-
tratiu positiu i l’objecte de la sol·licitud es té per autorit-
zat, llevat que el protectorat hagi requerit al sol·licitant 
determinada documentació relativa a la sol·licitud d’au-
torització.»

Article 14. Modificació de l’article 333-11  
del Codi civil 

Es modifica l’article 333-11 del Codi civil, que resta re-
dactat de la manera següent: 

«Article 333-11. Auditoria de comptes

»1. Els comptes anuals de la fundació s’han de sotmetre 
a una auditoria externa si, durant dos anys consecutius, 
en la data del tancament de l’exercici, concorren almenys 
dues de les circumstàncies següents: 

»a) Que el total de l’actiu sigui superior a 6 milions d’eu-
ros.

»b) Que l’import del volum anual d’ingressos ordinaris 
sigui superior a 3 milions d’euros.

»c) Que el nombre mitjà de treballadors durant l’exercici 
sigui superior a cinquanta.

»d) Que almenys el 40% dels ingressos provinguin de 
les administracions públiques per mitjà de subvencions, 
convenis o qualsevol tipus de contracte de prestació de 
serveis.

»e) Que hagi rebut ingressos de qualsevol tipus provi-
nents de qualsevol administració pública per un valor su-
perior a 60.000 euros en el conjunt de l’exercici.

»2. Els comptes anuals de la fundació s’han de sotmetre a 
una auditoria externa sempre que, per mitjà d’una resolu-
ció motivada, el protectorat apreciï la necessitat d’obtenir 
una imatge més fidel i completa dels comptes.»

Article 15. Modificació de l’article 334-4 del 
Codi civil 

Es modifica l’apartat 3 de l’article 334-4 del Codi civil, 
que resta redactat de la manera següent: 

«3. Són aplicables als fons especials les disposicions 
d’aquest títol relatives a l’autorització d’actes de disposi-
ció, a la formulació de declaracions responsables, al deu-
re de reinversió i a l’aplicació d’ingressos al compliment 
de les finalitats fundacionals.»

Article 16. Modificació de la disposició 
transitòria quarta de la Llei 4/2008

Es modifica la lletra b de la disposició transitòria quarta 
de la Llei 4/2008, que resta redactada de la manera se-
güent: 

«b) Fer operacions subjectes a autorització prèvia, sense 
haver-la demanada, o subjectes a declaració responsable, 
sense haver-la adoptada i presentada prèviament, en els 
termes de l’article 332-13.»

Disposició transitòria. Procediments en 
tramitació

Als expedients d’autorització d’actes o contractes pel 
protectorat iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta 
llei s’aplica el llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques, en la redacció vigent en 
el moment immediatament anterior a l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, llevat que la persona interessada opti per 
acollir-se al règim que estableix aquesta llei, sens perju-
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dici del que estableix la disposició transitòria primera de 
la Llei 4/2008.

Disposició derogatòria

Es deroguen els preceptes següents: 

a) L’apartat 3 de l’article 314-5 i l’apartat 6 de l’article 
331-6 del Codi civil de Catalunya.

b) Les disposicions addicionals segona i tercera de la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2012

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 609/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’accés al castell de Boixadors, a 
l’aeròdrom i a algunes masies de Sant Pere 
Sallavinera
Tram. 250-00878/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 20, 30.05.2012, DSPC-C 326

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 30 de maig de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre l’accés al castell de Boixadors, 
a l’aeròdrom i a algunes masies de Sant Pere Sallavinera 
(tram. 250-00878/09), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 49464).

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

Resolució

El Parlament insta el Govern a consensuar amb l’Ajunta-
ment de Sant Pere Sallavinera (Anoia), per mitjà de di-
versos departaments i institucions concernides, un ajut 
per a resoldre definitivament l’asfaltatge i l’adequació de 
l’accés al castell de Boixadors, a l’aeròdrom i a diverses 
masies, i a poder distribuir aquest ajut en diversos exerci-
cis pressupostaris en funció de la disponibilitat.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2012

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

Resolució 610/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la restauració i la posada en fun-
cionament de les estacions depuradores 
d’aigües residuals de Terrafortuna i de la 
Goba, a Vidreres
Tram. 250-00879/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 20, 30.05.2012, DSPC-C 326

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 30 de maig de 2012, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la restauració i la posada en 
funcionament de les estacions depuradores d’aigües re-
siduals de Terrafortuna i de la Goba, a Vidreres (tram. 
250-00879/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
49465).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Posar en funcionament l’estació depuradora d’aigües 
residuals de Terrafortuna, a Vidreres (Selva) i, amb 
aquesta finalitat, adoptar les mesures pertinents amb el 
concessionari obligat contractualment, amb l’adverti-
ment que el cost de la reparació de les possibles destros-
ses o robatoris no seran assumits per l’Agència Catalana 
de l’Aigua.

b) Donar continuïtat a les obres de l’estació depuradora 
d’aigües residuals de la Goba, a Vidreres, perquè pugui 
començar a funcionar al més aviat possible.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2012

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

Resolució 611/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la posada en funcionament de les 
estacions depuradores d’aigües residuals 
de Massanes
Tram. 250-00880/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 20, 30.05.2012, DSPC-C 326

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 30 de maig de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la posada en funcionament de 
les estacions depuradores d’aigües residuals de Massanes 
(tram. 250-00880/09), presentada pel Grup Parlamentari 
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d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 49466).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a posar en 
funcionament l’estació depuradora d’aigües residuals de 
Massanes (Selva) i l’estació depuradora de la urbanitza-
ció de Riuclar, a Massanes, i, amb aquesta finalitat, adop-
tar les mesures pertinents amb el concessionari obligat 
contractualment.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2012

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

Resolució 612/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la declaració de sòl contaminat 
de l’abocador de Can Planas, a Cerdanyola 
del Vallès
Tram. 250-00898/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 20, 30.05.2012, DSPC-C 326

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 30 de maig de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la declaració de sòl contaminat 
de l’abocador de Can Planas, a Cerdanyola del Vallès 
(tram. 250-00898/09), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 49471).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Acordar la declaració de sòl contaminat, per mitjà de 
l’Agència de Residus de Catalunya, de les divuit hectàre-
es ocupades per l’abocador de Can Planas, a Cerdanyola 
del Vallès (Vallès Occidental), i, si escau, dels espais li-
mítrofs de l’abocador, a l’efecte de la neteja, restauració, 
descontaminació i recuperació ambiental d’aquesta zona.

b) Aprofundir en els aspectes jurídics de l’informe legal 
que es va presentar l’any 2003, amb l’objectiu que quedin 
ben definides les responsabilitats legals del rebliment, el 
segellat i la gestió posterior a la clausura de l’abocador, 
tant amb relació a les administracions públiques com, si 
escau, als propietaris privats, i que s’estableixin, d’acord 
amb la legislació, les responsabilitats econòmiques del fi-
nançament de la descontaminació, assegurant una distri-

bució de les càrregues d’acord amb el que estableix la 
llei.

c) Designar els membres que li corresponguin de la co-
missió de seguiment que s’ha de crear, en compliment de 
l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès, per tal que totes les administracions implicades 
en aquest assumpte tinguin coneixement de les diverses 
actuacions que s’estan fent i també puguin aportar-hi in-
formació.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2012

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

Resolució 613/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el desplegament d’un títol d’abo-
nament trimestral per als trens regionals
Tram. 250-00906/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 20, 30.05.2012, DSPC-C 326

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 30 de maig de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre l’eliminació de les restriccions 
aplicades en el títol d’abonament mensual per als trens 
regionals (tram. 250-00906/09), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 58842).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a desplegar, 
des de la segona quinzena de juliol del 2012, un títol 
d’abonament trimestral per als trens regionals amb viat-
ges il·limitats, que beneficiï els usuaris freqüents.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2012

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert M. Dolors Montserrat i Culleré
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Resolució 614/IX del Parlament de Cata-
lunya, sobre la instal·lació d’un ascensor i 
d’enllumenat en una passarel·la de l’estació 
de Renfe de la Granada
Tram. 250-00908/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 20, 30.05.2012, DSPC-C 326

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 30 de maig de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la instal·lació d’un ascensor i 
d’enllumenat en una passarel·la de l’estació de Renfe de 
la Granada (tram. 250-00908/09), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 58843).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les ges-
tions necessàries davant d’Adif per a sol·licitar que, a la 
passarel·la de l’estació de la Granada que creua per sobre 
del corredor ferroviari que uneix el nucli urbà de la Gra-
nada (Alt Penedès) amb el polígon Fondos, s’hi instal·li 
un ascensor i enllumenat i s’hi facin la resta d’actuacions 
necessàries per a garantir-hi unes bones condicions d’ac-
cessibilitat i seguretat.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2012

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

Resolució 615/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el garantiment de la integració ta-
rifària dels abonaments regionals mensuals 
amb els serveis de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat, metro i trens de rodalia
Tram. 250-00951/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 20, 30.05.2012, DSPC-C 326

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 30 de maig de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre el garantiment de la integració 
tarifària dels abonaments regionals mensuals amb els 
serveis de Ferrocarrils de la Generalitat, metro i trens de 
rodalia (tram. 250-00951/09), presentada pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió (reg. 58850).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Garantir, abans que s’acabi l’exercici del 2013, la inte-
gració tarifària dels abonaments regionals mensuals amb 
els serveis de Ferrocarrils de la Generalitat, metro i trens 
de rodalia, en els termes i els terminis de la Moció 70/IX 
del Parlament de Catalunya, sobre el sistema de tarifació 
i de finançament del transport públic.

b) Negociar amb Adif la instal·lació del maquinari neces-
sari per a garantir la lliure validació dels títols dels ser-
veis regionals a qualsevol de les estacions compreses en 
l’àmbit de validesa dels bitllets.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2012

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

Resolució 616/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el permís de pas per als ciclistes 
pels trams de la carretera C-17 entre Vic i Ri-
poll que no tinguin cap via paral·lela
Tram. 250-00909/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 20, 30.05.2012, DSPC-C 326

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 30 de maig de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre el permís de pas per als ciclistes 
pels trams de la carretera C-17 entre Vic i Ripoll que no 
tinguin cap via paral·lela (tram. 250-00909/09), presen-
tada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58844).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar-li, 
abans del 31 de juliol de 2012, els resultats de l’estudi 
que està elaborant per a permetre el pas dels ciclistes pels 
trams de la carretera C-17 entre Vic i Ripoll que no tin-
guin cap via paral·lela, amb l’adopció de les mesures de 
seguretat pertinents.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2012

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert M. Dolors Montserrat i Culleré
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Resolució 620/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la reconversió de la central tèr-
mica de Cercs en un parc d’energies reno-
vables
Tram. 250-00995/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 25, 30.05.2012, DSPC-C 325

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda 
el 30 de maig de 2012, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la reconversió industrial de la central 
tèrmica de Cercs en un parc d’energies renovables (tram. 
250-00995/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
61686).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Elaborar i presentar-li, durant el 2012 i abans de fina-
litzar-lo, un estudi de viabilitat sobre la instal·lació d’un 
parc d’energies renovables a Cercs (Berguedà), que ha de 
donar impuls a l’autosuficiència energètica tant en l’àmbit 
municipal i comarcal com del país.

b) Liderar, juntament amb el Consell Comarcal del Ber-
guedà i l’Ajuntament de Cercs, el projecte de reconver-
sió industrial de la central tèrmica de Cercs en un parc 
d’energies renovables i un centre de difusió, recerca i 
promoció de diferents tipus d’energies renovables.

c) Impulsar, en col·laboració amb l’Ajuntament de Cercs, 
el Consell Comarcal del Berguedà i l’empresa titular de 
la infraestructura (E.ON), i amb la participació d’insti-
tucions acadèmiques i científiques, organitzacions no 
governamentals i els ciutadans, activitats de recerca en 
matèria de producció d’energies alternatives, utilitzant, si 
escau, part de les instal·lacions industrials de referència.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2012

El secretari en funcions El president 
de la Comissió de la Comissió
Ferran Falcó i Isern Rafael Luna i Vivas

Resolució 630/IX del Parlament de Cata-
lunya, sobre la internalització del servei 
d’àpats del Centre Penitenciari Ponent
Tram. 250-01006/09

Adopció
Comissió de Justícia
Sessió núm. 26, 31.05.2012, DSPC-C 329

Comissió de Justícia

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el 31 de 
maig de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolu-
ció sobre la internalització del servei d’àpats del Centre 
Penitenciari Ponent (tram. 250-01006/09), presentada pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 63282).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a internalitzar 
el servei d’àpats del Centre Penitenciari Ponent per tal 
que, reduint-ne el cost d’una manera substancial, la ges-
tió sigui més eficient per a la Generalitat.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Güell i Serra Salvador Milà i Solsona

Resolució 631/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la propietat i l’usdefruit dels habi-
tatges associats a la presó de la Trinitat Ve-
lla, a Barcelona
Tram. 250-01024/09

Adopció
Comissió de Justícia
Sessió núm. 26, 31.05.2012, DSPC-C 329

Comissió de Justícia

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el 31 de 
maig de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolu-
ció sobre la propietat i l’usdefruit dels habitatges associ-
ats a la presó de la Trinitat Vella, a Barcelona (tram. 250-
01024/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 63283).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a solucionar 
el litigi sobre la propietat i l’usdefruit dels habitatges as-
sociats a la presó de la Trinitat Vella i a fomentar-ne la 
remodelació i l’ús correcte, per a afavorir la convivència 
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i la qualitat de vida a la zona nord del barri de la Trinitat 
Vella, del districte de Sant Andreu, a Barcelona.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Güell i Serra Salvador Milà i Solsona

Resolució 632/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’elaboració d’un pla de raciona-
lització dels serveis externalitzats dels cen-
tres penitenciaris
Tram. 250-01044/09

Adopció
Comissió de Justícia
Sessió núm. 26, 31.05.2012, DSPC-C 329

Comissió de Justícia

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el 31 de 
maig de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolu-
ció sobre l’elaboració d’un pla de racionalització dels ser-
veis externalitzats dels centres penitenciaris (tram. 250-
01044/09), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya (reg. 62789) i pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 63284).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Elaborar, en el termini de quatre mesos, un pla de ra-
cionalització de serveis externs en tots els centres peni-
tenciaris de Catalunya que tingui, com a mínim, el con-
tingut següent: 

Primer. La relació dels serveis externalitzats de cada cen-
tre penitenciari de Catalunya.

Segon. El cost actual de cadascun d’aquest serveis.

Tercer. La possibilitat d’internalització de cadascun 
d’aquests serveis.

Quart. L’estudi cost-benefici d’aquest procés.

b) Presentar el pla de racionalització, un cop finit el ter-
mini d’elaboració, a la Comissió de Justícia, mitjançant el 
director general de Règim Penitenciari i Recursos.

c) Assumir, abans que finalitzi l’any 2012, tots els serveis 
la internacionalització dels quals signifiqui un estalvi per 
a l’Administració, sempre que això sigui possible d’acord 
amb els contractes subscrits. En el supòsit que el cost de 
la rescissió del contracte sigui elevat o excessiu, la inter-
nalització del servei s’ha de dur a terme una vegada fina-
litzada la vigència del contracte, que en cap cas no s’ha 
de prorrogar.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Güell i Serra Salvador Milà i Solsona

Resolució 638/IX del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es crea la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 
Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 252-00008/09

Acord de creació pel Parlament

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, un cop considerada la Proposta 
de resolució de creació d’una comissió d’investigació so-
bre les possibles responsabilitats derivades de l’actuació 
i la gestió de les entitats financeres i la possible vulne-
ració dels drets dels consumidors (tram. 252-00008/09), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, pel 
Subgrup Parlamentari Ciutadans i pel Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb l’article 58.3 del Reglament, ha adoptat la 
següent

Resolució

El Parlament de Catalunya crea la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i 
la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors 
(CIREF).

Palau del Parlament, 12 de juny de 2012

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

Resolució 639/IX del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es designen sis vocals del 
Consell Assessor de l’Institut Català de Fi-
nances
Tram. 284-00046/08

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 35, 13.06.2012, DSPC-P 59

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de juny 
de 2012, d’acord amb l’article 26 del Decret legislatiu 
4/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text re-
fós de la Llei de l’Institut Català de Finances i l’article 22 
de la Llei 7/2004, del 16 de juliol, de mesures fiscals i ad-
ministratives, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya designa Modest Llopis de 
Aysa, Marcel Prunera i Colomer, Albert Colomer i Espi-
net, Santiago Cayuela Tomàs, Elisenda Paluzie i Hernán-
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dez i Antonio Espinosa Cerrato vocals del Consell As-
sessor de l’Institut Català de Finances.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2012

El secretari primer La presidenta del Parlament
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català

Resolució 640/IX del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es designen sis membres de 
la Junta de Govern del Memorial Democràtic
Tram. 284-00017/09

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 35, 13.06.2012, DSPC-P 59

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de juny de 
2012, d’acord amb l’article 6.2.b de la Llei 13/2007, del 
31 d’octubre, del Memorial Democràtic i l’article 93 de la 
Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del 
sector públic per a agilitar l’activitat administrativa, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya designa Josep Maria So-
lé i Sabaté, José Luis Martín Ramos, Eduardo Escartín 
Sánchez, Andreu Mayayo i Artal, Enric Pujol i Casade-
mont i Josep Guia i Marin membres de la Junta de Go-
vern del Memorial Democràtic.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2012

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

Resolució 641/IX del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es nomenen sis membres 
del Plenari del Consell Nacional de la Cultu-
ra i de les Arts
Tram. 284-00008/09

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 35, 13.06.2012, DSPC-P 59

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de juny 
de 2012, d’acord amb l’article 6 de la Llei 6/2008, del 13 
de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts 
i l’article 65 de la Llei 11/2011, del 29 de desembre, de 
reestructuració del sector públic per a agilitar l’activitat 
administrativa, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya nomena David Albet i Sunyer, 
Carles Duarte i Montserrat, Mercè Gisbert i Cervera, 
Isona Passola Vidal, Valentí Puig i Mas i Gemma Sendra 
i Planas membres del Plenari del Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2012

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

1.15. MOCIONS

Moció 109/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la inclusió social i l’eradicació de la 
pobresa
Tram. 302-00153/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 35, 14.06.2012, DSPC-P 60

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 14 de juny 
de 2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la inclusió social i l’eradicació de la pobresa (tram. 
302-00153/09), presentada pel diputat Pere Bosch Cu-
enca, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, i les esmenes presentades pel Subgrup Par-
lamentari de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia (reg. 69302), pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 
69306), pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69334) i pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 69346).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Aprovar l’estiu del 2012, tal com ho ha anunciat, la 
proposta de document de bases del Pacte nacional per a 
la inclusió social i l’eradicació de la pobresa i definir, a 
partir de les Conclusions del Grup de Treball contra la 
Pobresa i per a la Inclusió Social, actuacions d’aplicació 
immediata calendaritzades i quantificades econòmica-
ment.

b) Dissenyar un sistema, en coordinació amb els serveis 
socials bàsics, els ens locals, les entitats socials i els cen-
tres educatius, abans de finalitzar el 2012, que permeti 
la detecció d’infants en risc de no poder fer els àpats bà-
sics i necessaris que es fan en horari escolar; presentar 
un informe anual que presenti les estadístiques sobre les 
beques menjador sol·licitades i concedides, i destinar els 
recursos necessaris en beques menjador.
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c) Obrir converses, de manera immediata, amb el Co-
mitè de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció, amb 
les entitats socials (Creu Roja, Entitats Catalanes d’Ac-
ció Social, Taula del Tercer Sector, entre d’altres) i amb 
els partits polítics amb representació parlamentària per a 
estudiar i intentar acordar un projecte de llei de la renda 
mínima d’inserció, i resoldre abans de finalitzar l’any tots 
els expedients oberts en data del 15 de juny de 2012.

d) Sol·licitar al Govern de l’Estat el manteniment dels 
plans d’ocupació activa adreçats especialment als col-
lectius més vulnerables i establir, en qualsevol supòsit, 
mecanismes per a compensar-los, a fi de poder incorpo-
rar al mercat laboral persones en situacions de pobresa o 
en risc d’exclusió social.

e) Continuar aprofundint en la coordinació entre els di-
ferents departaments de la Generalitat implicats, les en-
titats financeres i la judicatura en l’àmbit de l’habitatge 
per a arribar a un acord que defineixi la implicació dels 
diferents interlocutors i estableixi vies de solució estable 
a les situacions de possibles desnonaments.

f) Treballar, de manera integral, tal com ho està fent, 
conjuntament amb els ens locals i les entitats, amb les 
persones soles i les famílies sense sostre i sense llar per 
a evitar que puguin arribar a una situació de pobresa ex-
trema i donar cobertura a llurs necessitats bàsiques, op-
timitzant en tots els casos els recursos existents, a fi de 
poder cobrir les necessitats alimentàries dels col·lectius 
corresponents.

g) Convocar, tal com té previst per al dia 10 de juliol de 
2012, la taula sobre excedents alimentaris aprovada pel 
Ple del Parlament amb la Moció 61/IX del Parlament de 
Catalunya, sobre les accions per a lluitar contra la pobre-
sa, i acordar, abans de sis mesos, les estratègies i les ac-
cions d’abast nacional dels diferents agents implicats per 
a afrontar aquesta problemàtica, d’acord amb la mesura, 
consensuada i aprovada, n.6.3 del document de Conclu-
sions del Grup de Treball contra la Pobresa i per a la In-
clusió Social.

h) Mantenir, tal com té previst amb les ordres de con-
vocatòries publicades, l’ajut a les entitats i associacions 
que treballen pel benestar infantil i amb infants en risc 
d’exclusió social, per a augmentar l’oferta d’activitats ex-
traescolars, casals i colònies, i reforçar els mecanismes 
d’acció positiva envers les entitats que treballen en favor 
de la inclusió social.

i) Mantenir, tal com ha fet en els contractes programa 
signats amb els ens locals, l’aportació dels pressupostos 
de la Generalitat per al 2010 perquè els serveis socials 
bàsics d’atenció primària disposin dels recursos sufici-
ents per a garantir una atenció adequada de les urgències 
socials.

j) Mantenir i, si les disponibilitats pressupostàries ho 
permeten, augmentar les ajudes per als infants i adoles-
cents amb expedient obert a la Direcció General d’Aten-
ció a la Infància i l’Adolescència, per a contribuir a la mi-
llora de llur desenvolupament integral.

k) Incloure a l’espai DIXIT –Centre de Documentació de 
Serveis Socials–, tant en format digital com físic, tots els 
informes, estudis i diagnòstics publicats per la societat 
civil i les administracions locals en matèria d’inclusió so-

cial, i avançar cap a l’elaboració d’informes públics anu-
als sobre la pobresa i l’exclusió social a partir de diversos 
indicadors estadístics de referència.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2012

El secretari primer La presidenta del Parlament
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català

Moció 110/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre els programes d’inserció i rehabilita-
ció i la col·laboració amb les entitats del ter-
cer sector social
Tram. 302-00154/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 35, 14.06.2012, DSPC-P 60

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 14 de juny de 
2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha deba-
tut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la reinserció després de l’execució penal (tram. 302-
00154/09), presentada per la diputada Agnès Pardell i 
Veà, del Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69248), 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (reg. 69295) i pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 69335).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar el difícil treball de reeducació-reinserció 
amb la voluntat de mantenir la proximitat entre l’intern i 
la seva família, facilitar que pugui complir la condemna 
a prop del seu domicili, garantir que els advocats puguin 
dur a terme la defensa dels menors, facilitar que l’intern 
s’incorpori més ràpidament a la societat i garantir, en de-
finitiva, un model socialment eficient.

b) Mantenir la relació d’aliança estratègica amb les enti-
tats del tercer sector social, que fins a l’actualitat han de-
senvolupat els programes d’inserció i rehabilitació.

c) Aprovar l’ordre de convocatòria de subvencions del 
2012 per al finançament de les activitats de les entitats 
del tercer sector social, tenint en compte que un dels trets 
diferencials de la política penitenciària de Catalunya és 
justament la qualitat dels programes de rehabilitació pro-
pis combinada amb la qualitat dels programes de rehabi-
litació de les entitats.

d) Garantir la continuïtat dels programes d’inserció i re-
habilitació que les entitats del tercer sector social presta-
ven fins al 31 de maig a les presons.
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e) Continuar permetent l’entrada del personal voluntari 
de les entitats del tercer sector social als centres peni-
tenciaris.

f) Intensificar el programa Límits, assegurant l’incre-
ment de les actuacions en el marc del programa selectiu 
d’intervenció preventiva adreçat a grups de famílies de 
joves que passen pel circuit de justícia juvenil.

g) Impulsar les mesures necessàries perquè en els exer-
cicis 2012 i 2013 els convenis i les subvencions a progra-
mes de les entitats socials que presten serveis en l’àmbit 
de la rehabilitació i la reinserció que siguin cofinançats 
per diversos departaments de la Generalitat puguin tenir 
un mecanisme de justificació únic.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2012

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

Moció 111/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’agricultura i la ramaderia ecològi-
ques i la regionalització dels ajuts de la polí-
tica agrària comuna
Tram. 302-00155/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 35, 14.06.2012, DSPC-P 60

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 14 de juny de 
2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha debatut 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
els problemes dels sectors de l’agricultura i la ramaderia 
(tram. 302-00155/09), presentada per la diputada Mònica 
Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 69297), pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 69320), pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 69336) i pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 69347).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Obrir a nous beneficiaris la convocatòria d’ajuts agro-
ambioentals a l’agricultura ecològica i de foment de la 
ramaderia ecològica per a la propera campanya agrícola, 
per tal d’impulsar un sector viable, en constant creixe-
ment, i de donar eines als joves emprenedors que es volen 
iniciar en la producció ecològica.

b) Presentar un informe balanç sobre els resultats de 
les actuacions previstes pels departaments, el compli-
ment dels indicadors dels objectius estratègics i el grau 
de compliment de les previsions pressupostàries del Pla 

d’acció per a l’alimentació i l’agricultura ecològiques 
2008-2012.

c) Presentar en seu parlamentària el Pla estratègic d’agri-
cultura ecològica del Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i acceptar 
d’introduir-hi les recomanacions, esmenes i millores que 
derivin de l’avaluació del pla anterior i les que proposi el 
sector.

d) Mantenir l’aposta que les organitzacions agràries, les 
formacions polítiques i el Govern van fer perquè el Con-
sell Català de la Producció Agrària Ecològica, autoritat 
que té assegurades la independència i l’objectivitat i que 
és arreu un exemple modèlic de certificació, fos l’entitat 
habilitada legalment per a certificar la producció ecolò-
gica.

e) Confirmar oficialment que no se suprimirà el Consell 
Català de la Producció Agrària Ecològica i que les seves 
funcions no seran assumides pel Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

f) Mantenir, vistos els acords de Govern del 15 de maig i 
el 5 de juny en matèria de convocatòries de subvencions 
en règim de concurrència per al 2012, totes les convo-
catòries previstes dels àmbits d’agricultura, ramaderia i 
pesca en la llista de les convocatòries que efectivament 
es duran a terme.

g) Elaborar, atès que la reforma de la política agrària co-
muna atorga als estats membres la potestat de decidir el 
model de regionalització i els sectors que han de rebre 
ajuts acoblats, un estudi d’impacte econòmic sobre les 
diferents maneres de regionalitzar els ajuts de la políti-
ca agrària comuna, per a poder valorar quina és la més 
beneficiosa per al sector agrari català, i també un estudi 
dels sectors estratègics de Catalunya.

h) Tenir en compte l’impacte econòmic, les negociacions 
i l’acord final en el marc de la codecisió en les instituci-
ons europees a l’hora d’articular la defensa de la regiona-
lització dels ajuts directes de la política agrària comuna 
més adequada i beneficiosa per a l’agricultura i la rama-
deria de Catalunya.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2012

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

Moció 112/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre les mesures contra la pobresa
Tram. 302-00156/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 35, 14.06.2012, DSPC-P 60

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 14 de juny de 
2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha debatut 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la situació de la pobresa (tram. 302-00156/09), presenta-
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da per la diputada Laura Massana Mas, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, i les esmenes presentades pel Subgrup 
Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia (reg. 69303), pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 
69307) i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69337).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a portar a ter-
me, durant aquest període de sessions, les actuacions se-
güents: 

a) Presentar aquest estiu, tal com ha anunciat, la proposta 
de document de bases del Pacte nacional per a la inclu-
sió social i l’eradicació de la pobresa; i definir, a partir 
de les conclusions del Grup de Treball contra la Pobresa, 
un conjunt de mesures amb calendari i pressupost per a 
afrontar les noves situacions de pobresa derivades de la 
manca de feina o de llar.

b) Fer que el Pacte per a la infància a Catalunya, tal com 
ha previst, posi un èmfasi especial en la prevenció dels 
factors que incideixen més en la pobresa infantil i destini 
els recursos necessaris per a beques de menjador.

c) Convocar, amb la màxima urgència, les entitats del 
tercer sector perquè estudiïn mesures d’emergència per 
a atendre les necessitats que puguin tenir els infants en 
situació de pobresa, amb l’objectiu d’atendre’n les neces-
sitats alimentàries durant els mesos de les vacances d’es-
tiu.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2012

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

Moció 113/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la necessitat que les caixes d’estalvi 
situades a Catalunya adquireixin un compro-
mís públic d’austeritat dels equips directius i 
de facilitació de línies de crèdit 
Tram. 302-00157/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 35, 14.06.2012, DSPC-P 60

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 14 de juny de 
2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha debatut 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la situació derivada de la mala gestió de les caixes d’es-
talvi (tram. 302-00157/09), presentada pel diputat Jordi 
Cañas Pérez, del Subgrup Parlamentari Ciutadans, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 69294), pel Subgrup 
Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independèn-

cia (reg. 69304), pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 
69340) i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69343).

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

Moció

El Parlament de Cataluña insta el Govern a adoptar totes 
les mesures necessàries perquè les caixes d’estalvi situa-
des a Catalunya adquireixin un compromís públic d’aus-
teritat dels equips directius i de facilitació de línies de 
crèdit a ciutadans, petites i mitjanes empreses, treballa-
dors autònoms i emprenedors.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2012

El secretari primer La presidenta del Parlament
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català

Moció 115/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el desenvolupament de les infraes-
tructures
Tram. 302-00159/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 35, 14.06.2012, DSPC-P 60

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 14 de juny 
de 2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el desenvolupament de les infraestructures (tram. 
302-00159/09), presentada pel diputat Santi Rodríguez i 
Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamenta-
ri Socialista (reg. 69287), pel Subgrup Parlamentari de 
Solidaritat Catalana per la Independència (reg. 69301), 
pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds 
- Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69312), pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
69317), pel Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 69333) 
i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
69339).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya, amb relació a les eines de 
planificació d’inversions de la Generalitat, insta el Go-
vern a: 

a) Impulsar la conclusió del Pla director d’infraestructu-
res 2011-2020, que inclogui els estudis econòmics i fi-
nancers necessaris per al finançament de les inversions 
que es prevegin.

b) Avaluar el Pacte nacional de les infraestructures; pre-
veure’n les correccions necessàries tenint en considera-
ció l’actual situació econòmica i les perspectives de futur 
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més immediates, i cercar la complicitat dels grups parla-
mentaris i dels agents socials i econòmics.

2. El Parlament de Catalunya, amb relació a les infraes-
tructures ferroviàries, insta el Govern a: 

a) Negociar amb l’operador del servei de rodalia el con-
tracte programa per als propers anys, de manera que que-
di garantida la prestació del servei.

b) Impulsar la implantació del servei de rodalia, combi-
nat amb els serveis regionals, a les àrees de Girona, Llei-
da i Tarragona.

c) Replantejar les tarifes dels serveis ferroviaris regionals 
de manera que s’eliminin els greuges existents, com ara 
la validesa dels abonaments de deu viatges o les limitaci-
ons dels viatges d’anada i tornada.

d) Replantejar la planificació de l’execució de la línia 9 
del metro de manera que se’n programi l’execució pen-
dent, especialment en els trams que avui estan aturats, 
com ara el central i el ramal de la zona franca.

e) Programar la represa de l’execució de la prolongació 
dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en l’àm-
bit de Terrassa.

f) Programar la represa de l’execució de la prolongació 
dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en l’àm-
bit de Sabadell, adoptant les mesures necessàries per a 
limitar les afectacions que l’aturada de les obres provoca, 
especialment en el comerç.

3. El Parlament de Catalunya, amb relació a les noves ac-
tuacions en carreteres o autovies, insta el Govern a: 

a) Encetar els estudis i projectes necessaris per al desdo-
blament de la C-55, entre Castellbell i el Vilar i Manresa, 
i impulsar actuacions de millorament de la seguretat vià-
ria en els trams de concentració d’accidents.

b) Reprendre els estudis i projectes necessaris per a la 
construcció de la B-500, entre Badalona i Mollet del Va-
llès.

c) Elaborar els estudis i projectes necessaris per a impul-
sar les rondes de Figueres, que han de permetre la con-
nexió de l’estació del tren d’alta velocitat, amb Figueras.

d) Impulsar la construcció del nou traçat de la carretera 
N-141, entre Salt i Anglès.

e) Impulsar la construcció de les variants d’Olot i les Pre-
ses.

4. El Parlament de Catalunya, amb relació als peatges de 
les autopistes i autovies de concessió de la Generalitat, 
insta el Govern a: 

a) Fer una anàlisi sobre cada una de les barreres de peat-
ge de les autopistes i autovies, amb relació a les alternati-
ves de què disposen els usuaris.

b) Fer, en el marc dels treballs del Grup de Peatges, una 
anàlisi del millorament del sistema vigent de descomp-
tes, introduint el criteri de mobilitat obligada i conside-
rant-ne la implantació en les principals barreres de l’àrea 
metropolitana en què es faci palesa l’absència d’alterna-
tives competitives, a fi que les conclusions puguin ésser 
implantades a partir del gener del 2013.

c) Analitzar amb el detall necessari els greuges territo-
rials que impliquen les barreres de les Fonts - Terrassa a 
la C-16, de Mollet del Vallès a la C-33, d’Alella a la C-32 
nord i de Vallcarca a la C-32 sud i implantar les solucions 
més adequades abans del gener del 2013.

d) Negociar amb les empreses concessionàries la possi-
bilitat que assumeixin el cost de les bonificacions de les 
tarifes que s’apliquin en funció de les lletres b i c.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2012

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

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de justícia juvenil
Tram. 300-00179/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 35, tinguda el 14.06.2012 (DSPC-
P 60).

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’ocupació
Tram. 300-00180/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 35, tinguda el 13.06.2012 (DSPC-
P 59).

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
energètiques
Tram. 300-00181/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 35, tinguda el 13.06.2012 (DSPC-
P 59).

Interpel·lació al Govern sobre la pèrdua de 
drets evidenciada pels dictàmens del Con-
sell de Garanties Estatutàries
Tram. 300-00182/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 35, tinguda el 13.06.2012 (DSPC-
P 59).
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Interpel·lació al Govern sobre la legislació en 
matèria de finançament dels partits polítics
Tram. 300-00183/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 35, tinguda el 13.06.2012 (DSPC-
P 59).

Interpel·lació al Govern sobre la temporada 
turística d’estiu
Tram. 300-00184/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 35, tinguda el 13.06.2012 (DSPC-
P 59).

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

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

Memòria i Compte de la Sindicatura de Comp-
tes corresponent al 2011
Tram. 256-00032/09

Coneixement de l’Informe

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

Procediment relatiu a l’Informe 13/2012, re-
ferent al Compte general de les corporaci-
ons locals, corresponent al 2010
Tram. 258-00023/09

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes ha conegut 
l’Informe en la sessió núm. 13, tinguda el 12.06.2012 
(DSPC-C 339).

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

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei dels serveis de prevenció, 
extinció d’incendis i salvaments de la Gene-
ralitat
Tram. 202-00043/09

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 35, tinguda el 13.06.2012 (DSPC-P 59)

Aprovació de les esmenes a la totalitat de de-
volució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 35, tinguda el 
13.06.2012 (DSPC-P 59), ha aprovat les esmenes a la to-
talitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legisla-
tiva resta rebutjada. 

Proposició de llei de supressió dels peatges 
a les autopistes amortitzades
Tram. 202-00087/09

Oposició del Govern a la tramitació
Reg. 68271 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.06.2012

S’admet a tràmit el certificat del Govern; conseqüent-
ment, atès el que disposa l’article 102 del Reglament i 
considerades l’oposició i les raons manifestades pel Go-
vern, no s’admet a tràmit la proposició de llei.

N. de la R.: La notificació del Govern es reprodueix en la 
secció 4.70.10.
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2.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66333).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del 
12.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’agilitació del 
projecte del canal Segarra-Garrigues i les 
mesures per a l’ampliació sostenible de les 
zones de regadiu
Tram. 250-00955/09

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66335).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del 
12.06.2012.

Proposta de resolució sobre la dinamització 
de l’Observatori Català de la Pobresa, la Vul-
nerabilitat i la Inclusió Social
Tram. 250-01276/09

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68439).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del 
12.06.2012.

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

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

Pròrroga del termini per a proposar compa-
reixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69313).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies 
hàbils (del 15.06.2012 al 18.06.2012).

Finiment del termini: 19.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 13.06.2012.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania
Tram. 202-00091/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 68269 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.06.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laura Massana Mas, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 100.b del Reglament del Parlament, 
presenten la proposició de llei sobre la Renda Garanti-
da de Ciutadania, acompanyada de la documentació se-
güent: 

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

– L’exposició de motius.

– El text articulat.
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Memòria justificativa

Antecedents

Objecte de la proposició de llei

L’objecte d’aquesta proposició de llei és crear la Renda 
Garantida de Ciutadania.

Capacitat normativa

L’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya es-
tableix que «les persones o les famílies que es troben en 
situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda ga-
rantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una 
vida digna, d’acord amb les condicions que legalment 
s’estableixen»

Necessitat i incidència social

La crisis amb tot els afectes associats com l’increment 
de l’atur sense precedents, la creixent privació material i 
la pèrdua de la llar per a moltes persones i les retallades 
en inversió social pública estan incrementant el col·lectiu 
de persones i famílies que viuen per sota del llindar de 
la pobresa.

La proposta de la Renda Garantida de Ciutadania té com 
a finalitat donar resposta a les necessitats bàsiques d’una 
gran part de la ciutadania catalana que amb independèn-
cia de la seva situació social veuen com la manca de feina 
o de llar els aboca a una situació d’exclusió econòmica 
que els condueix cap a la marginalitat.

Normativa afectada

Llei 10/1997 de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció

Decret llei/1/2010 de 12 de gener, de modificació de la 
llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció

Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals i finance-
res i administratives i de creació de l’impost sobre les es-
tades en establiments turístics

Exposició de motius

El Decret 144/1990 establia el Programa Interdeparta-
mental de la renda mínima d’inserció (PIRMI), amb la 
principal de garantir uns ingressos mínims a persones 
amb insuficiència de rendes lligat a la seva inserció social 
i laboral. Posteriorment es van introduir dues modificaci-
ons mitjançant els decrets 213/1991 i 228/1995.

A partir del Pla Integral de Lluita contra la pobresa i l’ex-
clusió social, aprovat pel Govern l’any 1995, s’elabora la 
Llei 10/1997 de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció 
on es reconeix el dret de caràcter universal garantit pel 
sistema de serveis socials de responsabilitat pública.

L’Acord estratègic 2005-2007 per a la internacionalitza-
ció, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’Eco-
nomia catalana, amb l’objectiu d’adaptar l’RMI als nous 
perfils d’exclusió de Catalunya, emplaçava a l’establi-
ment d’una renda que garanteixi uns ingressos de super-
vivència a aquelles persones en situació d’exclusió i que, 
per raons de salut, edat o altres aspectes socials, no po-
den desenvolupar els itineraris de l’RMI (Renda Mínima 
d’Inserció).

L’Acord estratègic 2008-2011 per a la internacionalitza-
ció, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’Eco-
nomia catalana ja recull en la mesura nº 102 el redisseny 
de l’RMI i l’impuls de mesures alternatives o comple-
mentàries per assegurar que tothom pugui accedir a una 
renda garantida de ciutadania, amb independència de les 
seves possibilitats d’inserció en el mercat de treball.

En paral·lel s’aprovava el Decret Llei 1/2010, de 12 de ge-
ner, de modificació de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de 
la renda mínima d’inserció, mitjançant el qual el Govern 
modificava a la baixa el còmput d’ingressos per accedir 
a l’RMI responent d’aquesta manera a la necessitat de 
flexibilització mentre es mantingués la situació de crisis 
econòmica i mantenint d’aquesta manera el compromís 
de garantia d’ingressos mínims.

Malauradament les darreres modificacions legislatives 
entorn la renda mínima d’inserció representen un brusc 
retrocés en l’assoliment d’una Renda Garantida de Ciu-
tadania. El Decret 384/2011 de desplegament de la Llei 
10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció, la 
Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i finan-
ceres, i més recentment la Llei 5/2012, de 20 de març, 
de mesures fiscals, financeres i administratives, establei-
xen nous requisits i criteris per accedir a la prestació que 
trenquen amb el consens social entorn l’RMI, d’entre els 
quals destaquen: l’expulsió del programa de les persones 
que presentin únicament problemàtica laboral, la limi-
tació de la percepció a 5 anys, s’incrementa el període 
de càlcul de la valoració dels ingressos per accedir-hi, es 
vincula la seva concessió a disponibilitats pressupostàri-
es i es canvia el sentit del silenci administratiu. S’elimi-
na, per tant, la universalitat de la renda mínima d’inser-
ció i el caràcter de dret reconegut per Llei des de l’any 
1997.

Així, en un context d’augment de la pobresa a Catalunya 
s’han adoptat una sèrie de mesures que limiten l’abast de 
la RMI sense haver previst ni implementat mecanismes 
alternatius de protecció.

Aquests canvis legislatius coincideixen en el moment en 
què més falta fa garantir un sistema d’ingressos mínims 
com a resposta urgent davant la pobresa. La crisis amb 
tot els afectes associats com l’increment de l’atur sense 
precedents, la creixent privació material i la pèrdua de la 
llar per a moltes persones i les retallades en inversió so-
cial pública estan incrementant el col·lectiu de persones i 
famílies que viuen per sota del llindar de la pobresa.

El conjunt d’indicadors socials posen de manifest aques-
ta situació límit. Segons dades de la darrera EPA –de-
sembre 2011– del total de persones aturades a Catalunya 
(614.244) un 26.9% no reben cap prestació 164.956 per-
sones. La taxa d’atur juvenil (16-24 anys) es situa en el 
IV trimestre de 2011 en el 47.93%, l’atur llarga durada 
en un 35%.

Un 20% de la població catalana està en risc de pobre-
sa. També es trenca tendència històrica, la població amb 
major risc de pobresa ja no són els més grans sinó els de 
menys edat amb especial incidència en la infància.

Els indicadors de distribució personal de la renda (Índex 
GINI i 80/20) confirmen que s’obre una escletxa entre els 
assalariats de Catalunya en la que es redueix el tram mit-
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jà i s’incrementen les famílies que guanyen més i aque-
lles que guanyen menys, posant de manifest la inexistèn-
cia de polítiques redistributives i l’avenç cap a una model 
dual de ciutadania, on els drets vindran determinats per 
la renda de les famílies.

La proposta de la Renda Garantida de Ciutadania té com 
a finalitat donar resposta a les necessitats bàsiques d’una 
gran part de la ciutadania catalana que amb independèn-
cia de la seva situació social veuen com la manca de feina 
o de llar els aboca a una situació d’exclusió econòmica 
que els condueix cap a la marginalitat.

L’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya es-
tableix que «les persones o les famílies que es troben en 
situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda ga-
rantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una 
vida digna, d’acord amb les condicions que legalment 
s’estableixen»

L’Article 25.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya es-
tableix que «les persones excloses del mercat de treball 
perquè no han pogut accedir-hi o reinserir-s’hi i que no 
disposen de mitjans de subsistència propis tenen dret a 
percebre prestacions i recursos no contributius de caràc-
ter pal·liatiu, en els termes que estableixen les lleis».

L’article 37.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya posa 
de manifest que la regulació essencial i el desenvolupa-
ment directe dels drets reconeguts en l’àmbit civil i social 
s’han de fer per llei del Parlament.

L’article 42.1. i 2 de l’Estatut d’Autonomia insta als poder 
públics a promoure polítiques públiques que fomentin la 
cohesió social i vetllar per la plena integració social, eco-
nòmica i laboral de les persones i dels col·lectius més ne-
cessitats de protecció, especialment dels que es troben en 
situació de pobresa i de risc d’exclusió social.

D’acord amb l’article 166.1.a) la Generalitat de Catalu-
nya té competència exclusiva en matèria de serveis so-
cials que inclou, entre d’altres, la regulació i l’ordenació 
de l’activitat de serveis socials, les prestacions tècniques 
i les prestacions econòmiques amb finalitat assistencial 
o complementàries d’altres sistemes de previsió pública.

La Renda Garantida de Ciutadania està en consonància 
amb l’Estratègia Europea per al creixement i l’ocupació 
2020 que estableix com a objectiu la promoció de la inte-
gració social, i en particular la reducció de la pobresa i el 
foment de la cohesió social.

La proposta que es presenta no es tracta d’una renda bà-
sica, doncs no es concedeix pel sol fet de ser un ciuta-
dà o ciutadana, sinó que resta condicionada a l’absència 
d’un determinat nivell d’ingressos o de mitjans per acon-
seguir-los.

Proposició de llei sobre la Renda Garantida de 
Ciutadania

Article 1. Objecte i finalitat de la llei

Aquesta llei té per objecte regular el dret a una Renda 
Garantida de Ciutadania en els termes previstos en l’arti-
cle 24.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

La Renda Garantida de Ciutadania té com a finalitat do-
nar una resposta urgent a la pobresa que permeti superar 
la carència econòmica.

Article 2. Definició i contingut

La Renda Garantida de Ciutadania es configura com un 
dret de ciutadania, subjectiu i exigible per llei, de tot in-
dividu a disposar d’uns ingressos bàsics, però suficients, 
que garanteixin la cobertura de les necessitats econòmi-
ques imprescindibles per dur una vida digna a les perso-
nes que es troben en situació de pobresa.

La Renda Garantida de Ciutadania consisteix en una 
prestació econòmica de caràcter periòdic a la qual tin-
dran accés totes aquelles persones que acreditin uns in-
gressos econòmics inferiors a l’Indicador de Renda de 
Suficiència –IRSC.

Té caràcter complementari i/o subsidiari a d’altres fonts 
d’ingressos fins a la quantia equivalent a l’IRSC i no està 
condicionada a la participació en itineraris per a la inser-
ció social i/o laboral, sens perjudici de la voluntat de la 
persona titular.

La Renda Garantida de Ciutadania no està subjecte a su-
ficiència pressupostària.

Article 3. Criteris d’accés 

Tenen dret a la Renda Garantida de Ciutadania totes 
aquelles persones que acreditin, durant els 4 mesos ante-
riors a la sol·licitud, un nivell d’ingressos econòmics del 
nucli familiar o de convivència inferior a l’Índex de Sufi-
ciència de Recursos de Catalunya –ISRC, establert anu-
alment en la Llei de Pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya.

Per a l’exercici 2012, la Llei de pressupostos de la Gene-
ralitat fixa el valor de l’indicador de renda de suficiència 
de Catalunya en 7.967,73 euros en còmput anual, que es 
corresponen amb 569,12 euros si el còmput és mensual 
(per 14 pagues).

Article 4. Requisits i obligacions

Tenen dret a la Renda Garantida de Ciutadania les per-
sones en les quals concorrin les circumstàncies següents: 

a) Tenir una edat compresa entre els 18 i els 65 anys, amb 
l’excepció dels menors emancipats.

b) Residir legalment a Catalunya, amb l’excepció de do-
nes reagrupades que perdin la seva condició de resident 
degut a un procés de separació o divorci.

c) Acreditar una residència continuada a Catalunya, com 
a mínim d’1 any, exceptuant les dones que hagin patit 
violència de gènere i el col·lectiu de persones retornades.

Les absències degudament comunicades que no superin 
1 mes en el període de 12 mesos no computaran com a 
sortida del territori català.

Els titulars de la Renda garantida de Ciutadania estan 
obligats a: 

a) Aplicar la Renda Garantida de Ciutadania a les finali-
tats corresponents.
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b) Sol·licitar qualsevol altre prestació o subsidi que li po-
gués correspondre durant el cobrament de la prestació 
econòmica de la renda garantida de ciutadania i fer-lo 
efectiu, sens perjudici de regularització de les quanties 
percebudes un cop s’aprovi l’altre prestació o subsidi.

c) Comunicar a l’entitat gestora que correspongui, en el 
termini d’un mes, els canvis de situació personal o patri-
monial que d’acord amb aquesta Llei puguin modificar, 
suspendre o extingir la prestació.

d) Facilitar la tasca de les persones que han d’avaluar-ne 
la situació i col·laborar en tot moment.

e) No rebutjar una oferta de treball adequada al perfil 
acadèmic i professional de la persona titular de la RGC 
sempre que la retribució no es vegi greument afectada 
per les despeses de transport o d’altres tipus que compor-
ti la seva acceptació.

f) Residir a Catalunya de manera permanent en el perío-
de en que es sigui titular de la RGC. Les absències degu-
dament comunicades que no superin 1 mes en el període 
de 12 mesos no computaran com a sortida del territori 
català.

Article 5. Presentació de la sol·licitud

La presentació de la sol·licitud d’accés a la RGC es realit-
zarà als ens locals, al Departament de Benestar i Família 
o a les entitats degudament acreditades.

La sol·licitud podrà ser presentada per la persona benefi-
ciària o per la tercera persona que legalment la representi.

Article 6. Resolució

És competència del Departament de Benestar i Família 
resoldre els expedients de sol·licitud de la RGC així com 
les resolucions de modificació, suspensió o extinció del 
dret.

En un termini de 30 dies des de la data de presentació de 
la sol·licitud els Departament de Benestar i Família eme-
trà resolució expressa acceptant o denegant l’expedient. 
Si passat aquest termini no existeix una resolució en fer 
s’aplicarà el silenci administratiu positiu i s’entendrà ac-
ceptada la sol·licitud.

Article 7. Recursos

Contra la resolució d’aprovació, de denegació, de modifi-
cació, de suspensió o d’extinció de la renda mínima d’in-
serció, la persona sol·licitant pot interposar recurs davant 
el departament competent.

Article 8. Quantia 

La quantia mensual de la prestació econòmica en el cas 
d’una única persona consisteix en la diferència entre la 
suma de rendes i l’indicador de renda de suficiència de 
Catalunya –IRSC–.

Prenent com a base l’any 2012, per una única persona el 
límit mensual de rendes per accedir a la RGC seria de 
569.12 euros mensuals, 7.967,73 euros anuals, i per sota 
d’aquesta quantitat es tindria dret a percebre una presta-
ció equivalent a la resta entre la totalitat d’ingressos per-
sonals i l’IRSC.

En el cas d’un nucli familiar o de convivència, el límit 
de rendes es igual a la totalitat de l’IRSC per al primer 
membre, més el 70% de l’IRSC per cadascuna de les per-
sones restants que integren el nucli familiar o de convi-
vència, conforme a la següent escala: 

IRSC Límit de rendes

Per 1 persona 1.0 7.967,73 euros/any
Per 2 persones 1.7 13.545,14 euros/any
Per 3 persones 2.4 19.122,55 euros/any
Per 4 persones 3.1 24.699,96 euros/any
Per 5 persones 3.8 30.277,37 euros/any
Per 6 persones 4.5 35.854,78 euros/any
Etc.

Per al càlcul dels ingressos del nucli familiar o de convi-
vència es tindran en compte la totalitat de rendes de les 
persones que l’integren i el patrimoni del que disposen 
amb l’excepció de l’habitatge habitual.

En el cas de dones víctimes de violència es computaran 
com a ingressos del nucli familiar o de convivència els 
ingressos de la dona i de les persones que estiguin al seu 
càrrec.

Article 9. Pagament

El pagament de la prestació econòmica s’ha d’efectuar un 
cop acordada la concessió de la prestació, amb efecte des 
de la data d’entrada de la sol·licitud al registre correspo-
nent de la Generalitat de Catalunya.

El pagament es realitza per 14 mensualitats, essent doble 
al juny i desembre.

El pagament d’aquesta prestació li correspon al Depar-
tament de Benestar i Família, es fa per mesos vençuts 
i directament al titular per transferència bancària, sense 
que es puguin produir endarreriments. Excepcionalment, 
aquest pagament es pot fer a l’entitat que atengui a la per-
sona destinatària o a una tercera persona que la/les repre-
sentin, quan això pugui assegurar-ne la finalitat.

Article 10. Durada

La prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciuta-
dania es percebrà mentre es mantingui la situació d’insu-
ficiència de rendes i es compleixen amb els criteris d’ac-
cés i els requisits i obligacions previstos en els articles 3 
i 4 de la present llei.

Amb independència de que la persona titular comuni-
qui qualsevol canvi en la seva situació personal, cada dos 
anys la persona titular haurà d’acreditar que es manté la 
situació de necessitat que atorga el dret de a la percepció. 
Reglamentàriament s’establiran els criteris per fer efecti-
va aquesta comprovació.

Article 11. Modificació, suspensió i extinció

1. La persona titular de la RGC comunicarà qualsevol 
modificació en el còmput d’ingressos del nucli familiar 
o de convivència que afectin a la quantia de la prestació 
econòmica.

La modificació de la quantia de la prestació econòmica 
de la RGC sorgirà efectes econòmics en la data en que es 
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registri l’increment o reducció d’ingressos del nucli fami-
liar o de convivència; en cas de registra un saldo a favor 
del titular que no es correspongui haurà de retornar la di-
ferència indegudament cobrada.

2. La prestació econòmica de la RGC es podrà suspen-
dre per: 

a) la percepció amb caràcter temporal d’ingressos econò-
mics de la persona o del nucli familiar o de convivència 
per import superior al establerts com a límit de rendes en 
l’article 3.

b) No respondre, de manera justificada, als requeriments 
de l’òrgan competent en fer el seguiment de l’acreditació 
de situació de necessitat que atorga el dret a la prestació.

c) No tramitar qualsevol altre prestació o subsidi que li 
pogués correspondre durant el cobrament de la prestació 
econòmica de la RGC.

3. La prestació econòmica de la RGC es podrà extingir 
per: 

a) incomplir els requisits i obligacions establerts en l’ar-
ticle 4.

b) No comunicar a l’entitat gestora que correspongui, en 
el termini d’un mes, els canvis de situació personal o pa-
trimonial que provoquin la perduda del dret a la RGC, 
havent de retornar les quantitats indegudament cobrades.

Article 12. Finançament

La Generalitat de Catalunya consignarà anualment en la 
Llei de Pressupostos una partida específica pel finança-
ment íntegre de la RGC que podrà ser ampliada en fun-
ció del nombre de persones beneficiàries i les necessitats 
detectades.

La consignació d’aquesta partida no exclou les aportaci-
ons econòmiques que puguin fer les administracions lo-
cals, estatals o europees.

Article 13. Gestió i organització

La titularitat i gestió de la RGC correspon a la Genera-
litat de Catalunya sens perjudici de les competències de 
les administracions locals en la seva tramitació i de les 
organitzacions del tercer sector sense afany de lucre de-
gudament acreditades.

El Departament de Benestar i Família és el responsable 
en matèria de presentació de sol·licituds, concessió i pa-
gament de la prestació a les persones beneficiàries.

Via reglamentària s’establiran els mecanismes de coordi-
nació Interdepartamental i interadministratius que asse-
gurin una implementació òptima de la present Llei.

Article 14. Protecció de dades

Les dades personals i els informes socials necessaris per 
accedir a la RGC s’han de limitar als imprescindibles.

En aplicació de la Llei Orgànica 5/1992, de 29 d’octu-
bre, de regulació del tractament automatitzat de les da-
des de caràcter personal, i la Llei de l’estat 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, totes les 
persones i organismes que intervinguin en qualsevol ac-

tuació referent a la RGC son obligats a vetllar perquè es 
mantingui la reserva sobre les dades confidencials i la 
identitats dels destinataris, a fi de salvaguardar el dret a 
la intimitat d’aquestes persones.

Disposició transitòria única

Les persones que a l’entrada en vigor d’aquesta llei siguin 
titulars de la Renda Mínima d’Inserció passen automà-
ticament a percebre la Renda Garantida de Ciutadania.

En el termini de 3 mesos, des de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, el Govern establirà les mesures d’acompa-
nyament de caràcter voluntàries per a aquelles persones 
titulars de la Renda Garantida de Ciutadania que es vul-
guin acollir.

Disposició derogatòria única

Es deroga la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de regulació de 
la renda mínima d’inserció així com totes les modificaci-
ons legislatives posteriors.

Disposicions finals

Primera

Es faculta al Govern de la Generalitat per a dictar, en el 
termini de 3 mesos, des de l’entrada en vigor d’aquesta 
Llei, les normes necessàries per a desenvolupar-la i apli-
car-la.

Segona

El Govern ha d’habilitar per a cada exercici pressupostari 
els crèdit oportuns en els corresponent projecte de llei de 
pressupostos per garantir l’aplicació d’aquesta Llei.

Tercera

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

Els preceptes que eventualment comportessin la realitza-
ció de despeses amb càrrec als pressupostos de la Gene-
ralitat, 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, 6 de juny de 2012

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



18 de juny de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 336

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 27

Proposició de llei de creació d’impostos am-
bientals
Tram. 202-00092/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 68274 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.06.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Josep Vendrell Gardeñes, 
diputat, Joan Boada Masoliver, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
100.b del Reglament del Parlament, presenten la proposi-
ció de llei de creació d’impostos ambientals, acompanya-
da de la documentació següent: 

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

– L’exposició de motius.

– El text articulat.

Memòria justificativa

Objecte de la proposició de llei

L’objecte d’aquesta proposició de llei és contribuir a la 
protecció del medi ambient mitjançant la creació de di-
versos impostos que gravin la producció d’energia termo-
nuclear, sobre l’emissió a l’atmosfera de diòxid de carbo-
ni, i sobre les emissions contaminants de sofre i nitrogen.

Capacitat normativa

Aquesta Proposició de Llei s’emmarca en allò establert 
en l’article 46 dels Capítol V sobre principis rectors del 
Títol I de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, sobre medi 
ambient, desenvolupament sostenible i equilibri territo-
rial, especialment en els seus apartat 1 i 2, on s’afirma: 

«1. Els poders públics han de vetllar per la protecció del 
medi ambient per mitjà de l’adopció de polítiques públi-
ques basades en el desenvolupament sostenible i la soli-
daritat col·lectiva i intergeneracional.

2. Les polítiques mediambientals s’han de dirigir espe-
cialment a la reducció de les diferents formes de con-
taminació, la fixació d’estàndards i de nivells mínims 
de protecció, l’articulació de mesures correctives de 
l’impacte ambiental, la utilització racional dels recur-
sos naturals, la prevenció i el control de l’erosió i de les 
activitats que alteren el règim atmosfèric i climàtic, i el 
respecte als principis de preservació del medi, conser-
vació dels recursos naturals, responsabilitat, fiscalitat 
ecològica i reciclatge i reutilització dels béns i els pro-
ductes.»

Així mateix l’article 144.1.b de l’EAC contempla la com-
petència compartida de la Generalitat en «L’establiment 
i la regulació de mesures de sostenibilitat, fiscalitat i re-
cerca ambientals».

I finalment cal contemplar el que estableix l’article 203.5 
i 203.6 sobre les competències financeres de la Genera-
litat: 

«5. La Generalitat té competència per a establir, mitjan-
çant una llei del Parlament, els seus tributs propis, sobre 
els quals té capacitat normativa.

6. L’exercici de la capacitat normativa en l’àmbit tribu-
tari, per part de la Generalitat, es basa en els principis 
d’equitat i d’eficiència. En la seva actuació tributària, la 
Generalitat promou la cohesió i el benestar socials, el 
progrés econòmic i la sostenibilitat mediambiental.»

Necessitat i incidència socials

Els impostos mediambientals que contempla la proposi-
ció de llei han de ser una eina més per un desenvolupa-
ment més sostenible, contribuir a impulsar un nou model 
energètic, clau per a l’impuls econòmic del nostre país en 
un context de crisi com l’actual.

Exposició de motius

La protecció del medi ambient i l’impuls d’un model de 
desenvolupament sostenible és un objectiu cada cop més 
urgent i de major importància. És una qüestió de respon-
sabilitat cap a les generacions presents i futures garantir 
un entorn natural, si més no, tan ric i saludable com el 
que hem gaudit fins avui i evitar traslladar cap al futur 
l’hipoteca d’un model de creixement explotador de recur-
sos naturals i contaminant. Entre les mesures possibles i 
desitjables es troben els instruments econòmics i fiscals 
que han estat reconeguts per institucions i experts com 
a eines eficaces de política ambiental. Malauradament, 
però, el principi de «qui contamina, paga», adoptat per la 
Unió Europea com una de les estratègies fonamentals de 
la seva política ambiental, ha estat molt escadusserament 
utilitzat en la legislació catalana 

No només això, la sostenibilitat mediambiental també és 
un element clau en el progrés social i econòmic de tota 
societat. En particular les energies contaminants i basa-
des en recursos naturals finits representen un cost eco-
nòmic sovint no contemplat (externalitats negatives) que 
en el cas de Catalunya i Espanya comporten una absoluta 
dependència exterior molt cara i sotmesa a grans incerte-
ses i inestabilitat segons la conjuntura política. Així ma-
teix les emissions de gasos a l’atmosfera, d’una banda les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle, i principalment 
del CO2, amb efectes de caire global, i d’una altra la de 
les emissions d’altres contaminants que pel seu efecte 
propi o dels contaminants secundaris que originen, tenen 
efectes negatius sobre les persones i els ecosistemes de 
caire local o regional.

En el Títol I de la proposició de llei es planteja l’impost 
sobre l’energia nuclear. Es tracta d’una energia bruta i 
contaminant, que genera uns residus que representen una 
amenaça durant milers i milers d’anys, novament amb 
l’extraordinari cost econòmic que suposa la seva gestió al 
llarg del temps. Per si tot això fos poc hi ha estudis que 
demostren que és prescindible i innecessària perquè exis-
teixen energies renovables que permetrien la seva substi-
tució a mig terme.
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És necessari, doncs abordar aquesta transformació del 
model energètic català actuant en diferents camps. Per 
suposat promocionant les energies renovables, i millorant 
l’estalvi i l’eficiència energètica. Entre les mesures pos-
sibles i desitjables es troben els instruments econòmics i 
fiscals que han estat reconeguts per institucions i experts 
com a eines eficaces de política ambiental. Malaurada-
ment, però, el principi de «qui contamina, paga», adoptat 
per la Unió Europea com una de les estratègies fonamen-
tals de la seva política ambiental, ha estat molt escadus-
serament utilitzat en la legislació catalana.

Els reiterats accidents patits a les centrals nuclears cata-
lanes en els darrers anys en són un exemple: fugues radi-
oactives a Ascó el 2007 o els problemes de funcionament 
com la ruptura per corrosió del sistema de refrigeració de 
la central de Vandellós-II.

En el Títol II es proposa un impost sobre les emissions a 
l’atmosfera de diòxid de carboni en els processos produc-
tius d’instal·lacions situades a Catalunya, a excepció dels 
sectors sotmesos al règim de comerç d’emissions, amb la 
finalitat d’incentivar conductes més respectuoses amb el 
clima. Aquesta figura fiscal introduïda a altres països ha 
demostrat com una de les millors eines per implementar 
polítiques enfront el canvi climàtic.

Finalment el Títol III proposa la tributació sobre les 
emissions de gasos a l’atmosfera, en concret el Nitro-
gen i Sofre. Proposem d’aquests dos contaminants donat 
que existeix consens en el fet que són dos ambientalment 
problemàtics a Catalunya. D’altra banda existeixen pre-
cedents de tributació en altres autonomies, i també són 
dos dels més freqüentment gravats a altres països euro-
peus, tenen límits legals tant d’emissió, com d’immissió, 
i el seu control directe o aproximat a través de coeficients 
d’emissió no presenta grans complicacions, i sobretot 
sembla existir consens en el fet que són dos contaminants 
ambientalment problemàtics a Catalunya.

En definitiva, doncs, aquesta Proposició de llei pretén de-
senvolupar un dels tributs imprescindibles per una veri-
table fiscalitat ambiental com a eina que ha de permetre 
conjugar un desenvolupament més sostenible amb pro-
grés econòmic i social.

Proposició de Llei de creació d’impostos 
ambientals

Títol I. Creació d’un impost sobre energia 
nuclear

Article 1. Creació

Es crea l’impost sobre la producció d’energia termonu-
clear, amb la finalitat de protecció del medi ambient.

Article 2. Naturalesa, objecte i àmbit 
d’aplicació

1. L’impost sobre la producció de l’energia termonuclear 
és un tribut propi de Catalunya que grava la contamina-
ció i els riscos sobre el medi ambient i la salut humana 
que ocasionen.

2. L’exacció d’aquest impost és compatible amb qualse-
vol taxa o contribució especial estatal, autonòmica o lo-
cal aplicable a les operacions gravades.

Article 3. Fet imposable

1.Constitueix el fet imposable de l’impost: 

a. La producció termonuclear d’energia elèctrica

b. L’emmagatzematge de residus radioactius.

2. Es considera emmagatzematge de residus radioactius a 
tota operació consistent en la immobilització a curt, mig 
o llarg terme dels mateixos, em magatzems temporals in-
dividualitzat o magatzems temporals centralitzats

3. Els conceptes i termes amb substantivitat pròpia que 
apareixen en la Llei, excepte els definits en la mateixa, 
tindran el contingut que els atorgui la normativa medi-
ambiental o sobre energia, ja sigui de caràcter internacio-
nal, de l’Estat o de Catalunya.

Article 4. Subjectes passius i responsables 
solidaris

1. Són subjectes passius a títol de contribuents de l’im-
post les persones físiques o jurídiques i les entitats a què 
es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de de-
sembre, General Tributària que produeixin energia ter-
monuclear.

2. Són responsables solidaris del deute tributari de l’im-
post, a més dels que estableix l’article 42 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, els 
propietaris, usufructuaris, arrendataris o posseïdors per 
qualsevol títol dels terrenys, immobles o instal·lacions en 
què es realitzen les activitats assenyalades en l’article ter-
cer.

Article 5. Base imposable

La base liquidable de l’impost està constituïda: 

En el cas de producció termonuclear d’energia elèctri-
ca pel preu mitjà de la mateixa en el mercat majorista 
d’electricitat corresponent a l’any vençut, expressat en 
euros per megawatt hora.

En el cas d’emmagatzematge de residus radioactius pel 
volum dels residus radioactius depositats expressats en 
metres cúbics.

Article 6. Determinació de la base imposable

1. La base liquidable definida en l’article cinquè es deter-
minarà per a cada instal·lació en què es realitzen les acti-
vitats assenyalades en l’article tercer 

2. En els supòsits següents el Departament d’Economia 
i Coneixement determinarà la base imposable en règim 
d’estimació indirecta, sense perjudici de les sancions que 
puguin correspondre: 

a) Falta de presentació de declaracions exigibles o insufi-
ciència o falsedat en les presentades.

b) Resistència, excusa o negativa a l’actuació inspectora.

Per l’estimació indirecta de la base imposable, el Depar-
tament d’Economia i Coneixement podrà tenir en comp-
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te qualsevol dada, circumstància o antecedent que pugui 
resultar indicatiu.

Article 7. Base liquidable

La base liquidable serà la mateixa que la base imposable 
prevista a l’article 5.

Article 8. Gravamen

1. En el cas de centrals nuclears de producció d’energia 
elèctrica, el tipus serà del 5% del preu mitjà de la mateixa 
en el mercat majorista d’electricitat corresponent a l’any 
vençut.

2. En el cas de lliurament de residus radioactius pel seu 
dipòsit els tipus aplicables seran els següents: 

– Per residus radioactius de mitja i baixa activitat: 14.000 
euros per metre cúbic

– Per residus radioactius de molt baixa activitat: 2.000 
euros per metre cúbic 

Article 9. Període impositiu, liquidació  
i meritació

Per als casos previstos en l’article 3 el període impositiu 
serà l’any natural.

El període impositiu coincidirà amb l’any natural en els 
casos de successió en la realització de les activitats o de 
canvi de la denominació del subjecte passiu quan no im-
pliquin un cessament de l’activitat en la instal·lació, sense 
perjudici del que disposen els articles 40 i 42 de la Llei 
General Tributària.

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

Títol II. Creació de l’impost sobre emissions CO2

Article 10. Creació

Es crea l’impost sobre emissió a l’atmosfera de diòxid de 
carboni.

Article 11. Objecte, finalitat i definicions

1. L’impost sobre emissió de diòxid de carboni grava les 
emissions a l’atmosfera de CO2 en els processos produc-
tius de les instal·lacions situades a Catalunya, amb la fi-
nalitat d’incentivar conductes més respectuoses amb el 
clima

2. Als efectes d’aquest impost, s’entén per: 

a) Emissió: l’expulsió directa o indirecta de substàncies 
a l’atmosfera procedents de fonts puntuals d’una instal-
lació.

b) Instal·lació: qualsevol unitat tècnica fixa on es desen-
volupin una o més de les activitats industrials enumera-
des en l’annex 1 de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de pre-
venció i control integrats de la contaminació, així com 
qualssevol altres activitats directament relacionades amb 
aquelles que tinguin relació d’índole tècnica amb les ac-
tivitats dutes a terme en aquest lloc i puguin tenir reper-
cussió sobre les emissions.

Article 12. Fet imposable

Constitueix el fet imposable l’emissió a l’atmosfera de di-
òxid de carboni (CO2), que es realitat des de les instal-
lacions a que es refereix l’article 2 d’aquesta proposició 
de llei.

Article 13. Supòsits de no subjecció

No estan subjectes a l’impost les emissions següents: 

1. Les procedents dels abocadors de tot tipus de residus a 
què es refereix l’apartat 5.4 i de les instal·lacions destina-
des a la cria intensiva d’aus de corral i de porcs recollides 
en l’apartat 9.3, tots dos de l’annex 1 de la Llei 16/2002.

2. Les de CO2, procedents de la combustió de biomassa, 
biocarburant o biocombustible, així com les realitzades 
des instal·lacions subjectes al règim del comerç de drets 
d’emissió de gasos d’efecte hivernacle que constitueixin 
emissions en excés respecte de les assignacions indivi-
duals segons la seva normativa reguladora, llevat l’excés 
que suposi incompliment de l’obligació de lliurar drets 
d’emissió d’acord amb aquesta normativa.

Article 14. Subjecte passiu i responsables 
solidaris

1. Són subjectes passius de l’impost les persones físiques 
o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 
de la Llei general tributària que realitzin qualsevol de les 
activitats assenyalades en l’article 3 d’aquesta proposició 
de llei

2. Són responsables solidaris del deute tributari de l’im-
post, a més dels que estableix l’article 42 de la Llei Ge-
neral Tributària, els propietaris de les instal·lacions de les 
qual es realitzi l’emissió en cas que no coincideixi amb la 
persona que exploti aquella.

Article 15. Base liquidable

1. Constitueix la base liquidable la quantia de càrrega 
contaminant de les emissions gravades que es realitzin 
des d’una mateixa instal·lació industrial durant el període 
impositiu.

2. La quantia de la càrrega contaminant esmentada al 
subapartat anterior ve determinada per la suma de les 
unitats contaminants de totes les substàncies emeses des 
d’una mateixa instal·lació industrial.

Les unitats contaminants s’obtenen com a resultat de di-
vidir la quantitat total de cada substància emesa en el pe-
ríode impositiu, expressada en tones/any, entre la xifra 
fixada per a cadascuna d’elles com a valor de referència.

El valor de referència de CO2 és de 200.000 tones a l’any.

El nombre total d’unitats contaminants resultant s’ha 
d’expressar, si s’escau, amb els seus tres primers deci-
mals.

Article 16. Estimació directa de la base 
imposable

1. La determinació de la base imposable es realitzarà en 
règim d’estimació directa en els supòsits en què les instal-
lacions industrials, en virtut de la normativa vigent, es-
tiguin obligades a incorporar monitors per a la mesura 
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en continu de la concentració de les substàncies emeses i 
mesuradors del cabal.

Així mateix, la determinació de la base imposable es pot 
fer en règim d’estimació directa, potestativament pels 
subjectes passius, en els supòsits en que les instal·lacions 
industrials, tot i no ser preceptiu, incorporin monitors per 
al mesurament en continu de la concentració de les subs-
tàncies emeses i mesuradors del cabal.

No obstant això, la determinació de la quantitat emesa de 
CO2 es realitzarà mitjançant balanç de matèria en funció 
de les dades de consum i característiques del combustible 
i les matèries primeres.

2. La determinació de la quantitat emesa mitjançant els 
registres en continu del cabal i concentració només serà 
possible quan la captura de les dades vàlids sigui superi-
or al setanta-cinc per cent dels corresponents a cada tri-
mestre natural.

3. El subjecte passiu podrà determinar la quantitat emesa 
a partir de la relació entre la concentració registrada en 
continu d’aquesta i la d’una altra substància de la qual es 
conegui la quantitat total emesa, sempre que la captura 
de dades vàlides simultanis de les dues substàncies sigui 
superior al cinquanta per cent dels corresponents a cada 
trimestre natural.

4. Els mesuraments en continu de la concentració de les 
substàncies emeses es realitzaran utilitzant mètodes nor-
malitzats o acceptats per l’Administració.

5. La utilització de registres en continu per la determi-
nació de la quantitat emesa només serà possible si, com 
a mínim, el vuitanta per cent de les emissions d’aques-
ta substància estan canalitzades i monitoritzades, la qual 
cosa s’ha de justificar mitjançant certificació emesa per 
una entitat col·laboradora del govern de la Generalitat, a 
requeriment de l’Administració.

6. Els procediments per al càlcul de les quantitats eme-
ses, tant en cas de l’ocupació de registres en continu com 
de balanç de matèria, es desenvoluparan reglamentària-
ment.

Article 17. Estimació objectiva de la base 
imposable.

1. En els casos en què no sigui aplicable el règim d’esti-
mació directa, el subjecte passiu determinarà la base im-
posable com a suma de les quantitats emeses de les subs-
tàncies, per aplicació de coeficients específics en funció 
de l’activitat industrial que es desenvolupi en cada instal-
lació segons la següent equació: 

Ei = B x FEI x (1-Ri / 100)

On: 

– Ei és l’emissió de la substància i en tones.

– B és un paràmetre que defineix el grau d’activitat de 
la instal·lació, que pot ser el consum de combustible, de 
matèries primeres o la quantitat de producte fabricat, en 
funció del tipus d’activitat.

– Fei és la quantitat de la substància i emesa per cada uni-
tat del paràmetre B.

– Ri és l’eficàcia de l’equip de depuració per a aquesta 
substància, en tant per cent. Aquest valor es considera 
igual a zero quan Fei porti implícita l’eficàcia del sistema 
de depuració.

Aquest últim component haurà de ser certificat per una 
entitat col·laboradora del govern de la Generalitat en ma-
tèria de protecció ambiental, sota control de l’Adminis-
tració, i tindrà una validesa màxima de quatre anys.

2. Reglamentàriament s’establirà el procediment per a 
l’aplicació del règim d’estimació objectiva en funció dels 
paràmetres referits a l’apartat anterior, i que són aplica-
bles atenent la tipologia de les diferents instal·lacions in-
dustrials.

Article 18. Estimació indirecta de la base 
imposable

1. En els casos que estableix l’article 50 de la Llei gene-
ral tributària o norma que el substitueixi, l’Administració 
determinarà la base imposable en règim d’estimació in-
directa, utilitzant qualsevol dels mitjans referits en l’es-
mentat article.

2. També és aplicable aquest règim d’estimació de la ba-
se imposable en els supòsits en què les dades capturades 
pels monitors de mesurament en continu o mesuradors 
del cabal no assoleixin els requisits exigits en l’article 16 
d’aquesta proposició de llei.

Article 19. Base liquidable

Els subjectes passius podran aplicar una reducció sobre 
la base imposable de tres unitats contaminants, en con-
cepte de mínim exempt.

Article 20. Quota íntegra

La quota íntegra serà el resultat d’aplicar a la base liqui-
dable la tarifa progressiva per trams: 

Base liquidable
Euros per unitat 
contaminant

Fins a 10 unitats contaminants 5.000

Entre 10.001 y 20 unitats contaminants 8.000

Entre 20.001 y 30 unitats contaminants 10.000

Entre 30.001 y 50 unitats contaminants 12.000

Més de 50 unitats contaminants 14.000

Article 21. Deduccions

1. Els subjectes passius tindran dret a una deducció en la 
quota íntegra per les inversions realitzades en el període 
impositiu en infraestructures i béns d’equip orientats al 
control, prevenció i correcció de la contaminació atmos-
fèrica.

Es consideren incloses entre les inversions orientades 
al control, prevenció i correcció de la contaminació at-
mosfèrica les que ocasionin la reducció del consum de 
combustibles o l’ús de combustibles més nets que dismi-
nueixin les unitats contaminants per volum de producte 
obtingut, així com aquelles que redueixin les emissions 
fugitives.
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A aquest efecte, la inversió s’entén realitzada quan els 
elements patrimonials siguin posats en condicions de 
funcionament, i s’ha de mantenir com a mínim els ma-
teixos nivells d’idoneïtat mediambiental, almenys, durant 
els tres anys següents.

2. La deducció s’aplicarà en els següents percentatges: 

a). El cinc per cent de l’import de la inversió, quan les 
instal·lacions industrials afectades hagin obtingut el cer-
tificat EMAS o ISO 14000 sobre la gestió ambiental.

b). El quinze per cent de l’import de la inversió, quan no 
s’hagin obtingut els certificats anteriors.

El límit de les deduccions referides a les lletres anteriors 
és del cinquanta per cent de la quota íntegra de l’impost. 
La deducció per inversions que no pogués aplicar-se en el 
període impositiu corresponent per excedir aquest límit 
només podrà ser aplicada en els tres períodes impositius 
següents, amb el límit del cinquanta per cent de la quota 
íntegra de cada període.

En tot cas, serà condició necessària per a l’aplicació de la 
deducció l’obtenció de certificació acreditativa de la ido-
neïtat mediambiental de la inversió expedida pel govern 
de la Generalitat.

3. No és procedent l’aplicació de la deducció prevista en 
aquest article quan les quantitats invertides siguin proce-
dents de subvencions o ajudes públiques concedides per a 
aquestes inversions, ni en el cas que les inversions siguin 
exigibles per assolir els paràmetres de qualitat ambiental 
que resultin d’obligat compliment.

4. Reglamentàriament s’han de fixar els requisits formals 
i procedimentals per a l’aplicació de les deduccions.

Article 22. Quota líquida

La quota líquida serà el resultat d’aplicar a la quota ín-
tegra les deduccions que estableix l’article anterior. En 
els supòsits en què no siguin aplicables les deduccions, la 
quota líquida serà igual a la quota íntegra.

Article 23. Període impositiu i meritació

1. El període impositiu coincidirà amb l’any natural.

2. L’impost es meritarà el 31 de desembre de cada any, 
sense perjudici del que estableix l’article 24 

3. El període impositiu és inferior a l’any natural quan es 
cessi en la realització de les activitats que ocasionen les 
emissions en un dia diferent del 31 de desembre i aques-
ta circumstància sigui posada en coneixement de l’Admi-
nistració, produint la meritació de l’impost en la data del 
dit cessament.

Article 24. Declaració-liquidació i quota 
diferencial

1. Els subjectes passius estaran obligats a presentar una 
declaració anual per cada instal·lació que explotin, dins 
el termini dels vint dies naturals següents a la conclusió 
del període impositiu, quan la seva base imposable sigui 
igual o superior a una unitat contaminant.

Els subjectes passius, en el moment de presentar la seva 
declaració, han de, si s’escau, determinar la quota dife-
rencial.

La quota diferencial és el resultat de deduir de la quota 
líquida els pagaments fraccionats a compte a què es re-
fereix l’article següent que hagin estat realitzats pel sub-
jecte passiu.

2. Si la quota diferencial fos positiva es procedirà a in-
gressar el seu import en el termini assenyalat en l’article 
anterior i en el lloc i forma que establirà el Departament 
d’Economia i Coneixement.

3. Si com a resultat de la deducció dels pagaments frac-
cionats a compte s’obté una quota diferencial negativa, 
el subjecte passiu podrà sol·licitar la devolució o bé com-
pensar-la amb els pagaments fraccionats a compte dels 
següents períodes impositius.

En els supòsits en què es demani la devolució el Depar-
tament d’Economia i Coneixement abonarà les quantitats 
corresponents dins dels sis mesos següents a la data de la 
sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi 
ordenat el pagament de la devolució per causa no imputa-
ble al contribuent, s’aplica a la quantitat pendent de devo-
lució l’interès de demora a què es refereix l’article 58.2.c 
de la Llei general tributària o norma que el substitueixi 
des del dia següent al del terme d’aquest termini i fins a 
la data en què s’ordeni el seu pagament, sense necessitat 
d’efectuar requeriment a aquest efecte.

Article 25. Pagaments fraccionats a compte

1. En els primers vint dies naturals dels mesos d’abril, ju-
liol i octubre, els subjectes passius han d’efectuar un pa-
gament fraccionat a compte de la liquidació corresponent 
al període impositiu que estigui en curs quan la seva base 
liquidable sigui positiva.

2. En el cas d’inici de l’activitat, els pagaments fraccio-
nats es realitzaran a partir del trimestre en què s’iniciï 
l’activitat, en els terminis a què es refereix el l’article an-
terior.

3. L’import de cada pagament fraccionat resultarà d’apli-
car la tarifa vigent l’any en curs a la base liquidable acu-
mulada des de l’inici de l’any fins a la conclusió de cada 
trimestre i amb deducció dels pagaments fraccionats rea-
litzats durant el període impositiu i, si s’escau, de la quota 
diferencial negativa d’exercicis anteriors.

Article 26. Obligacions formals

1. Els subjectes passius la base imposable sigui igual o 
superior a una unitat contaminant estaran obligats a por-
tar un Llibre Registre d’Instal·lacions, que estarà a dispo-
sició de l’Administració de la Generalitat de Catalunya a 
efectes de la gestió del mateix i com a mitjà de control, 
vigilància i seguiment del compliment de la normativa 
mediambiental.

2. En el Llibre Registre d’Instal·lacions s’han de consig-
nar, quan escaigui, els següents dades: 

a) Volum i tipologia del combustible i matèries primeres 
consumides

b) Composició química bàsica del combustible consumit.
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c) Data d’adquisició del combustible i matèries primeres 
consumits.

d) Subministrador del combustible i matèries primeres.

e) Facturació que el subministrador li hagi realitzat

f) Càlcul de les emissions de CO2 realitzat en compli-
ment del que disposa aquesta Llei

g) Dades de concentració resultants dels mesuradors del 
cabal emès.

h) Qualsevol altre que s’estableixi mitjançant Ordre del 
govern de la Generalitat.

Títol III. Creació de l’impost sobre emissions 
contaminants de sofre i nitrogen

Article 27. Creació

Es crea l’impost sobre emissions contaminats de nitro-
gen i sofre

Article 28. Naturalesa, objecte i àmbit 
d’aplicació

L’impost sobre emissions de nitrogen i sofre grava les 
emissions a l’atmosfera de diòxid de sofre, diòxid de 
nitrogen o qualsevol altre compost oxigenat del sofre 
o nitrogen, amb la finalitat d’incentivar conductes més 
respectuoses amb l’atmosfera i aconseguir una millor 
qualitat de l’aire.

Article 29. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de l’impost la contamina-
ció i els riscos que en el medi ambient són ocasionats per 
la realització en el territori de Catalunya les instal·lacions 
emeten a l’atmosfera diòxid de sofre, diòxid de nitrogen o 
qualsevol altre compost oxigenat del sofre o del nitrogen.

2. Els conceptes i termes amb substantivitat pròpia que 
apareixen en la Llei, excepte els definits en la mateixa, 
tindran el contingut que els atorgui la normativa medi-
ambiental, sobre contaminació atmosfèrica, residus o 
energia, ja provingui de la Unió Europea, de l’Estat o de 
la pròpia comunitat autònoma.

Article 30. Subjectes passius i responsables 
solidaris

1. Són subjectes passius de l’impost les persones físiques 
o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 
de la Llei general tributària que realitzin qualsevol de les 
activitats assenyalades en l’article 29 d’aquesta proposi-
ció de llei

2. Són responsables solidaris del deute tributari de l’im-
post, a més dels que estableix l’article 42 de la Llei Ge-
neral Tributària, els propietaris de les instal·lacions en 
què es realitzen les activitats assenyalades en l’article 29 
d’aquesta proposició de llei.

Article 31. Base liquidable

La base liquidable de l’impost està constituïda per les 
quantitats emeses durant el període impositiu de com-
postos oxigenats del sofre o del nitrogen, expressades en 

tones mètriques equivalents de diòxid de sofre i de diòxid 
de nitrogen, ponderades pels coeficients 1 i 1,5, respec-
tivament.

Article 32. Determinació de la base liquidable

1. La base liquidable definida en l’article 31 es determi-
narà per a cada instal·lació en què es realitzen les activi-
tats assenyalades en l’article 29 de la Llei de forma inde-
pendent.

2. Com a norma general, la base liquidable es determi-
narà pel mètode d’estimació directa. S’aplicarà el mètode 
d’estimació objectiva en els casos que preveu el subapar-
tat 3 de l’article 33 d’aquesta proposició de llei El mèto-
de d’estimació objectiva s’aplicarà de conformitat amb el 
que disposa l’article 53 de la Llei General Tributària.

Article 33. Especialitats per a la determinació 
de la base imposable en activitats emissores de 
compostos oxigenats del sofre o del nitrogen

1. La base imposable serà el resultat de sumar les quan-
titats emeses de compostos oxigenats del sofre o del ni-
trogen per tots els focus emissors de la instal·lació en el 
període impositiu, expressades en tones mètriques equi-
valents de diòxid de sofre i de diòxid de nitrogen, multi-
plicades respectivament per els coeficients 1 i 1,5.

2. Serà d’aplicació el mètode d’estimació directa quan 
tots els focus emissors de la instal·lació disposin de sis-
temes de mesura i registre en continu de les esmentades 
substàncies i aquests sistemes estiguin connectats amb 
els centres de control gestionats per la Generalitat de Ca-
talunya.

Quan d’acord amb la normativa vigent en matèria de 
prevenció i control de la contaminació, la informació a 
subministrar a les autoritats mediambientals no recu-
lli expressament les quantitats assenyalades al paràgraf 
anterior, aquestes s’han de determinar per a cada focus 
emissor a partir dels mesuraments quinzenals realitzats 
en la instal·lació, i seran el resultat de multiplicar la con-
centració horària dels contaminants esmentats pel cabal 
de gasos emesos i pel nombre d’hores reals d’activitat en 
el període de liquidació, considerant que, entre dues me-
sures consecutives, les quantitats emeses d’ambdós com-
postos romanen constants.

En el cas que els senyals subministrats pels analitzadors 
automàtics de mesurament de les emissions, transmeses 
als centres de control gestionats per la Generalitat de Ca-
talunya, no permetin conèixer l’estat operacional de la 
instal·lació, la base liquidable es considera igual a la del 
període de liquidació precedent.

3. En els supòsits no previstos en l’article anterior és apli-
cable el mètode d’estimació objectiva i la base liquidable 
es determinarà a partir de les dades resultants de l’últim 
mesurament oficial realitzada per un organisme de con-
trol autoritzat en matèria de medi ambient respecte de 
la data de meritació de l’impost, amb independència que 
aquesta mesura s’hagi realitzat en el període impositiu o 
en exercicis anteriors.

Per calcular les quantitats emeses dels compostos oxige-
nats del sofre o del nitrogen per cada focus emissor en 
el període impositiu es multiplicaran les concentracions 
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horàries dels compostos esmentats, pel cabal de gasos 
emesos i pel nombre d’hores d’activitat que correspon-
gui al període impositiu. El resultat s’expressarà en tones 
mètriques equivalents de diòxid de sofre i de diòxid de 
nitrogen.

En la determinació de la base imposable pel mètode 
d’estimació objectiva es considera sempre que el perío-
de d’activitat de la instal·lació és de vuit mil. hores l’any 
natural. No obstant això, aquesta durada pot ser reduïda 
a quatre mil hores en el cas d’avaries que impliquin una 
suspensió de l’activitat de la instal·lació per un període 
superior a sis mesos continuats, sempre que aquest perí-
ode d’inactivitat ho certifiquin els òrgans competents en 
matèria de medi ambient del govern.

Quan per impossibilitat tècnica, el mesurament realitzat 
per l’organisme de control autoritzat no contingués les 
dades d’emissió d’algun focus, la part de la base impo-
sable corresponent a la mateixa es determinarà d’acord 
amb la normativa específica sobre prevenció i control de 
la contaminació atmosfèrica.

4. El mètode d’estimació de la base liquidable per a cada 
instal·lació serà el mateix per a tot el període impositiu. 
No obstant això, quan una instal·lació en règim d’estima-
ció objectiva hagués implantat sistemes de mesura i re-
gistre en continu abans del 30 de juny, podrà passar en 
el mateix període impositiu al mètode d’estimació direc-
ta. En aquest cas, la base imposable es determinarà en el 
primer semestre pel mètode d’estimació objectiva, i en el 
segon pel d’estimació directa.

Article 34. Quota íntegra i tipus de gravamen

La quota tributària íntegra serà el resultat de multiplicar 
la base imposable pels següents tipus impositius: 

– Si la base imposable és menor o igual a 500 tones anu-
als: el tipus serà de zero euros per tona.

– Si la base imposable està compresa entre 501 i 5.000 
tones anuals: el tipus serà de 41 euros per tona.

– Si la base imposable està compresa entre 5.001 i 10.000 
tones anuals: el tipus serà de 72 euros per tona.

– Si la base imposable està compresa entre 10.001 i 
15.000 tones anuals: el tipus serà de 96 euros per tona.

- Si la base imposable és superior a 15.000 tones anuals: 
el tipus serà de 120 euros per tona.

Article 35. Deduccions de la quota i quota 
líquida

1. En el cas d’activitats emissores de compostos oxige-
nats del sofre o del nitrogen subjectes al mètode d’esti-
mació directa s’ha d’aplicar una deducció del set per cent 
de la quota íntegra, sempre que el rendiment dels analit-
zadors automàtics, excloent els seus períodes de calibrat-
ge o manteniment, sigui igual o superior al 90%.

2. En el cas d’instal·lacions que dins d’un mateix perío-
de impositiu passin del mètode d’estimació objectiva al 
d’estimació directa de la base imposable en les condici-
ons assenyalades en el subapartat 4 de l’article 33 i sem-
pre que el rendiment dels analitzadors automàtics sigui 

igual al que estableix l’article anterior, la deducció serà 
del quatre per cent de la quota íntegra.

3. Quan el rendiment dels analitzadors automàtics sigui 
inferior al 90%, les deduccions que preveuen els apartats 
1 i 2 anteriors seran, respectivament, del cinc i del dos 
per cent de la quota íntegra.

4. No hi haurà dret a cap deducció si el rendiment dels 
analitzadors automàtics és inferior al 80%.

5. El rendiment dels analitzadors automàtics s’obtindrà 
del quocient entre el nombre de dades vàlides transmeses 
als centres de control gestionats pels òrgans competents 
de la Generalitat en matèria de medi ambient, i el nombre 
de dades totals del període, excloent els corresponents a 
calibratges i manteniment dels equips.

6. La quota líquida serà el resultat de restar de la quota 
íntegra l’import de les deduccions. En els supòsits no re-
collits en els apartats anteriors, la quota íntegra coincidi-
rà amb la quota líquida.

Article 36. Període impositiu i meritació

1. El període impositiu serà l’any natural.

2. El període impositiu serà inferior a l’any natural en els 
supòsits d’inici o cessament de les activitats assenyalades 
en l’article 28

3. El període impositiu coincidirà amb l’any natural en 
els casos de successió en la realització de les activitats 
o de canvi de la denominació del subjecte passiu quan 
no impliquin un cessament de l’activitat en la instal·lació, 
sense perjudici del que disposen els articles 40 i 42 de la 
Llei General Tributària.

4. En el cas d’activitats emissores de compostos oxige-
nats del sofre o del nitrogen pel mètode d’estimació, quan 
el període impositiu sigui inferior a l’any natural, la quo-
ta tributària, determinada d’acord amb el que estableix 
aquesta Llei, es prorratejarà en funció dels mesos sencers 
de durada del període impositiu.

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

Article 37. Liquidació i pagament de l’impost

1. Els subjectes passius, per cada una de les instal·lacions 
en les que realitzen les activitats gravades, estaran obli-
gats a declarar i autoliquidar l’impost i a ingressar l’im-
port de la corresponent deute tributari en el mes de gener 
de cada any natural i, en el cas de cessament de l’activi-
tat, en el termini d’un mes des de la data en que aquest 
cessament es produeixi.

Els subjectes passius no estan obligats a presentar les au-
toliquidacions indicades en el paràgraf anterior quan la 
base imposable de la instal·lació en el període impositiu 
sigui menor o igual a 500 tones.

2. Durant el període impositiu els subjectes passius hau-
ran de presentar i ingressar autoliquidacions parcials, 
en concepte de pagaments a compte, referits a trimes-
tres naturals, en els primers vint dies naturals dels mesos 
d’abril, juliol i octubre de cada any natural.

L’import dels pagaments a compte s’estableix al valor de 
les magnituds determinants de la base imposable a la data 
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de la seva liquidació. En els casos d’activitats emissores de 
compostos oxigenats del sofre o del nitrogen i d’emmagat-
zematge de residus radioactius el seu import serà la quarta 
part de la quota líquida anual que resultaria atenent al va-
lor de les referides magnituds a la data indicada.

En el cas d’activitats emissores de compostos oxigenats 
del sofre o del nitrogen, els subjectes passius no estan 
obligats a presentar autoliquidacions parcials quan la ba-
se imposable de la instal·lació en el període impositiu pre-
cedent hagués estat menor o igual a 500 tones.

3. No hauran de presentar autoliquidacions els subjectes 
passius per activitats exemptes de l’impost.

Article 38. Devolucions de l’impost

Quan la quota diferencial resultant de l’autoliquidació 
que preveu el subapartat 1 de l’article anterior és nega-
tiva, per ser la quota líquida inferior als pagaments a 
compte efectuats, s’abonaran les quantitats corresponents 
en la forma i terminis establerts en el article 31 de la Llei 
General Tributària.

Article 39. Gestió, recaptació i inspecció de 
l’impost

1. La gestió, recaptació i inspecció de l’impost seran com-
petència del Departament d’Economia i Coneixement.

2. En particular i per a la seva comprovació en el cas 
d’activitats emissores de compostos oxigenats del sofre o 
del nitrogen, els òrgans de la Generalitat competents en 
matèria de qualitat i avaluació ambiental d’elaborar, per 
a cada instal·lació i període impositiu, un certificat que 
contindrà necessàriament les emissions de compostos 
oxigenats del sofre i del nitrogen que hagin estat superi-
ors a 400 tones mètriques, estimades d’acord amb el que 
disposen els articles 31 a 33, i la indicació de la persona o 
entitat l’activitat les hagi generat.

3. Quan es tracti d’instal·lacions sotmeses al mètode d’es-
timació directa de la base imposable, el certificat haurà 
de recollir també el rendiment dels analitzadors automà-
tics de mesurament de les emissions a l’efecte de l’apli-
cació de les deduccions que preveu l’article 35, així com, 
quan escaigui, els terminis de suspensió de l’activitat en 
la instal·lació a què es refereix el quart paràgraf de el sub-
apartat tercer de l’article 29

4. Així mateix, els òrgans competents de la Generalitat 
podran realitzar les inspeccions que s’estimin necessàri-
es directament o a través dels organismes de control au-
toritzats en matèria de contaminació atmosfèrica.

Article 40. Infraccions i sancions

Les infraccions tributàries relatives al present impost se-
ran qualificades i sancionades de conformitat amb el que 
preveu la Llei General Tributària».

Disposició final

Entrada en vigor

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

per bé que s’aplica, als fets imposables meritats a partir 
de l’1 de gener de 2013.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2012

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Josep 
Vendrell Gardeñes, diputat GP ICV-EUiA; Joan Boada 
Masoliver, diputat del GP d’ICV-EUiA

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la recuperació 
dels serveis de salut mental i d’urgències 
nocturnes en el CAP Badia del Vallès
Tram. 250-01076/09

Esmenes presentades
Reg. 67090 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 06.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(67090)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista (1)

Modificació del punt 1

«1. Reforçar el servei de salut mental (atenció psiquiàtri-
ca) del CAP de Badia del Vallès per tal de reduir les llistes 
d’espera acumulades per la reducció d’hores d’atenció.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista (2)

D’addició d’un nou punt 3

«3. Cobrir les baixes i les vacances dels professionals del 
CAP Badia del Vallès per tal d’evitar el col·lapse del cen-
tre.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (67160)

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

Al punt 1

«1. Mantenir el servei de salut mental (atenció psiquiàtri-
ca) amb les mateixes prestacions assistencials al CAP de 
Badia del Vallès.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Al punt 2

«2. Garantir l’atenció continuada i urgent a la població 
de Badia del Vallès.»

Proposta de resolució sobre la preservació 
del Parc Agrari del Delta del Llobregat
Tram. 250-01077/09

Esmenes presentades
Reg. 67167 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la CARPAMN, 06.06.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (67167)

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

Al punt 2

«2. Informar els Ajuntaments afectats, les entitats del 
territori afectat i la ciutadania en general de tota la in-
formació de que disposi sobre el projecte, en el cas que 
es dugués a terme, obrint un veritable procés participatiu 
per tal que les parts afectades puguin expressar els seus 
punts de vista.»

Proposta de resolució sobre el funcionament 
de la Taula de Preus de la Llotja de Reus
Tram. 250-01078/09

Esmenes presentades
Reg. 67173 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la CARPAMN, 06.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (67173)

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

Al punt 2

«2. Que emeti un Informe trimestral sobre les diferències 
de preus la col·laboració de les parts venedora i compra-
dora aportant informació i la documentació necessària.»

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

Al punt 3

«3. Que s’iniciïn les negociacions entre les parts per revi-
sar també la fixació dels preus de l’ametlla i la garrofa per 
part de la Llotja de Reus.»

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la normativa de consum i competència en 
la venda i distribució de cítrics del Baix Ebre 
i el Montsià
Tram. 250-01079/09

Esmenes presentades
Reg. 67168 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la CARPAMN, 06.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (67168)

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

A l’apartat e del punt 1

«e. Instar l’Administració competent a exercir el control 
duaner de les importacions, especialment, de Marroc i 
Turquia.»

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

Al punt 4

«4. Instar l’Administració competent a impulsar mecanis-
mes de control de les importacions procedents de països 
tercers per tal que compleixin la normativa de comerci-
alització de la Unió Europea i les condicions fitosanità-
ries.»
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Proposta de resolució sobre la commemo-
ració del tres-centè aniversari de la Guerra 
de Successió
Tram. 250-01082/09

Esmenes presentades
Reg. 67175 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CCL, 11.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (67175)

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

A l’encapçalament del punt 2

«2. Presentar públicament, en el termini màxim de cinc 
mesos, un Projecte de Commemoració del 300 aniversa-
ri del 1714, amb els actes previstos i la calendarització i 
pressupost dels mateixos, els quals hauran de desenvolu-
par, com a mínim, els següents aspectes: 

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió (2)

A l’apartat c del punt 2

c. Una vessant de recuperació patrimonial, que permeti, 
entre d’altres, organitzar una gran exposició (preferent-
ment itinerant, que pugui circular arreu del nostre país 
d’Europa) a través del Museu d’Història de Catalunya; 
que impulsi una línia d’ajuts específica als ens locals per a 
definir itineraris vinculats a la Guerra de Successió; i con-
solidar i millorar la Ruta 1714 i recuperar espais referenci-
als. En aquest sentit, des de la Direcció General de Patri-
moni es presentarà un pla específic del període 2012-2014 
amb les intervencions a realitzar.

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei d’urgències del CAP Jaume I, de 
Montcada i Reixac
Tram. 250-01084/09

Esmenes presentades
Reg. 67161 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 06.06.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (67161 i 68273)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir 
l’atenció continuada a la població de Montcada i Rei-
xac.»

Proposta de resolució sobre l’estudi de via-
bilitat de la remodelació i ampliació de l’Es-
cola Lluís Viñas, de Móra d’Ebre
Tram. 250-01086/09

Esmenes presentades
Reg. 67178 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 06.06.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 67178)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

Complir amb els seus compromisos i iniciar de forma 
immediata l’estudi de viabilitat amb la finalitat de de-
terminar la necessitat de remodelar i ampliar el centre o 
construir-ne un de nou i realitzar el conseqüent projecte 
tècnic, dins l’any 2012.»
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
i millorament dels serveis de rehabilitació i 
reinserció de reclusos
Tram. 250-01306/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 67879 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.06.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
pel manteniment del finançament necessari per mantenir 
i millorar els serveis de rehabilitació i reinserció de les 
persones privades de llibertat, per tal que sigui substanci-
ada davant la Comissió de Justícia.

Exposició de motius

Les entitats de la Taula de Participació Social, que reu-
neix a les entitats no governamentals que col·laboren amb 
el Departament de Justícia en l’atenció a les persones re-
cluses o immerses en processos judicials, van rebre el 
mes de maig de 2012 la comunicació del Departament 
que enguany no rebran cap tipus de finançament per do-
nar continuïtat als seus serveis i que no es convocarien 
les subvencions per a la continuïtat d’aquests projectes a 
partir del 1 de juny, ni tan sols per cobrir el cost dels ser-
veis prestats des de l’1 de gener d’aquest any. Això afecta 
35 entitats socials i més de 160 professionals que venien 
rebent cada any finançament del Departament en forma 
de subvencions per prestar els serveis següents: 

– Programes d’atenció psicosocial per a discapacitats 
intel·lectuals.

– Programes de rehabilitació per a drogodependents, ma-
lalts mentals i VIH.

– Programes d’atenció psicosocial i assessorament legal 
per a persones en 3r grau i llibertat condicional.

– Mediació intercultural en els centres de justícia juvenil 
i els centres penitenciaris.

– Activitats de lleure, cultura i esports dins i fora de presó.

La Taula de Participació social de la Justícia ha denun-
ciat avui que la supressió de programes de reinserció de 
presos provocarà més inseguretat, una saturació de les 
presons i més despesa pública. Alhora, ha denunciat que 
amb aquestes retallades s’elimina el model de reinserció 
de presos que hi havia a Catalunya des de fa molts anys. 
Cal recordar que l’any passat es van atendre 6.363 perso-
nes en els diversos programes. Els programes de reinser-
ció de les entitats socials a Catalunya compten amb uns 
800 voluntaris a tot el país.

De mantenir-se aquesta situació, durant aquest 2012, 
5.515 reclusos, es veuran privats d’aquests serveis, i això 
suposa una vulneració dels seus drets fonamentals reco-
llits a l’article 25.2 de la Constitució. Des d’un altre punt 

de vista, cal recordar que això també incrementarà la in-
seguretat ciutadana, ja que la reincidència sense rehabili-
tació se situa en més d’un 50% (en lloc del 40,2% actual). 
Tots els estudis de reincidència demostren que la rehabi-
litació és l’únic camí per a la reinserció, i que són claus 
els programes de rehabilitació i el suport psicosocial du-
rant tot el procés, així com les oportunitats d’habitatge, 
socialització i treball a la sortida.

Contràriament al que afirma el Departament de Justícia, 
en el sentit que aquestes funcions ja les poden fer els tre-
balladors i treballadores dels serveis de tractament pe-
nitenciari, cal recordar que d-una part– aquests serveis, 
prestats majoritàriament per interins i interines, s’ha vist 
disminuït en un 15% i –d’altra part– la tasca de sensibi-
lització social, difusió i promoció d’oportunitats per la 
població reclusa que fan les entitats socials difícilment 
es pot fer des de l’Administració, i és clau per a la cohe-
sió social i per donar una segona oportunitat als reclusos.

Aquesta brutal supressió de serveis no té cap sentit eco-
nòmic per tal com, a la llarga, li acabarà sortint més car 
a la Generalitat, ja que amb cada intern rehabilitat que no 
torna a la presó el govern català s’estalvia 30.000 euros 
anuals i, per tant, el previsible increment de la reincidèn-
cia pot acabar costant molts milions a l’any en termes 
de despesa penitenciària obligada als pressupostos de la 
Generalitat.

D’altra part, algunes de les 35 entitats socials afectades 
es veuran abocades a tancar, ja que no podran afrontar 
el cost dels serveis prestats durant el primer semestre de 
2012, ni el cost de la indemnització de professionals amb 
més de 10 anys d’antiguitat.

Fruit de la renovació de convenis s’està produint una situ-
ació absurda i molt negativa pels interns doncs els centres 
penitenciaris han començat a posar dificultats a l’accés 
del personal voluntari de les entitats socials, en un mo-
ment en què justament el suport de voluntaris i voluntà-
ries pot esdevenir l’única via per tal que alguns reclusos 
segueixin comptant amb alguns serveis essencials.

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 al Govern de la Genera-
litat de Catalunya a: 

Primer. Garantir la continuïtat dels serveis de rehabilita-
ció i de suport psicosocial als reclusos, renovant els con-
venis i les convocatòries de subvenció per tot l’any 2012, 
obertes a totes les entitats socials i assistencials que han 
vingut realitzant aquestes tasques.

Segon. Abonar a les entitats, mitjançant una convocatòria 
de subvencions específica, el cost dels serveis prestats en-
tre l’1 de gener i el 31 de maig d’enguany.

Tercer. Seguir permetent com fins ara l’entrada del perso-
nal voluntari de les entitats als centre penitenciaris.

Quart. Modificar o coordinar internament els plecs que 
regulen els convenis i subvencions a programes ja en curs 
d’execució o que es puguin iniciar a partir d’ara, per tal 
que les entitats no hagin de justificar la totalitat del pro-
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jecte, en tant no es resolgui l’actual situació, en atenció a 
que molts d’aquests serveis estan cofinançats amb sub-
vencions o convenis amb d’altres Departaments com Sa-
lut o Benestar Social, i les entitats ara ja que no podran 
pas assumir ni justificar la part del pressupost que corres-
pon aportar el Departament de Justícia.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2012

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

Proposta de resolució sobre el soterrament 
de la línia ferroviària entre Barcelona i Port-
bou a Montcada i Reixac
Tram. 250-01307/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 67980 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.06.2012

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 subs-
tanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Des de 1854 la línia de proximitat C-2 Barcelona-Port-
bou creua el casc urbà dividint en dos el centre de Mont-
cada i Reixac i existeixen dos passos a nivell separats per 
50 metres, amb la perillositat que això comporta. Des 
de la seva creació fins ara s’ha comptabilitzat unes 158 
morts, malgrat, actualment, hi ha una línia d’estudi que 
pot demostrar que han hagut més morts causades pel tren 
de Rodalies

El soterrament de la línia de Portbou és la reivindicació 
més important i històrica de la ciutat. Es porta molts anys 
de lluita i de treball incansable i, gràcies al front comú 
que formem la societat civil, amb la Plataforma Tracte 
Just, Soterrament Total al capdavant, i l’Ajuntament.

L’aprovació definitiva del projecte constructiu del soter-
rament de la línia ferroviària Barcelona - Portbou al seu 
pas per Montcada i Reixac ja és un fet, després que els 
Serveis Tècnics de l’Ajuntament hagin emès l’informe fa-
vorable al document que l’Administrador d’infraestructu-
res Ferroviàries (Adif) a principis de l’any 2012. Es tracta 
de portar a terme la segona de les cinc fases en què s’ha 
dividit l’actuació, d’acord amb la solució aportada pel go-
vern municipal de Montcada i Reixac al Ministeri de Fo-
ment per tal que pugui assumir la seva execució a partir 
de 2013.

Les obres implicaran una mínima afectació a la vialitat, 
donat que caldrà fer un petit desviament del trànsit a l’al-
çada del pou d’extracció. Un túnel de gairebé 4 kilòme-
tres. La transformació de la línia ferroviària convenci-
onal afectarà un tram de 5.267 metres de longitud. Les 

vies se soterraran en la totalitat del seu recorregut pel 
nucli urbà de Montcada i Reixac, gràcies a la construcció 
d’un túnel que farà 3.860 metres de llargada. La interven-
ció –que s’ha dividit en cinc fases a proposta del govern 
municipal per fer-la viable econòmicament– començarà 
per la segona fase, la que s’ha d’executar amb tuneladora. 
A més, es construirà un nou vestíbul soterrat a l’estació 
de França per garantir l’accés dels viatgers a les noves 
andanes.

L’aprovació del primer dels cinc projectes en què es divi-
dirà l’actuació és la millor senyal possible de què l’inici 
de les obres ja no depèn de cap document urbanístic, sinó 
d’una partida pressupostària. El soterrament de les vies 
permetrà eliminar una barrera arquitectònica molt im-
portant en una ciutat que històricament s’ha vist afectada 
pel pas de diverses línies de tren.

És important ressaltar que el projecte de soterrament 
té un fort component ambiental i que és essencial pro-
moure accions mediambientals al municipi de Montcada 
i Reixac amb aquest motiu. És important recordar que 
la incidència del consum d’energia en el transport que 
provoca greus conseqüències econòmiques i socials, tals 
com: efecte hivernacle, soroll i altres mals al medi ambi-
ent, embussaments, accidents i empobriment de la quali-
tat de vida i dels serveis. En el cas concret de Montcada i 
Reixac, municipi declarat zona contaminada i de protec-
ció especial per superar els límits de partícules contami-
nants des de 1985, els nivells de contaminació ambien-
tal superen de llarg els límits permesos per la normativa 
estatal i europea, destacant els nivells de contaminació 
de monòxid de carboni i de benzè. Tanmateix, es produ-
eixen prop de 70 baixades de barrera diàries, provocant 
congestió del tràfic i una mitjana aproximada de 343 ki-
lograms de CO2 per hora emesos a l’atmosfera, fent de 
Montcada un dels pobles més contaminats de l’àrea me-
tropolitana.

A aquest realitat s’ha d’afegir el temps d’espera que pro-
voquen els trens de càrrega i llarg recorregut. Així, l’atu-
rada de vehicles davant dels passos a nivell provoca una 
congestió de trànsit que té una sèrie d’efectes negatius, 
com pèrdua de temps, retards, augment del consum de 
combustible o congestió en les artèries principals de car-
reteres secundàries i carrers com rutes alternatives que 
puguin afectar als diferents barris de la ciutat.

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. Destinar tots els recursos necessaris per a la realització 
de la tercera fase del projecte de soterrament de Montca-
da i Reixac durant el present exercici pressupostari

2. Destinar tots els recursos necessaris per tal continuar 
amb els treballs de la tercera fase de projecte de soterra-
ment de Montcada i Reixac durant l’exercici pressupos-
tari 2013 

3. Adoptar totes les mesures necessàries per tal de redu-
ir l’emissió de CO2 provocat pels vehicles que es veuen 
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obligats a aturar-se a l’hora de deixar passar el trens que 
circulen per Montcada i Reixac

Palau del Parlament, 5 de juny de 2012

Jordi Cañas Pérez
Portaveu adjunt del SP C’s

Proposta de resolució sobre la creació d’ofi-
cines d’intermediació en execucions hipote-
càries
Tram. 250-01308/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 68051 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.06.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, diputat, Agnès Pardell i Veà, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, 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

El dret a un habitatge digne ha estat garantit per la Cons-
titució Espanyola i l’Estatut. Cal que els poders públics el 
regulin i en limitin l’abast. En el context actual de crisi 
econòmica, que ha estat particularment dura en el sector 
immobiliari, han estat moltes les famílies que s’han vist 
afectades per desnonaments, amb l’agreujant d’haver de 
continuar atenent a les obligacions financeres.

El recent deteriorament de l’economia de l’Estat Espa-
nyol ha provocat un augment desmesurat de l’atur. En 
part a causa de l’atur, la liquiditat del mercat immobili-
ari s’ha reduït abruptament i els índexs de morositat han 
augmentat de forma sensible. És per aquest motiu que ha 
augmentat també de forma alarmant el nivell d’execuci-
ons hipotecàries, des del 2007 fins avui.

Es tracta d’un problema de rellevància especial si tenim 
en compte que en la majoria dels casos l’execució hipote-
caria afecta a l’habitatge habitual. Segons el TSJ de Ca-
talunya el nombre total d’execucions hipotecàries l’any 
2011 va ser de 13.727, una xifra inferior a la de 2010 quan 
es va batre el rècord d’execucions de crèdits hipoteca-
ris. Aquest fenomen pot convertir-se en una de les con-
seqüències més greus de la crisi econòmica actual i pot 
acabar degenerant en problemes de conflictivitat i exclu-
sió social. Al mateix temps pot fomentar la creació de 
grups socials apartats de l’activitat econòmica i social del 
país, que es situïn en una situació de desigualtat en ter-
mes d’oportunitats.

Molts dels Estats Membres de la Unió Europea tenen de-
senvolupada des de fa temps la reglamentació del dret a 
l’habitatge, així com les situacions de sobreendeutament 
(de bona fe) personal i deute hipotecari. En les legisla-

cions europees es fomenten les segones oportunitats, al 
contrari del que es produeix en l’Estat Espanyol, on les 
persones que es troben en incapacitat de pagament poden 
perdre l’habitatge habitual i trobar-se en una situació fi-
nancera de complicada resolució.

L’execució judicial per impagament del crèdit hipoteca-
ri te doncs unes conseqüències catastròfiques per a un 
nombre creixent de persones. En aquest sentit, la crea-
ció d’una Oficina Municipal d’Intermediació Hipotecà-
ria (OMIH) com les que s’estan creant a les ciutats de 
Barcelona, Terrassa o Lleida, serien un bon instrument 
per mediar en els processos de desnonaments que s’ori-
ginin.

L’Ajuntament de Terrassa va ser el primer en crear l’Ofi-
cina d’Intermediació Hipotecària, recurs que ha desper-
tat l’interès d’altres municipis catalans. Així mateix, el 
Consell de l’Advocacia Catalana a Catalunya està promo-
vent la implantació d’Oficines de Mediació Hipotecària 
a tot Catalunya i ha recomanat als Col·legis que estudi-
en posar en marxa, al seu territori, iniciatives similars a 
l’experiència pionera de Terrassa.

El treball d’aquestes oficines contribueix de forma deci-
siva a la garantia del dret a l’habitatge a través de la in-
formació, assessorament i suport a les persones i famílies 
que comencen a tenir problemes per fer front a les seves 
i poden trobar-se en risc de perdre el seu habitatge habi-
tual. La intermediació és una tasca que facilita la comu-
nicació entre les parts per tal de trobar una solució abans 
d’una demanda d’execució hipotecària i/o durant el pro-
cés d’aquesta. Les oficines per tant, ajuden a garantir la 
seguretat jurídica dels afectats alhora que fa d’intermedi-
ària amb l’entitat financera.

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

Proposta de resolució

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

1. Fomentar la creació d’oficines d’intermediació en exe-
cucions hipotecàries. L’oficina s’encarregarà d’atendre, 
orientar i, si s’escau, assumir funcions d’intermediació 
amb l’entitat bancària, en relació a aquelles persones que 
es trobin en risc de pèrdua de l’habitatge familiar per 
causa d’una execució hipotecària. Té per objectiu evitar 
el desnonament per impagament d’hipoteca abans que 
arribin a la fase judicial, moment en el qual el procés de 
desnonament ja és pràcticament imparable. Podran ser 
usuaris d’aquest nou servei les persones que es trobin en 
les circumstàncies següents: 

a. Que siguin propietàries d’habitatge.

b. Que l’esmentat habitatge constitueixi el seu domicili.

c. Que l’habitatge estigui hipotecat.

d. Que s’hagin iniciat els tràmits d’execució de la hipote-
ca o que l’execució sigui previsible i imminent per causa 
de l’impagament de les quotes.

e. Que reuneixin les condicions legals exigides per gau-
dir del dret a l’assistència jurídica gratuïta.
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2. Contribuir al manteniment d’aquestes oficines d’inter-
mediació hipotecàries, signant els corresponents conve-
nis amb els Col·legis d’Advocats i els Ajuntaments de Ca-
talunya que ho desitgin, prenent el model de les oficines 
ja existents a Terrassa i Lleida

3. El col·legi serà l’encarregat d’organitzar l’atenció i l’as-
sistència als usuaris del servei. L’Ajuntament serà l’encar-
regar d’organitzar la recepció de les sol·licituds d’atenció. 
L’atenció dels usuaris es durà a terme per part d’advocats 
en exercici. El servei tindrà una durada anual, i cessarà, 
en data 30 d’abril del 2013. Podrà ser prorrogat per perí-
odes anuals previ acord de les dues parts abans del seu 
venciment o del venciment de les successives pròrrogues.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Roberto E. 
Labandera Ganachipi, diputat del GP SOC, i Agnès Par-
dell i Veà, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la connexió 
amb transport públic entre Capellades i l’es-
tació de Ferrocarrils de la Generalitat d’a-
quest municipi
Tram. 250-01309/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 68052 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.06.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, diputat del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

En resposta Parlamentaria del passat mes d’abril el Con-
seller de Territori i Sostenibilitat confirmava que el De-
partament havia iniciat un procediment per a reordenar 
el servei de transport de viatgers per carretera entre cape-
llades i l’estació d’FGC de la mateixa població

En la mateixa resposta informava també que FGC està 
treballant en la nova configuració dels serveis ferroviaris 
per a millorar el servei ofert a les poblacions de l’Anoia 
i que això evidentment requeriria ajustos en els serveis 
d’autobusos d’aquestes poblacions.

Per al veïns de Capellades és de vital importància dispo-
sar d’un servei d’autobús que els permeti arribar a l’esta-
ció d’FGC alhora que també retornar al nucli de Capella-
des quan arriben a l’estació.

Des del Grup Socialista creiem que cal garantir tots els 
serveis tant d’anada com de tornada a l’estació de Ca-
pellades de forma que els veïns de la població disposin 

d’una verdadera connexió horària entre els dos modes de 
transport.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a connectar en transport 
públic el nucli de Capellades i l’estació d’FGC d’aquesta 
població, de forma que garanteixi l’enllaç entre els dos 
modes de transport per a tots els trens que s’aturen a l’es-
tació. Tant d’anada cap a l’estació com de tornada al nucli 
de Capellades.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens Roberto E. Labandera Ganachipi
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la represa de 
les obres de la carretera C-51 entre Albinya-
na i Valls
Tram. 250-01310/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 68053 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.06.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Núria Segú Ferré, di-
putada, Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat 
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat.

Exposició de motius

La carretera C-51 uneix dues capitals de comarca, Valls 
(Alt Camp) i el Vendrell (Baix Penedès), dues comarques 
que tot i ser limítrofs han tingut tradicionalment mancan-
ces de comunicació, tant pel que fa a les infraestructures 
del transport, com als serveis de transport. Un exemple 
és que fins fa pocs anys no existia cap línia regular de 
transport de viatgers que unís les dues comarques amb 
regularitat.

A més, la C-51 forma part d’un eix viari interior: Reus-
Alcover-Valls-Vendrell que contribueix a vertebrar per 
l’interior aquest territori, conformant un tercer cinturó 
que uneix el Camp d’oest a est millorant les comunicaci-
ons i afavorint el desenvolupament econòmic de la regió.

El passat 2 de maig la Comissió de territori i Sostenibili-
tat d’aquesta cambra va aprovar la Resolució 572/IX del 
Parlament de Catalunya, sobre l’acceleració de les obres 
de millorament del tram entre Masllorenç i el Vendrell de 
la carretera C-51.

Només 15 dies més tard coneixem a través dels mitjans 
de comunicació que el Govern ha decidit paralitzar les 
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obres de construcció d’aquesta carretera i que no les re-
prendran fins el proper mes de novembre, posposant la 
seva finalització per al novembre el 2013.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a reprendre de forma im-
mediata les obres de la carretera C-51 entre Albinyana i 
Valls en la totalitat del seu tram i mantenir el calendari 
de finalització de l’obra previst inicialment.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Núria Se-
gú Ferré, diputada del GP SOC, i Roberto E. Labandera 
Ganachipi, diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre el servei de 
transport públic per carretera entre Igualada 
i Barcelona
Tram. 250-01311/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 68054 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.06.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent perquè 
es garanteixi el bon funcionament del servei de transport 
col·lectiu de passatgers per carretera entre Igualada i Bar-
celona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El transport públic entre Igualada i Barcelona és essen-
cial per garantir la qualitat de vida i la competitivitat no 
només d’aquesta vila i la seva àrea d’influència (Con-
ca d’Òdena), sinó també de bona part de la comarca de 
l’Anoia.

La connexió ferroviària d’una part de les poblacions de 
l’Anoia amb Igualada, amb els Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya (FGC), resulta útil per accedir a ser-
veis i activitats que ofereix Igualada com a capital de co-
marca, així com de les poblacions del sud de la comarca 
amb el Baix Llobregat. En canvi, la durada del trajecte 
Igualada-Barcelona ha augmentat i no resulta una opció 
de transport públic ben valorada.

L’altra alternativa de transport públic entre la capital de 
l’Anoia i Barcelona és el transport en autobús, que Trans-
ports Públics de Catalunya presta a través de la conces-
sionària Monbús –Hispano Igualadina. És un servei for-

ça utilitzat, en especial per estudiants, i també per molts 
treballadors que s’han de desplaçar a la zona sud de Bar-
celona.

En el últims anys l’empresa concessionària ha variat suc-
cessivament els horaris amb l’objectiu de concentrar el 
passatge i d’eliminar uns pocs serveis, en contra de les 
previsions del Pla de Transports de Viatgers de Cata-
lunya que estableixen que cal millorar la freqüència de 
pas. Al ser un servei molt utilitzat en especial a les hores 
punta, això provoca que molt sovint desenes d’usuaris no 
puguin agafar l’autocar i hagin de quedar a terra perquè 
aquest està ple, o hagin de viatjar en condicions molt pre-
càries i fins i tot perilloses.

Segons diverses persones usuàries en alguns moments ha 
arribat a esgotar-se els fulls de reclamacions. Així ma-
teix s’han produït pica-baralles entre el personal de l’em-
presa i les persones usuàries que, repetidament, veuen al-
terat el seu dia a dia.

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

Proposta de resolució

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

Primer: Intensificar la inspecció i seguiment del servei 
de transport per carretera entre Igualada i Barcelona.

Segon: Adoptar les mesures adients per a garantir la seva 
correcta prestació a fi que es cobreixi de forma adequada 
la demanda de mobilitat existent amb la disposició d’un 
nombre de places suficient especialment en hora punta.

Tercer: Analitzar en els instruments de planificació dels 
serveis de transport públic les necessitats de desplaça-
ment entre les poblacions de la comarca de l’Anoia en es-
pecial Igualada i la ciutat de Barcelona al llarg de l’any 
2012.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2012

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

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
institut de secundària de dues línies a la Vall 
d’en Bas
Tram. 250-01313/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 68220 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.06.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, Anna Simó i Cas-
telló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
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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

Els municipi de la Vall d’en Bas va aprovar l’any 2009 
una moció demanant la creació d’un IES al municipi, per 
tal que els alumnes de la zona, incloent els del municipi 
veí de les Preses i d’altres provinents de la Vall d’Hos-
toles, poguessin realitzar els seus estudis de secundària 
obligatoris sense necessitat de traslladar-se a la ciutat 
d’Olot.

El volum de població escolar ho permet i s’evitaria així 
problemàtiques com la que l’any 2009 va provocar que 
els alumnes de la Vall d’en Bas estiguessin a punt de que-
dar-se sense plaça en l’institut Bosc de la Coma d’Olot i 
que va portar a l’alcalde del municipi a reclamar un cen-
tre de secundària.

En aquests moments és possible crear dues línies d’ESO 
mitjançant l’ampliació de l’escola de primària Verntallat 
de la Vall d’en Bas, que disposa de superfície i equipa-
ments suficients per a fer-ho possible.

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

Proposta de resolució

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

1. A projectar i planificar, dins les planificacions per a 
equipaments escolars, la creació d’un nou IES de dues 
línies per al municipi de la Vall d’en Bas, que donaria 
oferta d’aquests tipus d’estudis al municipi de Les Preses 
i a la zona de la Vall d’Hostoles.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2012

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

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei de pediatria al consultori mèdic 
d’Aiguaviva
Tram. 250-01314/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 68221 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.06.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, Anna Simó i Cas-
telló, portaveu 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 de Salut.

Exposició de motius

El Departament de Sanitat ha fet efectiu l’anunci d’elimi-
nar el servei de pediatria del consultori mèdic al munici-
pi d’Aiguaviva, a la comarca del Gironès.

Aquest servei es venia prestant fins ara una hora a la set-
mana i permetia atendre en el mateix municipi els usua-
ris d’Aiguaviva que ara s’hauran de desplaçar en tots els 
casos als consultoris de Fornells de la Selva o Vilabla-
reix, on quedarà reubicat la totalitat del servei.

Es dona la circumstància que el Departament ha enllestit 
fa ben poc el nou consultori d’Aiguaviva, amb una ampli-
ació que permet disposar de més espais i millorar l’aten-
ció als usuaris, la qual cosa entra en contradicció amb 
l’eliminació simultània de serveis mèdics que s’hi poden 
prestar.

L’eliminació del servei es justifica simplement per motius 
econòmics i va en contra de la demanda dels mateixos 
veïns, que havien requerit més hores de pediatria en el 
consultori d’Aiguaviva atès que amb una hora setmanal 
no es podia cobrir més que la meitat de la demanda.

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

Proposta de resolució

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

1. A mantenir el servei de pediatria en el consultori mè-
dic d’Aiguaviva i incrementar en una hora setmanal més 
la prestació d’aquest servei en el nou consultori que aviat 
es posarà en funcionament.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2012

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

Proposta de resolució sobre la retirada de 
l’expedient de regulació d’ocupació de l’Ins-
titut Català del Sòl, la inversió en el mante-
niment dels llocs de treball i la presentació 
d’un pla d’actuació i de viabilitat
Tram. 250-01315/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 68268 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.06.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Boada Masoliver, 
diputat, Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per deixar sense efecte 
l’expedient de reducció d’ocupació a l’Institut Català del 
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Sòl (Incasòl), proposar mesures alternatives i expressar 
el reconeixement i solidaritat amb els treballadors i tre-
balladores afectats, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La Direcció de l’Institut Català del Sòl (Incasòl) va anun-
ciar el dia 30 de maig de 2012 la presentació d’un Expe-
dient de Regulació d’Ocupació (ERO), que pot suposar 
l’acomiadament de fins a 203 treballadors/res d’una plan-
tilla de 487 persones –tenint en compte que dins d’aques-
ta xifra n’hi ha els 34 treballadors de REURSA –empre-
sa que fa les remodelacions urbanes, barris degradats 
per patologies estructurals com Sant Roc a Badalona, El 
Polvorí a Barcelona i altres a Santa Coloma, l’Hospitalet, 
Sallent, Súria, Tortosa vinculats a la Llei de Barris, i que 
va ser absorbida per Incasòl ara fa uns sis mesos.

Consta que la direcció de l’Institut no havia negociat prè-
viament el contingut i els motius d’aquest ERO amb els 
representants dels treballadors.

De portar-se a terme aquesta reducció de plantilla tan 
brutal es farà del tot impossible que l’Institut pugui com-
plir amb el seu objectiu social, més necessari que mai, no 
només en l’àmbit de les polítiques públics d’habitatge i 
millora urbana, amb la producció d’habitatges protegits, 
la remodelacions i la rehabilitacions urbanes, sinó també 
per la seva funció com a eina de foment de l’activitat pro-
ductiva, promoció de sòl industrials, impuls de polígons 
terciaris i tecnològics, que són essencials per ajudar a la 
recuperació de l’activitat econòmica del nostre país.

Cal constatar que la presentació d’aquest ERO s’ha pretès 
justificar amb la disminució, en els darrers mesos, de les 
activitats de promoció i gestió de sòl que habitualment 
efectuava l’Incasòl, alhora que centrava la seva atenció 
i activitat –d’una part– en intentar malvendre patrimo-
ni de sòl i habitatge, molt d’ell procedent de cessions fe-
tes pels Ajuntaments, i –d’altra part– en posar-se al ser-
vei del projecte «megalòman» i «destructor del territori 
d’Eurovegas», en detriment de les actuacions de més sen-
tit de país com són les activitats de promoció i gestió de 
polígons industrials i terciaris, com el Parc del Sincrotró 
Alba, el Parc Aeroespacial, Can Sant Joan a Sant Cugat, 
i demés polígons arreu del territori de Catalunya, vitals 
pel redreçament de l’activitat econòmica etc.

Resulta del tot inconsistent l’argument invocat per la Di-
recció de l’Institut i els responsables de la Conselleria de 
Territori i Sostenibilitat, en el sentit que «sobri personal» 
per la crisis immobiliària o que hi hagi un excés d’alts 
càrrecs, quan de fet sols es pot considerar que hi ha dos 
alts càrrecs, el Director i el Director tècnic, en tant que 
la resta del cos directiu està format per uns set Caps de 
Departament.

També cal denunciar que, en l’actual situació i en tant es 
vol justificar un ERO per la situació econòmica de l’In-
casòl, la direcció del mateix s’hagi gastat milers d’euros 
de diners públics per contractar a la consultora externa 
Price WaterHouse (PwH) a fi que justifiqui els acomia-
daments indiscriminats i més de dos-cents set mil euros 
(207.000 euros) en contractes d’assessorament d’imat-
ge, comunicació, audiovisuals, organització d’esdeve-
niments, presentacions i relacions públiques, etc., quan 

l’Incasòl disposa d’un equip professional i amb experi-
ència per fer aquestes tasques que s’han externalitzar, a 
l’hora que es vol acomiadar als professionals que les po-
drien fer perfectament.

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 al govern de la Gene-
ralitat a: 

Primer. Suspendre la presentació i –cas d’haver-se inici-
at ja– a retirar l’Expedient de Regulació d’Ocupació de 
l’Institut Català del Sòl.

Segon. Destinar els 207.000 euros gastats fins ara en con-
tractes d’assessorament d’imatge i comunicació a salvar 
els llocs de treball que perillen.

Tercer. Presentar a la Comissió de Territori i sostenibili-
tat un pla d’actuació i de viabilitat de l’Incasòl pels pro-
pers tres anys, que inclogui diversos escenaris possibles 
de necessitats i possibilitats potencials, tant en forma di-
recta com per mitjà de consorcis i altres formes de col-
laboració amb administracions públiques de: 

a) promoció de sòl residencial, industrial, terciari i 
d’equipaments.

b) de promoció i construcció d’habitatges protegits.

c) de revisió i adequació –tant temporal com de dimensi-
onament i objectius– del conjunt de les Àrees Residenci-
als Estratègiques.

d) De plans i projectes d’interès supramunicipal.

e) de reformes i rehabilitacions urbanes i de promoció 
d’activitats industrials i de parcs tecnològics.

Tot això en el marc d’un Pla global de recuperació de 
l’activitat productiva de Catalunya, amb previsió de les 
càrregues de treball corresponents als diferents escena-
ris.

Quart. Negociar amb els representants sindicals dels tre-
balladors i treballadores de l’Incasòl, les previsions de 
càrregues de treball pels diversos escenaris de futur i les 
necessitats organitzatives i les adequacions temporals 
de llocs de treball, en cas necessari, que resultin del Pla 
d’actuació i de viabilitat del Incasòl.

Cinquè. El Parlament de Catalunya expressa el seu reco-
neixement a la tasca que han vingut realitzant i realitzen 
encara, el conjunt de treballadors i treballadores de l’In-
casòl, al servei de les polítiques de sòl i habitatge de la 
Generalitat i dels pobles i ciutats de Catalunya i els mos-
tra el seu suport i solidaritat.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2012

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joan Bo-
ada Masoliver, diputat GP ICV-EUiA, i Salvador Milà 
Solsona, diputat del GP d’ICV-EUiA
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Proposta de resolució sobre la derogació 
de les mesures d’implantació de noves ta-
xes en la formació professional per al curs 
2012-2013
Tram. 250-01316/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 68292 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.06.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Cardona, 
diputat, Eva Granados Galiano, diputada 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

Diferents col·lectius de ciutadans i ciutadanes del muni-
cipi de Sant Andreu de la Barca han impulsat una cam-
panya de recollida de signatures en defensa de l’educació 
pública, i per a la no implantació de taxes pels estudis de 
Formació Professional anomenada «No 360».

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha decidit cre-
ar taxes pels estudis públics de Formació professional de 
grau superior que van dels 360 euros de matriculació el 
primer curs, a 180 euros en els següents cursos. Aquesta 
mesura es pretén aplicar a partir del proper curs 2012-
2013.

La implantació de taxes per a la Formació Professional 
de grau superior, que acompanya la pujada ja anunciada 
de taxes per a la universitat, atempta contra la igualtat 
d’oportunitats en l’accés a una formació pública i gratu-
ïta, a més d’augmentar les desigualtats excloent a molts 
joves que no podran afrontar aquest cost.

En un moment en què el 50% del jovent del país es troba 
en situació d’atur, no es crea ni una sola plaça, es retar-
da tot el Pla per a la Formació Professional que ja estava 
aprovat per al curs 2012-2013 i es rebaixen les possibili-
tats d’ensenyaments tècnics i pràctics. Cal recordar que 
aquesta mesura s’afegeix a les retallades establertes pel 
Ministeri d’Educació (increment d’hores lectives, 20% 
més d’alumnes per les aules, substitucions, supressió de 
titulacions a la universitat, etc.).

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a derogar les recents mesures per les quals es preveu 
implantar noves taxes en la formació professional a partir 
del proper curs 2012-2013, en el marc de les mesures ge-
nerals d’ajust pressupostari.
Palau del Parlament, 4 de juny de 2012

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

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la segona fase i la posada en marxa de 
l’Escola Cau de la Guineu, de Corbera de 
Llobregat
Tram. 250-01317/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 68293 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.06.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Cardona, 
diputat, Eva Granados Galiano, diputada 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

Al mes de juny de 2008 s’inicià l’activitat de la quar-
ta escola d’infantil i primària de Corbera de Llobregat, 
l’Escola Corbera 2000, amb la intenció d’encetar el curs 
2008/09. Donat que les obres no van ser finalitzades, 
les classes començaren incorporant els grups d’alumnes 
a l’Escola El Corb de Corbera de Llobregat, espai que 
compartiran en mòduls fins el mes de febrer 2009. És 
llavors quan s’inaugura l’edifici d’un nou equipament on 
es traslladen uns setanta alumnes, rebent l’edifici el nom 
d’Escola Cau de la Guineu.

El projecte inicial preveia dues fases: infantil i primà-
ria. L’edifici construït és el corresponent a la part infan-
til, nou aules més altres serveis, en una estructura de tres 
plantes, restant pendent la construcció de la II Fase del 
projecte destinada al cicle de Primària.

El mes d’octubre de 2011, el Director General dels Ser-
veis Territorials del Departament d’Ensenyament, Sr. Jo-
sep Maria Pérez, informà als pares dels alumnes de l’es-
cola de la construcció de l’edifici de primària durant l’any 
2012.

En data 21 de novembre de 2011, el Sr. Pérez convocà una 
reunió amb l’Ajuntament de Corbera on va informar al 
Regidor d’Ensenyament de la impossibilitat de la cons-
trucció de l’edifici i la instal·lació d’un mòdul prefabri-
cat. En aquest sentit, trasllada aquesta informació en una 
reunió amb l’equip directiu del centre, representants de 
l’AMPA, l’Alcalde i el regidor d’Ensenyament, comuni-
cant la instal·lació del mòdul pel proper curs 2012-2013 i 
ajornant la construcció fins l’any 2013.

En l’actualitat, l’Escola Cau de la Guineu compta amb 
quatre aules de primària i quatre d’infantil. La instal·lació 
no compta amb cuina pròpia, gimnàs, biblioteca, aula 
d’informàtica ni pati pels alumnes de primària. I la previ-
sió pel proper curs és de 192 alumnes.

Vista la trajectòria d’aquesta escola, els seus alumnes te-
nen un greuge comparatiu amb altres infants del munici-
pi i una greu afectació al seu desenvolupament personal.

La situació en la què es troben els nens i nenes de l’Es-
cola Cau de la Guineu és límit, malgrat la tasca que rea-
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litza l’equip pedagògic del centre, així com la paciència 
i el treball de suport que realitzen els pares i mares dels 
alumnes, que cal posar en valor.

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

Proposta de resolució

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

1. Incloure els recursos necessaris en el Pressupost de la 
Generalitat del 2013 per a la construcció en la seva totali-
tat de la Fase II de l’Escola Cau de la Guineu de Corbera 
de Llobregat.

2. Garantir la total i òptima posada en marxa de l’Escola 
Cau de la Guineu pel curs 2012-2013.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2012

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

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres de remodelació i ampliació de l’Es-
cola de Gironella
Tram. 250-01318/09

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, Grup Parlamentari Socialista
Reg. 68294 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.06.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu, Montserrat Ribera i Puig, 
diputada del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Judit Carreras Tort, di-
putada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats.

Exposició de motius

La remodelació de l’Escola de Gironella és una actuació 
llargament esperada. L’obra ja era prevista en les inver-
sions al Berguedà del Pla de Muntanya 2001-2005, bàsi-
cament pel mal estat de l’edifici i la manca d’adequació a 
les necessitats del moment.

L’estat actual de l’edifici fa que les obres siguin del tot in-
dispensables, per fer un petit resum dir que: el sostre en-
cara és amb encanyissat, hi ha moltes goteres quan plou, 
els vidres són els mateixos des de fa 50 anys i això suposa 
l’entrada de fred a l’hivern, una deficient instal·lació elèc-
trica, una mala situació de les aules, problemes de cale-
facció, no te gimnàs, no disposa d’aula científica, tampoc 
de biblioteca i no té aula d’acollida. Per tant aquesta es-
cola no compleix amb el prototip d’escola del s. xxi.

En el Pla de Muntanya 2008-2012 del departament de 
PTOP no es va incloure la remodelació d’aquesta escola 
i ja es va presentar una al·legació en el pressupost de la 
Generalitat de Catalunya de l’any 2009 i del 2010, que no 
van prosperar.

El 12 de desembre de l’any 2009, el Departament d’Edu-
cació va adjudicar la redacció del projecte executiu i 
d’obra per a l’ampliació de l’escola de Gironella.

L’import de l’adjudicació per a la redacció del projecte va 
ser de 388.000 euros i un termini de redacció del projecte 
de sis mesos.

Actualment s’està acabant de redactar el projecte de re-
modelació per part del Departament d’Ensenyament i 
d’acord amb l’Ajuntament. Així mateix, recentment, el 
Govern ha manifestat que disposarà del projecte executiu 
aquest 2012.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Realitzar les obres de remodelació i ampliació de l’Es-
cola de Gironella.

2. Programar per part del Departament d’Ensenyament, 
el més aviat possible, l’execució d’aquesta obra.

3. I, a ser possible i atenent a la situació econòmica del 
país, intentar que es programi dins les anualitats 2013 o 
2014 d’acord amb les disponibilitats pressupostaries del 
Departament.»

Palau del Parlament, 30 de maig de 2012

Montserrat Ribera i Puig, diputada del GP de CiU; Judit 
Carreras Tort, diputada del GP SOC; Jordi Turull i Ne-
gre, portaveu del GP de CiU; Miquel Iceta i Llorens, por-
taveu del GP SOC 

Proposta de resolució sobre el pagament de 
les subvencions atorgades per l’Agència Ca-
talana de Cooperació al Desenvolupament a 
les organitzacions no governamentals per al 
desenvolupament
Tram. 250-01319/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 68323 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.06.2012

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 Cooperació 
i Solidaritat.

Fascicle segon
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Exposició de motius

Les ONG per al Desenvolupament denuncien que estan 
sofrint «altres formes de retallades» encara més greus –si 
cap– que les retallades als pressupostos destinats a coo-
peració. Es tracta de retards de fins a dos anys en el paga-
ment de subvencions ja concedides.

Les diferents entitats publiques de Catalunya, i princi-
palment l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvo-
lupament té, com a mínim, un deute de més de 9 milions 
d’euros amb diferents entitats de solidaritat que estan co-
ordinant diferents projectes de cooperació internacional 
amb països empobrits. El no pagament d’aquests recur-
sos compromesos implicaria deixar inacabades interven-
cions de les entitats catalanes en l’àmbit de la salut, la 
infància, la defensa dels drets humans...

El retard, per una banda, augmenta els costos bancàries 
de les entitats que han concertat pòlisses de crèdit i, so-
bretot, posa en perill la sostenibilitat de totes les accions 
a curt termini.

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) Establir una previsió i un calendari de pagament dels 
compromisos adquirits de l’Agència Catalana de Coope-
ració al Desenvolupament amb les ONGD, sota criteris 
objectius i objectivables, i informar-ne a totes les entitats 
afectades per escrit.

2) Permetre que les ONGD incorporin en les justifica-
cions econòmiques de les accions realitzades durant el 
2011-2012 les despeses bancàries ocasionades per la de-
mora en el pagament de les subvencions atorgades.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2012

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

Proposta de resolució sobre les sancions 
imposades als conductors que es neguen a 
pagar els peatges
Tram. 250-01320/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 68394 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.06.2012

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

El Departament d’Interior ha donat ordres al Cos de 
Mossos d’Esquadra de multar als conductors i conduc-
tores que es neguen a pagar els peatges. El Col·legi d’Ad-
vocats i sindicats de mossos han qüestionat que es pugui 
multar aplicant el Codi de Circulació a persones que es 
neguen a pagar un peatge, ja que en tot cas és l’empresa 
concessionària qui ha de reclamar allò que considera que 
li pertoca, però no el Servei Català de Transit que està 
tramitant en l’actualitat les sancions. En aquest sentit, es 
pot afirmar que el Departament d’Interior li està fent la 
feina a l’empresa Abertis, utilitzant recursos públics per a 
defensar els interessos privats d’una empresa.

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. Donar instruccions al Cos de Mossos d’Esquadra i al 
Servei Català de Trànsit per tal que deixin d’imposar i 
tramitar sancions de forma immediata, a les persones 
que es neguen a pagar els peatges.

2. A presentar abans d’un mes davant la Comissió d’In-
terior un informe de la Comissió Jurídica Assessora en 
relació al paper del Departament d’Interior pel que fa a la 
imposició de sancions basades en el Codi de Circulació a 
les persones que es neguen a pagar els peatges.

3. A presentar abans d’un mes davant la Comissió d’In-
terior un informe que detalli els recursos econòmics pú-
blics (en personal, en expedients administratius, etc.) 
esmerçats pel Departament d’Interior per defensar els 
interessos privats de l’empresa Abertis i d’altres, en im-
posar i tramitar sancions a les persones que es neguen a 
pagar peatges.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2012

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

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una escola a Sant Julià del Llor i Bonmatí
Tram. 250-01321/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 68441 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.06.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, Anna Simó i Cas-
telló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
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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

L’edifici del CEIP Sant Jordi de Sant Julià de Llor i Bon-
matí es va construir l’any 1972 i presenta diferents defi-
ciències que han estat denunciats pels pares en reiterades 
ocasions.

La deficiència més important és sens dubte que l’edifici 
està afectat per l’aluminosi; a la que segueixen esquerdes 
en les parets; l’ús d’espais no propis de l’edifici escolar 
per a encabir-hi aules o altres serveis, l’ocupació i habili-
tació com a espais escolars de passadissos; la situació de 
la caldera de l’edifici en una habitació que no compleix 
la normativa i, finalment, la saturació del centre que ha 
obligat a posar barracons en l’exterior.

La suma de tots aquests dèficits, amb especial atenció a 
la perillositat de tenir un centre escolar dins un edifici 
afectat per les patologies de l’aluminosi, va portar a la 
Conselleria d’Educació a redactar un projecte per a la no-
va escola l’any 2009, que fou presentat als pares i a la co-
munitat educativa.

Les expectatives creades sobre la possible construcció 
del nou centre, que permetria solucionar tota la proble-
màtica, van quedar defraudades quan l’any 2010 es va 
anunciar que no s’iniciarien les obres.

La saturació d’aquest centre escolar és un argument per a 
la construcció del nou edifici, però les patologies de l’edi-
fici i la perillositat que suposen obliguen a considerar 
aquesta inversió com a totalment prioritària.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a donar prioritat a la construcció del nou CEIP Sant 
Jordi de Sant Julià de Llor i Bonmatí i a incloure en els 
pressupostos de l’any 2013 aquesta inversió.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2012

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

Proposta de resolució d’adhesió a la Decla-
ració universal sobre els arxius
Tram. 250-01322/09

Presentació
Àngels Ponsa i Roca, del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, Consol Prados Martínez, del 
Grup Parlamentari Socialista, Alicia Alegret Martí,  
del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Pere Bosch Cuenca, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa, Antoni 
Strubell i Trueta, del Subgrup Parlamentari de 
Solidaritat Catalana per la Independència
Reg. 68465 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.06.2012

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

La Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Ca-
talunya (AAC), per tal de promoure el bon exercici de la 
professió d’arxiver i preservar i difondre el patrimoni do-
cumental, tan públic com privat, ha participat activament 
en la redacció i aprovació de la Declaració Universal so-
bre els Arxius (DUA).

Aquesta declaració va ser elaborada pel Consell Inter-
nacional d’Arxius (ICA), que representa a la comunitat 
professional que es dedica a la gestió documental i els 
arxius en el món, i en l’Assemblea general celebrada a 
Oslo al Setembre del 2010 va ser aprovada per unanimi-
tat dels delegats de l’ICA com a expressió de les exigèn-
cies fonamentals de la professió amb independència de 
les cultures i amb la finalitat de reconèixer el paper clau 
dels arxius tant en la transparència administrativa i en 
la rendició de comptes democràtica com en la preserva-
ció de la memòria social col·lectiva i en la investigació 
històrica.

L’ICA va ser creat per la Unesco el 9 de juny del 1948, i 
des de llavors les dues organitzacions han col·laborat de 
forma intensa en la promoció dels arxius i des de l’any 
2008, en commemoració del 60è aniversari de l’ICA, el 9 
de juny es celebra el Dia Internacional dels Arxius. Amb 
motiu d’aquesta col·laboració, la Unesco en la seva 36a 
Conferència General tinguda a Paris el 10 de novembre 
de 2011 va adoptar una resolució en que felicitava l’ICA 
per la seva tasca en l’elaboració de la DUA, feia seva 
aquesta declaració i encoratjava els Estats membres a te-
nir en compte els principis que aquesta formula i a apli-
car estratègies i programes en el futur en llur respectiu 
àmbit nacional.

Per aquests motius, presenta la següent: 
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya

1. Fa seva la Declaració Universal sobre els Arxius ela-
borada i aprovada pel Consell Internacional d’Arxius i re-
coneguda com a pròpia per la Unesco.

2. Encoratja les administracions públiques catalanes a te-
nir en compte en llur actuació els principis que s’hi enun-
cien i a aplicar estratègies i programes per tal d’assolir 
els objectius que s’hi descriuen.

3. Reconeix el paper de l’Associació d’Arxivers-Gestors 
de Documents de Catalunya per la seva tasca de difusió 
internacional de l’arxivística catalana.

4. Dóna suport a la celebració de la Conferència Europea 
d’Arxius que tindrà lloc a la ciutat de Girona l’any 2014.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2012

Àngels Ponsa i Roca, portaveu a la CCL del GP de CiU; 
Consol Prados Martínez, portaveu a la CCL del GP SOC; 
Alícia Alegret i Martí, portaveu a la CCL del GP del PPC; 
Pere Bosch Cuenca, portaveu a la CCL del GP d’ERC; 
Dolors Camats Luis, portaveu a la CCL GP ICV-EUiA; 
Antoni Strubell i Trueta, portaveu a la CCL del SP de SI 

Proposta de resolució de suport a la Ruta 
Pacífica de las Mujeres de Colombia
Tram. 250-01323/09

Presentació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra diputada 
del Grup Parlamentari Socialista, Carme Capdevila 
i Palau, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
Joan Boada Masoliver, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 68489 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.06.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alista, Caterina Mieras i Barceló, diputada del Grup Par-
lamentari Socialista, Carme Capdevila i Palau, diputada 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Joan 
Boada Masoliver, diputat del Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de reso-
lució següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Igualtat de les Persones.

Exposició de motius

La Ruta Pacífica de las Mujeres és un grup de dones fe-
ministes, pacifistes i antimilitaristes que cerquen la sorti-

da negociada al conflicte armat de Colòmbia. Estan con-
vençudes que la negociació i la pau, junt amb la igualtat 
i la justícia social són la única via per a Colòmbia, en la 
mesura en que homes i dones del món sencer ho recolzin 
per aconseguir-ho. Actualment la Ruta Pacífica compta 
amb més de 315 organitzacions, mixtes i de dones, coor-
dinades en 8 regions del país.

La Ruta desenvolupa un rol molt important en matèria 
de defensa dels drets humans. Han documentat fins ara 
més de 1000 casos de violència de dones en el conflicte 
armat, la meitat d’ells corresponents a víctimes de vio-
lència sexual.

La Ruta Pacífica de la Mujeres forma part de la Xarxa 
Internacional de les Dones de Negre que reuneix a mo-
viments de dones d’arreu del món (África, Àsia, Europa, 
Nord i Llatinoamèrica) que dediquen la seva acció a la 
defensa dels drets humans de les dones en els conflic-
tes armats i en les zones en conflicte i a la denúncia, a la 
vegada, de la implicació d’interessos econòmics de mul-
tinacionals i transnacionals en les diferents guerres. La 
seva lluita i la seva acció prioritzen la denúncia de la vul-
nerabilitat creixent de les defensores dels drets humans.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya manifesta el seu reconeixe-
ment i el seu suport a la feina que realitza el moviment 
de dones colombianes integrants de la Ruta Pacífica de 
las Mujeres.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar suport 
a les activitats de difusió i d’informació en defensa dels 
drets humans de les dones de Colòmbia duts a terme pel 
Moviment La Ruta Pacífica de las Mujeres de Colòmbia. 

Palau del Parlament, 6 de juny de 2012

Núria Segú Ferré, diputada del GP SOC; Caterina Mie-
ras i Barceló, diputada del GP SOC; Carme Capdevila i 
Palau, diputada del GP d’ERC; Pere Aragonès i Garcia, 
diputat del GP d’ERC; Joan Boada Masoliver, diputat GP 
ICV-EUiA; Mercè Civit Illa, diputada GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la coordinació 
del servei d’autobusos entre els municipis 
del Vallès Occidental
Tram. 250-01324/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 68490 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.06.2012

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Anna Simó i Cas-
telló, portaveu 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 
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la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El Pla de Transports de Viatgers de Catalunya, aprovat 
pel Govern de la Generalitat el 7 de gener de 2009, esta-
bleix entre els seus objectius: 

– Garantir l’accessibilitat, la sostenibilitat i la competiti-
vitat de la xarxa de transport públic interurbà

– Reestructurar les infraestructures existents i raciona-
litzar l’oferta de serveis segons les necessitats concretes 
de cada zona

Un dels àmbits en el qual també fa esment el PTVC és la 
millora i coordinació del transport d’autobusos urbans i 
interurbans, concretament el Pla conté les següents reco-
manacions

1. Reconfigurar l’actual xarxa de transport regular per 
carretera, la qual ha de tendir a ampliar les possibilitats 
de transport de la població, amb l’eliminació progressiva 
de les prohibicions de trànsit vinculades als drets con-
cessionals, que tenen efectes negatius per a les persones 
usuàries. En aquest sentit, cal racionalitzar les línies de 
transport coincidents.

2. Integrar la xarxa urbana i interurbana és una altra de 
les fites importants, atès que hi ha superposicions d’iti-
nerari i prohibicions de trànsit que fan el sistema massa 
rígid i amb poca capacitat d’adaptar-se al nou model ter-
ritorial metropolità.

En l’apartat de la coordinació del servei de transport pú-
blic per carretera del Pla explicita clarament una proble-
màtica existent com és la manca d’una articulació ade-
quada entre la xarxa d’autobús urbana i interurbana, cosa 
que provoca l’existència de superposicions d’itineraris i 
d’unes prohibicions de trànsit que fan que el sistema si-
gui massa rígid i tingui poca capacitat d’adaptar-se a les 
noves situacions, com a conseqüència de l’evolució de la 
mobilitat i del desenvolupament del fenomen metropolità 
els darrers anys.

Els darrers anys, la subscripció de convenis entre els ope-
radors, les administracions locals i les autonòmiques ha 
facilitat actuacions conjuntes, basades en l’aprofitament 
dels recursos disponibles i en l’establiment d’un sistema 
de compensacions que n’ha garantit l’efectivitat.

La signatura d’aquests convenis ha aportat flexibilitat al 
sistema i ha permès a l’usuari beneficiar-se d’una millo-
ra efectiva del servei i, a l’Administració, racionalitzar 
l’oferta i assolir una eficiència econòmica més gran.

Des del punt de vista estratègic, la superació de les pro-
hibicions de trànsit milloraria la visió que té l’usuari del 
sistema de transports com una sola xarxa, i aquest dispo-
saria d’una oferta més gran de serveis.

Aquestes disfuncions reconegudes pel PTVC es fan en-
cara més evidents en temps de crisi ja que els recursos 
minven i cal procedir a gestionar amb major eficàcia els 
serveis públics.

També és incomprensible per a la ciutadania el fet que tot 
esperant un autobús urbà no pugui accedir a un altre au-

tobús malgrat que faci el mateix recorregut atesa l’exis-
tència de les prohibicions de trànsit.

El plantejament actual és més propi d’un sistema de 
transport concebut el segle passat que no pas en un siste-
ma com actual que planteja una sola xarxa de transport 
públic, aquest és al model al que cal tendir i per tant cal 
procedir a les modificacions corresponents per aconse-
guir un transport públic més eficient i econòmicament 
més viable.

En el cas del Vallès Occidental són diverses les ciutats 
que tenen competència en matèria de transport públic, i 
d’altres que sense estar obligats per llei disposen d’aquest 
servei, i per tant és en aquests municipis on es podria 
buscar mecanismes que milloressin l’eficàcia del trans-
port públic.

Vinculat també al transport públic un altre tema que ge-
nera preocupació entre la ciutadania és l’estat de mante-
niment de les marquesines i la informació que hi figura, 
ja que en alguns casos és inexistent o no és correcte.

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: 

– Iniciar converses amb cadascun dels ajuntaments del 
Vallès Occidental que tenen servei de transport urbà 
d’autobusos, i les respectives empreses concessionàries 
de línies de transport interurbà, a fi i efecte de signar-hi 
convenis, amb l’objectiu de coordinar el servei d’auto-
busos, ja siguin urbans o interurbans, i si cal eliminar 
prohibicions de trànsit, per tal d’aconseguir major servei 
als usuaris, i al mateix temps fer un servei més eficient 
i que permeti estalviar costos a les administracions im-
plicades.

– Pel que fa a les marquesines i a la informació horària 
i recorreguts, tenint en compte que les obligacions estan 
dividides entre l’administració i les operadores:

a) Instar la Generalitat a dotar amb marquesines aquelles 
parades d’autobús interurbà situades fora dels nuclis de 
població que no disposin d’aquest element. En el cas de 
les parades situades dins els nuclis de població de muni-
cipis que disposen de servei urbà de transport d’autobu-
sos s’arribi a acords amb els ajuntaments en el marc del 
conveni establert al punt primer.

b) Instar la Generalitat a controlar, i fer complir als con-
cessionaris de línies de transport interurbà d’autobusos, 
aquelles obligacions vinculades a la mateixa concessió 
en matèria de senyalització de parades, i la informació 
que hi ha de constar, recorreguts i horaris.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2012

Marc Sanglas i Alcantarilla Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 
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Proposta de resolució sobre l’increment de 
passos de fauna a la carretera C-25 entre 
Manresa i les Oluges
Tram. 250-01325/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 68492 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.06.2012

A la Mesa del Parlament

Joan Puigcercós i Boixassa, president, Marc Sanglas i 
Alcantarilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat.

Exposició de motius

La C-25, coneguda com l’eix Transversal, es va inaugu-
rar l’any 1997 i immediatament va esdevenir la prime-
ra gran infraestructura viària que connectava l’interior 
de Catalunya sense passar per Barcelona. L’any 2006 el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
(DPTOP) va presentar i també va sotmetre a informa-
ció pública el projecte de desdoblament de la C-25, l’eix 
Tranversal, que uneix Cervera (Segarra) i Riudellots de 
la Selva (la Selva), comunicant així la plana de Lleida, el 
Bages, Osona, la Selva i el Gironès, amb un recorregut 
total de 155 km 

Fins aleshores la via era d’un sol carril per sentit (excepte 
en tres trams de 10 km en conjunt que tenien característi-
ques d’autovia) i hi transitaven una gran quantitat de ve-
hicles pesants. De fet, segons dades del Servei Català de 
Trànsit, el percentatge de vehicles pesants s’havia man-
tingut pràcticament inalterat des de la inauguració de la 
carretera, entre el 22% i el 26%. Però, en canvi, el nom-
bre total de vehicles havia augmentat considerablement 
i, si bé el 1998 hi passaven 6.380 vehicles diaris de mit-
jana, l’any 2008 n’hi passaven gairebé el doble, 10.902 
(amb una oscil·lació entre 8.000 i 17.000 vehicles segons 
el dia).

La majoria de camions recorren l’eix d’una punta a l’al-
tra, com a alternativa a les autopistes (que els compor-
ta un recorregut més llarg i pagar peatges), mentre que 
molts turismes utilitzen l’eix per moure’s entre localitats 
properes, especialment en la meitat oriental, més pobla-
da. Les dades corroboren que, mentre que el nombre de 
camions és similar a tots els trams (entre 2.400 i 3.000), 
aquests representen el 44,8% entre Manresa i Cervera i, 
en canvi, aproximadament el 20% entre Manresa i Gi-
rona.

Com a conseqüència de l’alta intensitat del trànsit, espe-
cialment de vehicles pesants, en els trams d’un sol carril 
per sentit els turismes tenen grans dificultats per avançar 
els camions i sovint hi ha retencions de trànsit.

En les obres que s’estan duent a terme, son diverses enti-
tats les que estan denunciant que les obres no contemplen 

de manera adequada la implantació de passos de fauna, 
especialment en el tram, les Oluges - Manresa. La lec-
tura de la Declaració d’Impacte Ambiental se’n desprèn 
clarament que el tram de l’Eix Transversal en què s’han 
esmerçat menys recursos i per tant s’adopten menys me-
sures quant als passos de fauna.

No hi ha cap ecoducte, cap pas específic superior per a la 
fauna fet amb substrat o materials tous, cap pas inferior 
específic per a ungulats, etc. A banda, la precarietat en 
les mesures correctores també es copsa envers altres as-
pectes com a ara en la reposició de senders excursionistes 
i camins ramaders, restauració de talussos, tanques, etc.

Pràcticament el 80% del que es fa no acompleix el Manu-
al de prescripciones técnicas para el diseño de pasos de 
fauna y vallados perimetrales, del Ministerio de Medio 
Ambiente, 2006; text basat en els criteris tècnics apor-
tats pel Manual Fauna y Tráfico. Manual Europeo para 
la identificación de conflictos y diseño de soluciones, del 
2005; fet en el marc de l’Acció Cost 341: fragmentació 
d’hàbitats causada per les infraestructures de transport.

La ubicació d’un pas de fauna en un lloc o altre, hauria de 
respondre una avaluació acurada dels corredors biològics 
i de les rutes de desplaçament que segueixen els animals. 
També s’ha de ser molt rigorós amb el criteri de distànci-
es a l’hora de situar els passos de fauna, els passos d’un-
gulats s’han de situar cada 1 km i els dels altres animals 
cada 500 metres. La realitat es que els passos d’ungulats 
s’han situat cada 3 km.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat que en els treballs de desdoblament de la carretera 
C-25 (Eix Transversal)

– S’incrementi el nombre previst de passos de fauna se-
guint el Manual de prescripciones técnicas para el diseño 
de pasos de fauna y vallados perimetrales, elaborat pel 
Ministerio de Medi Ambiente, en el tram de la carretera 
C-25 entre Manresa i les Oluges.

– Mantenir els criteris científics de distància entre els 
passos de fauna i ubicar els passos responent a una ava-
luació acurada dels corredors biològics i de les rutes de 
desplaçament que segueixen els animals.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2012

Joan Puigcercós i Boixassa Marc Sanglas i Alcantarilla
President del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 
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Proposta de resolució d’adhesió a la campa-
nya «No amb el meu mòbil»
Tram. 250-01326/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 68507 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.06.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jordi Miralles Conte, di-
putat, Joan Boada Masoliver, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, 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 Cooperació i Solidaritat.

Exposició de motius

La Xarxa d’entitats per la República Democràtica del 
Congo (composada per les entitats: la Bretxa, Veteri-
naris Sense Fronteres, l’Escola de Cultura de Pau, Far-
macèutics Mundi, Justícia i Pau, La lliga dels drets dels 
Pobles, Solidaritat Castelldefels Kasando; centres de re-
cerca, persones a títol individual i experts), va presentar 
el dia 27 de febrer de 2012, coincidint amb la 5a edició 
del Congrés de Telefonia Mòbil la Campanya No amb el 
meu mòbil! 

Les grans companyies de telefonia mòbil aconsegueixen 
la matèria primera, el coltan, a la RDC, que te aproxima-
dament el 80% de les reserves d’aquest mineral.

El món occidental està comprant els anomenats minerals 
del conflicte i per aquest motiu es contribueix a finançar 
una guerra civil que, durant els darrers 15 anys, ha costat 
la vida de més de 5 milions de persones i a més 300.000 
dones varen ser violades. És una evidència que la violèn-
cia continuarà mentre grups armats puguin finançar la 
seva guerra venent minerals.

No amb el meu mòbil! pretén cridar l’atenció dels usuaris 
i usuàries de la telefonia mòbil, i de conjunt de la socie-
tat, de la injusta situació que pateix la població congolesa 
provocada, en part, per les condicions d’explotació i d’es-
poliació dels recursos naturals de la RDC.

No amb el meu mòbil! pretén que les empreses que par-
ticipen al WMC tinguin transparència pel que fa a la ca-
dena de subministrament dels recursos naturals, i que es 
comprometin a no utilitzar el coltan explotat il·legalment 
per a la fabricació dels aparells de telefonia mòbil. Avui, 
cap de les companyies telefòniques poden assegurar d’on 
treuen els seus proveïdors els minerals, ni que no estan 
comprant minerals del conflicte.

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) Adherir-se a la campanya No amb el meu mòbil!, do-
nar-ne informació als ciutadans i les ciutadanes de Cata-
lunya i a contribuir a la sensibilització.

2) Fer les gestions necessàries davant el Govern de l’Es-
tat i a la UE perquè impulsin legislacions perquè no s’uti-
litzin minerals procedents de la zona del conflicte

Palau del Parlament, 7 de juny de 2012

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Jordi Mi-
ralles Conte, diputat GP ICV-EUiA i Joan Boada Masoli-
ver, diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la inclusió en el 
Congrés Mundial de Telefonia Mòbil d’un es-
pai de reflexió sobre la responsabilitat de les 
empreses en l’explotació de recursos natu-
rals a la República Democràtica del Congo 
per a l’extracció del coltan
Tram. 250-01327/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 68508 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.06.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jordi Miralles Conte, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
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’Empresa i 
Ocupació.

Exposició de motius

Barcelona és, des de l’any 2011, la seu del Congrés 
Mundial de Telefonia Mòbil - Mobile World Congress 
(MWC) i ho serà fins l’any 2018. El Congrés suposa un 
important impuls econòmic per a la ciutat de Barcelona 
i milers de persones d’arreu del món participen d’aquest 
esdeveniment.

El MWC mostra la importància de les prestacions i inno-
vacions dels mòbils. Reuneix milers de companyies i em-
preses internacionals però, també, amaga una altra reali-
tat: la procedència i les condicions en les quals les grans 
companyies de telefonia mòbil aconsegueixen la matèria 
primera per a la fabricació dels seus productes alhora que 
multipliquen els seus beneficis.

Estem parlant, principalment, de la matèria primera: el 
coltan, i de la República Democràtica del Congo (RDC), 
que és on se situa, aproximadament, el 80% de les re-
serves d’aquest mineral. Amb l’organització del MWC, 
Barcelona i Catalunya, han acceptant una gran respon-
sabilitat com a ciutat i país, compromesos en la defensa 
dels drets humans i la construcció de la pau, tal i com ho 
demostra la Llei de Foment de la Pau, aprovada per una-
nimitat al Parlament de Catalunya el 25 de juny de 2003. 
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Una llei que ens compromet a impulsar una nova cultura 
de la pau, basada en l’abolició de la guerra i en el com-
promís d’arribar a acords pacífics que solucionin els con-
flictes, la pràctica de la no-violència i la promoció dels 
drets humans, entre d’altres fites.

La Xarxa d’entitats per la RDC (composada per les enti-
tats: la Bretxa, Veterinaris Sense Fronteres, l’Escola de 
Cultura de Pau, Farmacèutics Mundi, Justícia i Pau, La 
lliga dels drets dels Pobles, Solidaritat Castelldefels Ka-
sando; centres de recerca, persones a títol individual i ex-
perts), va presentar el dia 27 de febrer de 2012, coincidint 
amb la 5a edició del Congrés de Telefonia Mòbil la Cam-
panya No amb el meu mòbil! 

La Xarxa d’entitats per la RDC denuncia la manca de 
responsabilitat social corporativa i de transparència de 
les empreses transnacionals. Es vol cridar l’atenció dels 
usuaris i usuàries de telefonia mòbil, i de la societat en 
general, de la situació d’injustícia que pateix la població 
congolesa provocada, en part, per les condicions d’explo-
tació i d’espoliació dels recursos naturals de la RDC. Es 
vol, també, posar fi a la manca de transparència a la ca-
dena de subministrament d’aquest mineral que provoca 
que els consumidors i les consumidores no tinguin accés 
a informació suficient per garantir que no estan finançant 
la continuïtat d’aquesta guerra.

La part més important dels minerals utilitzats per produ-
ir telèfons mòbils prové de les mines situades a l’est de 
la RDC. El món occidental està comprant els anomenats 
minerals del conflicte i per aquest motiu es contribueix a 
finançar una guerra civil que, durant els darrers 15 anys, 
ha costat la vida de més de 5 milions de persones i a més 
300.000 dones varen ser violades. És una evidència que 
la violència continuarà mentre grups armats puguin fi-
nançar la seva guerra venent minerals.

No amb el meu mòbil! pretén que les empreses que par-
ticipen al WMC tinguin transparència pel que fa a la ca-
dena de subministrament dels recursos naturals, i que es 
comprometin a no utilitzar el coltan explotat il·legalment 
per a la fabricació dels aparells de telefonia mòbil. Avui, 
cap de les companyies telefòniques poden assegurar d’on 
treuen els seus proveïdors els minerals, ni que no estan 
comprant minerals del conflicte.

L’organització Enough Project ha iniciat una campanya 
anomenada Raise Hope for Congo mitjançant la qual, a 
més de denunciar la situació que pateix aquest país, ha fet 
una avaluació de les 21 principals empreses d’alta tecno-
logia vinculades al sector de l’electrònica, que són Acer, 
Apple, Canon, Dell, Hewlet Packard, IBM, Intel, Ienovo, 
LG, Microsoft, Motorola, Nintendo, Nokia, Panasonic, 
Philips, RIM, Samsung, Sandisk, Sharp, Sony Ericsson i 
Toshiba, per determinar el progrés que fan aquestes com-
panyies a l’hora d’aconseguir que la seva cadena de sub-
ministrament no estigui vinculada al sector de la mineria 
que alimenta el conflicte de la RDC i fer el procés més 
transparent.

El Congrés nord-americà i el president dels EUA, Barack 
Obama, a iniciativa de diverses organitzacions interna-
cionals com Global Witness, aprovaren el mes de juliol 
del 2010 una llei per garantir que les empreses nord-ame-
ricanes no utilitzin minerals procedents de la zona del 
conflicte, coneguda com a Dodd-Frank Act Conflict Mi-

nerals (Section 1502), que estableix que les empreses no 
utilitzaran minerals conflictius procedents de la RD Con-
go com: 1) l’estany-cassiterita, (2) tàntal-columbita-tan-
talita (coltan), (3) tungstè-wolframita, i (4) l’or, metalls 
coneguts com «3TG» (Tin, Tantalum and Tungsten, and 
Gold, per la inicial en anglès), i que aquestes empreses 
presentin auditories per certificar que respecten la llei.

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) Sol·licitar a l’organització del Congrés Mundial dels 
Mòbils (WMC), que se celebra a Barcelona, que inclo-
guin un espai de reflexió i diàleg sobre la responsabilitat 
de les empreses de telefonia mòbil en la continuïtat de 
l’explotació dels recursos naturals a la RDC, la qual con-
tribueix a perpetuar la guerra i el finançament dels grups 
armats, i al lucre il·lícit de governs i de les empreses invo-
lucrades en la cadena de subministrament.

2) Sol·licitar a l’Ajuntament de Barcelona que proposi a la 
Fira de Barcelona que els organitzadors del WMC inclo-
guin aquest espai de reflexió i diàleg.

3) Sol·licitar a les empreses que participen al WMC més 
transparència en la cadena de subministrament dels re-
cursos naturals, i que es comprometin a no utilitzar el 
coltan explotat il·legalment per a la fabricació dels apa-
rells de telefonia mòbil.

4) Sol·licitar a la Fira de Barcelona, com a plataforma de 
promoció comercial i de projecció internacional d’em-
preses, que participi de la promoció de la defensa i la 
protecció dels drets humans com a requisit necessari per 
incloure a les seves activitats, d’acord amb la Llei de Fo-
ment de la Pau.

5) Fer les gestions necessàries davant el Govern de l’Es-
tat i a la UE perquè impulsin legislacions perquè no s’uti-
litzin minerals procedents de la zona del conflicte.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2012

Dolors Camats Luis Jordi Miralles Conte
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 
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Proposta de resolució sobre la convocatòria 
de places de protecció de persones i béns 
de l’àrea regional de recursos operatius dels 
Mossos d’Esquadra a Lleida
Tram. 250-01328/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 68514 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.06.2012

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, portaveu, Carmen de Rivera Pla, 
portaveu adjunta, Jordi Cañas Pérez, portaveu adjunt del 
Subgrup Parlamentari de Ciutadans, 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

La situació a les demarcacions de Lleida en matèria de 
seguretat es troba en un moment molt crític. En relació al 
cos dels Mossos d’Esquadra, es preveu que aquest mes de 
juny surti una convocatòria de provisió d’agents de l’es-
pecialitat de Protecció de Persones i Bens, l’anomenada 
ARRO (Àrea Regional de Recursos Operatius).

És possible que durant 2012 tan sols s’incrementi en 1 
plaça els agents destinats a Lleida, però en canvi s’oferei-
xen 33 places a Tarragona, 13 a Tortosa, 18 a Manresa, 
24 a Girona, 74 a Barcelona o 50 a Granollers. S’argu-
menta que a Lleida ja hi ha tots els agents que fan falta 
i pel contrari, a la resta de llocs encara no està del tot 
cobert. Això contrasta amb les dades que el percentatge 
d’agents destinats a aquestes funcions del total d’agents 
destinats a la Regió Policial de Ponent, ja que a la regió 
de Ponent i del Pirineu hi haurà una cobertura d’entre un 
4,5 i el 6,5% d’agents a ARRO, en contra del 7 i el 9-10% 
d’agents a les regions policials de Tarragona, Terres de 
l’Ebre, Manresa, Metropolitana Sud, Nord i Barcelona 
ciutat.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari de Ciuta-
dans presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya expressa el seu total recol-
zament a l’Àrea Regional de Recursos Operatius del cos 
dels Mossos d’Esquadra de la demarcació de Lleida i es 
solidaritza amb les seves reivindicacions

2. El Parlament de Catalunya insta al Departament d’In-
terior a augmentar el nombre de places de Mossos d’Es-
quadra de de l’especialitat de Protecció de Persones i 
Bens convocades durant l’any 2012 a Lleida, per tal que 
la convocatòria de noves places d’aquest cos sigui pro-
porcional a les necessitats de seguretat del territori 

Palau del Parlament, 7 de juny de 2012

Albert Rivera Díaz, portaveu del SP C’s; Carmen de Ri-
vera Pla, portaveu adjunta del SP C’s; Jordi Cañas Pérez, 
portaveu adjunt del SP C’s

3.10.63. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER 
A ENCOMANAR UN INFORME A 
LA SINDICATURA DE COMPTES 
O ALTRES ACTUACIONS

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindi-
catura de Comptes d’un informe de fiscalit-
zació de l’Associació Catalana de Municipis 
corresponent al període del 2003 al juny del 
2011
Tram. 253-00008/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa, Subgrup 
Parlamentari de Solidaritat Catalana per la 
Independència, Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 68470 / Admissió a tràmit i tramesa a 
la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 
Mesa del Parlament, 12.06.2012

Procediment: l’establert als articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament

A la Mesa del Parlament

Els grups i subgrups parlamentaris sotasignats, d’acord 
amb el que estableix l’article 168.2 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de la Sindi-
catura de Comptes.

Exposició de motius

Durant els darreres mesos, han aparegut als mitjans de 
comunicació multitud d’informacions sobre presump-
tes irregularitats que afectarien a l’Associació Catalana 
de Municipis. Aquestes informacions han destacat pre-
sumptes comportaments il·lícits del senyor Josep Maria 
Matas, antic secretari general de l’ACM, que han com-
portat la seva dimissió com a coordinador de la Diputa-
ció de Barcelona. També han aparegut informacions rela-
tives a activitats i empreses vinculades al senyor Xavier 
Solà, secretari general del Departament de Cultura de la 
Generalitat, en relació a la mateixa ACM. Aquestes ac-
tivitats haurien pogut causar un perjudici a les mateixes 
finances de l’ACM i podrien haver suposat una mala uti-
lització de fons d’origen públic.

Entenem que l’Associació Catalana de Municipis és in-
closa en el llistat d’organismes que l’article 3. Apartat b) 
Punt Tercer de la Llei18/2010, del 7 de juny, de la Sindi-
catura de Comptes enumera dins les entitats que resten 
subjectes al control de la Sindicatura de Comptes, ja que 
és una entitat finançada per les corporacions locals mem-
bres de l’Associació i rep diners públics de la Generalitat 
de Catalunya.

La concurrència d’interessos amb la Generalitat que exi-
geix l’article 168 del Reglament del Parlament, es pro-
dueix en tant que l’ACM ha estat receptora de fons pú-
blics de la Generalitat de Catalunya, durant el període 
que hauria de ser objecte de l’informe.
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Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la se-
güent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 168 
del Reglament del Parlament, insta a la Sindicatura de 
Comptes a realitzar el control dels comptes i les activitats 
de l’Associació Catalana de Municipis, durant el període 
comprès entre els anys 2003 i el mes de juny de 2011.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Alfons 
López i Tena, representant del SP de SI; Albert Rivera 
Díaz, president-portaveu del SP C’s

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.06.2012 al 27.06.2012).

Finiment del termini: 28.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.06.2012.

3.10.75. PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ DAVANT 
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procediment per a la interposició d’un re-
curs d’inconstitucionalitat contra el Reial 
decret llei 16/2012, del 20 d’abril, de mesu-
res urgents per garantir la sostenibilitat del 
Sistema Nacional de Salut i millorar la qua-
litat i la seguretat de les seves prestacions
Tram. 212-00003/09

Propostes de resolució presentades pels 
grups parlamentaris
Reg. 68603 / Admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, sessió del 12.06.2012

Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari Socialista, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i el Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
68603)

A la presidenta del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignats, d’acord amb l’arti-
cle 155 del Reglament del Parlament de Catalunya i l’ar-
ticle 30.2 de la Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell 
de Garanties Estatutàries sol·liciten la convocatòria d’un 
Ple del Parlament de Catalunya per tal que, d’acord amb 
l’article 61.e) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’ar-
ticle 32.2 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del 
Tribunal Constitucional, s’interposi un recurs d’incons-
titucionalitat contra el Reial Decret Llei 16/2012, de 20 
d’abril, de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat 
del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i la 

seguretat de les seves prestacions (BOE núm. 98, de 24 
d’abril de 2012), d’acord amb el Dictamen núm. 6/2012 
d’1 de juny del Consell de Garanties Estatutàries, a les 
conclusions del qual s’aprecien motius d’inconstituciona-
litat, per la seva afectació de l’autogovern de Catalunya i 
vulneració de drets fonamentals, en els articles i disposi-
cions següents: 

a) El Reial decret llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures 
urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional 
de Salut i millorar la qualitat i la seguretat de les seves 
prestacions, perquè és contrari a l’article 86.1 CE perquè 
no compleix el requisit constitucional de l’extraordinària 
i urgent necessitat.

b) L’article 1, apartat u, RDL 16/2012, de 20 d’abril, en 
la redacció que dóna a l’apartat 3 de l’article 3 de la Llei 
16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema 
Nacional de Salut, perquè és contrari als articles 13.1, 14 
i 43 CE.

c) L’article 1, apartat dos, RDL 16/2012, de 20 d’abril, en 
la part que afegeix els apartats 1 i 3 de l’article 3 bis de 
la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del 
Sistema Nacional de Salut, pel que fa a l’atribució de les 
funcions de reconeixement i control de la condició d’as-
segurat i beneficiari, i les funcions instrumentals de trac-
tament de dades, a l’Institut Nacional de Seguretat Social 
o, si escau, a l’Institut Social de la Marina, perquè vulne-
ra les competències de la Generalitat de l’article 162.3.a 
EAC.

d) L’article 1, apartat tres, RDL 16/2012, que afegeix un 
nou article 3 ter a la LCQSNS, sobre l’assistència sanità-
ria en situacions especials, perquè és contrari als articles 
13.1, 14 i 43 CE.

e) L’article 4, apartats u i quatre, RDL 16/2012, de 20 
d’abril, en la part que modifica, respectivament, l’apartat 
4 de l’article 85 i afegeix un nou apartat 5 a l’article 86 de 
la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional 
dels medicaments i productes sanitaris, en els incisos «i 
en cas d’igualtat, ha de dispensar el medicament genèric 
o el medicament biosimilar corresponent» perquè vulne-
ra les competències de la Generalitat de l’article 162.3.a 
EAC.

f) L’article 4, apartat cinc, RDL 16/2012, de 20 d’abril, 
en la part que afegeix els paràgraf cinc i sis a l’apartat 
1 de l’article 89 de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, per-
què vulnera les competències de la Generalitat de l’arti-
cle 162.3.a EAC.

g) L’article 4, apartat catorze, RDL 16/2012, de 20 d’abril, 
que afegeix un nou article 94 ter a la Llei 29/2006, de 26 
de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i 
productes sanitaris, en allò que atribueix a l’Institut Na-
cional de la Seguretat Social, i a l’Institut Social de la 
Marina, les facultats executives de tractament de dades 
necessàries per determinar la quantia de l’aportació dels 
beneficiaris de la prestació farmacèutica, perquè vulne-
ra les competències de la Generalitat de l’article 162.3.a 
EAC.

h) L’article 6, apartat 2, RDL 16/2012, de 20 d’abril, en 
l’incís «sempre que disposin d’un dipòsit de medicaments 
vinculat al servei de farmàcia hospitalària de l’hospital 
de la xarxa pública que sigui el de referència a l’àrea o 
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zona sanitària d’influència corresponent», i l’apartat 3 
perquè vulneren les competències de la Generalitat de 
l’article 162.2 EAC.

i) L’article 8, apartat dos, RDL 16/2012, de 20 d’abril, en 
la part que dóna nova redacció als apartats 3 i 4 de l’arti-
cle 26 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordena-
ció de les professions sanitàries, en allò que atribueixen 
la resolució de les sol· licituds d’acreditació de centres i 
unitats docents, i també la seva revocació, al Ministeri 
de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, perquè vulnera les 
competències de la Generalitat de l’article 162.3.d EAC.

j) L’article 10, apartat quatre, RDL 16/2012, de 20 d’abril, 
que afegeix una nova disposició addicional setzena a la 
Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut marc del 
personal estatutari dels serveis de salut, perquè vulnera 
les competències de la Generalitat dels articles 136.a i 
162.3.a EAC.

k) Disposició transitòria primera, RDL 16/2012, de 20 
d’abril, per connexió amb l’article 1, apartat u del mateix 
RDL i perquè també vulnera els articles 13.1, 14 i 43 CE.

l) La disposició final sisena, apartat u, RDL 16/2012, 
de 20 d’abril, que afegeix un nou paràgraf 1 a l’article 4 
del Reial decret 1301/2006, de 10 de novembre, pel qual 
s’estableixen les normes de qualitat i seguretat per a la 
donació, l’obtenció, l’avaluació, el processament, la pre-
servació, l’emmagatzematge i la distribució de cèl·lules i 
teixits humans, i s’aproven les normes de coordinació i 
funcionament per a l’ús en éssers humans, en la part que 
atribueix a l’Organització Nacional de Trasplantaments 
la competència per autoritzar les activitats de promoció i 
publicitat en suport de la donació de cèl·lules i teixits hu-
mans quan superin l’àmbit territorial d’una comunitat au-
tònoma, perquè vulnera les competències de la Generali-
tat de l’article 162.3.b en relació amb l’article 115.2 EAC.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Dolors Ca-
mats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Anna Simó i Caste-
lló, portaveu del GP d’ERC

3.10.85. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER A 
CREAR COMISSIONS, SUBCOMISSIONS 
I GRUPS DE TREBALL

Proposta de resolució de creació d’una co-
missió d’investigació sobre les possibles 
responsabilitats derivades de l’actuació i la 
gestió de les entitats financeres i la possible 
vulneració dels drets dels consumidors
Tram. 252-00008/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Subgrup 
Parlamentari Ciutadans, Subgrup Parlamentari 
de Solidaritat Catalana per la Independència
Reg. 68606 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.06.2012

A la Mesa del Parlament

Les caixes catalanes, pràcticament en la seva totalitat, 
s’han vist afectades per la crisi financera que té, en bona 
mesura, els seus orígens en la crisi immobiliària a la qual 
aquestes entitats hi han contribuït de forma decisiva.

Les caixes catalanes s’han transformat en bancs o han es-
tat nacionalitzats o s’han fusionat amb altres entitats, un 
procés de reestructuració que està requerint d’una forta 
dotació de diners públics.

Les entitats financeres han comercialitzat productes fi-
nancers de risc, com les participacions preferents, el deu-
te preferent o bons convertibles entre altres productes, 
així com crèdits hipotecaris, afectant als drets dels con-
sumidors i provocant una greu problema social que afec-
ta milers de persones. Així mateix han realitzat opera-
cions de crèdit i inversions d’alt risc que han portat a la 
situació de necessitat d’ajuda pública metre es fixaven no-
ves i desproporcionades retribucions i indemnitzacions 
dels alts directius.

Igualment, es fa necessària l’anàlisi de les ajudes públi-
ques rebudes i de les conclusions sobre l’estat i la gestió 
de les entitats financeres catalanes dels representants dels 
Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) en 
els seus consells d’administració.

L’objecte d’investigació és, per tant, d’interès públic i 
afecta competències de la Generalitat, d’acord amb l’ar-
ticle 120 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que re-
gula les competències en Caixes d’Estalvis i l’article 123 
que regula les competències en matèria de consum.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignats, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 58 del Reglament de la 
Cambra, sol·liciten la creació d’una comissió d’investiga-
ció en relació amb les possibles responsabilitats deriva-
des de l’actuació i la gestió de les entitats financeres ubi-
cades a Catalunya i a la possible vulneració dels drets 
dels consumidors.
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Un cop formalitzada la constitució de la comissió i 
d’acord amb el que estableix l’article 58.4 del Reglament, 
aquesta ha d’elaborar i aprovar un pla de treball.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2012

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Anna Si-
mó i Castelló, portaveu del GP ERC; Albert Rivera Díaz, 
portaveu del SP C’s; Alfons López i Tena, representant 
del SP de SI 

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la lluita per la inclusió social i 
l’eradicació de la pobresa
Tram. 302-00153/09

Esmenes presentades
Reg. 69302, 69306, 69334, 69346 / Admissió a 
tràmit: Presidència del Parlament, 13.06.2012

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència (reg. 69302)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la lluita per 
la inclusió social i l’eradicació de la pobresa (tram. 302-
00153/09).

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

D’un nou punt

Amb màxima urgència, convocar les entitats del Tercer 
Sector per tal d’estudiar mesures d’emergència per tal 
d’atendre a les necessitats que puguin tenir aquells in-
fants que estan en situació de pobresa per tal d’atendre 
a les seves necessitat alimentàries durant els mesos de 
les vacances d’estiu.

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

Al punt 5, després de « Generalitat de Catalunya» afe-
gir-hi «associacions municipalistes (ACM i FCM)».

Palau del Parlament, 12 de juny de 2012

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 69306)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Eva Granados Galia-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre la lluita per 
la inclusió social i l’eradicació de la pobresa (tram. 302-
00153/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

D’addició de dos nous punts 3 bis i 3 ter

3 bis. Compensar als ajuntaments per els recursos extra-
ordinaris que han destinat a donar resposta a les situaci-
ons d’emergència social, com ajuts per deutes de lloguer, 
ajuts de pagament de subministraments bàsics com llum 
i aigua, ajuts per evitar desnonaments, ajuts per alimen-
tació, entre d’altres, produïdes als municipis, com a con-
seqüència de les irregularitats i deficiències dels últims 
canvis de models de cobrament i de control dels PIRMIS i 
del col·lapse dels expedients des del maig de 2011.

3 ter. Reforçar les plantilles de professionals dels serveis 
socials bàsics.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt 5 bis

Reforçar els instruments públics de mediació ja establerts 
pel Govern de la Generalitat i per diverses administra-
cions locals a Catalunya, d’acord amb allò establert a 
l’apartat f) de la Moció 56 IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la política d’habitatge.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt 12

Pressupostar i calendaritzar les actuacions previstes en 
el Document de propostes per a la lluita contra la pobresa 
i per a la inclusió social a Catalunya, consensuat entre el 
Govern i les entitats socials i municipalistes.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt 13

Constituir una Xarxa d’Últim Recurs de Lluita contra 
l’Exclusió en coordinació amb els ens locals i amb la par-
ticipació dels agents i entitats socials, a la que es convi-
di a participar les altres institucions, entitats i empreses 
privades del país, per tal que totes les persones en situa-
ció objectiva de pobresa i risc imminent d’exclusió soci-
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al, tinguin accés a un seguit de recursos, garantint-se per 
part de la Generalitat les prestacions mínimes següents: 

– Atenció personalitzada i seguiment des dels serveis so-
cials bàsics a través d’un professional de referència.

– Ajudes al lloguer de l’habitatge i suport en els eventu-
als processos de desnonament per tal de donar resposta 
a la demanda creixent dels sectors més vulnerables del 
mercat i/o en perill d’exclusió i amb els més baixos nivells 
de renda.

– Fórmules per a garantir l’accés a aliments i als serveis 
bàsics d’energia i aigua.

– Accés a la Renda Mínima d’Inserció.

– Atenció específica als infants per assegurar els mínims 
en l’alimentació, els serveis bàsics de la llar i anar a esco-
la en condicions d’igualtat efectiva.

– Ajuts específics per accedir a les necessitats en farmà-
cia.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2012

Miquel Iceta i Llorens Eva Granados Galiano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 69334)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la lluita per la inclusió social i l’eradicació de la pobresa 
(tram. 302-00153/09).

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

Al punt 1

«1. Aprovar, tal i com el Govern ha anunciat, aquest es-
tiu, la proposta del document de bases del Pacte Nacional 
per a la Inclusió Social i l’Eradicació de la Pobresa i defi-
nir, a partir de les Conclusions del Grup de Treball per la 
Pobresa, actuacions d’aplicació immediata calendaritza-
des i quantificades econòmicament.»

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

Al punt 2

«2. Dissenyar un sistema, en coordinació amb els serveis 
socials bàsics, els ens locals i els centres educatius, que 
permeti la detecció d’infants amb risc de no rebre l’ali-
mentació suficient. Presentar un informe en el qual es 
presentin les estadístiques sobres les beques menjador 
sol·licitades i concedides. Mantenir i, en funció de les dis-
ponibilitats pressupostaries, incrementar la dotació eco-
nòmica per a beques menjador.

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

Al punt 3

«3. Obrir converses, de forma immediata, amb el Comitè 
de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció, les entitats 
socials (Creu Roja, ECAS, Taula del Tercer Sector, etc...) 
i amb els partits polítics amb representació parlamentà-
ria per estudiar la nova llei de la Renda Mínima d’Inser-
ció. Resoldre abans de finalitzar l’any tots els expedients 
oberts a data 15 de juny de 2012.»

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

Al punt 5

« 5. Continuar aprofundint en la coordinació entre els 
diferents departaments de la Generalitat de Catalu-
nya implicats, entitats financeres i judicatura en l’àmbit 
d’habitatge, per tal d’arribar a un acord que defineixi 
la implicació dels diferents interlocutors i estableixi vies 
de solució estable a les situacions de possibles desnona-
ments.»

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

Al punt 6

«6. Seguir treballant, de forma integral, tal i com el Go-
vern esta fent, conjuntament amb els ens locals i les en-
titats socials, amb les persones soles i/o famílies sense 
sostre i sense llar per tal d’evitar que puguin arribar a una 
situació de pobresa extrema i donar cobertura a necessi-
tats bàsiques. Tot això optimitzant els recursos existents, a 
fi de poder cobrir necessitats alimentaries dels col·lectius 
corresponents»

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

Al punt 7

«7. Convocar, tal i com el Govern té previst per al proper 
dia 10 de juliol, la taula sobre excedents alimentaris apro-
vada en el ple del passat mes de gener i acordar, abans de 
sis mesos, un document en el que s’estableixin les estra-
tègies i accions d’abast nacional dels diferents agents im-
plicats per fer front a aquesta problemàtica, d’acord amb 
la mesura, consensuada i aprovada, n.6.3 del document 
de Conclusions del Grup de treball de lluita contra la po-
bresa i per a la inclusió social.»

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

Al punt 8

« 8. Mantenir, tal i com el Govern té previst amb les dife-
rents Ordres de convocatòries publicades, l’ajut a les enti-
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tats i associacions que treballen pel benestar infantil i en 
infància en risc, per tal d’augmentar l’oferta d’activitats 
extraescolars, casals o colònies; i reforçar els mecanis-
mes d’acció positiva envers les entitats que treballen en 
favor de la inclusió so cial, millorant els criteris de contra-
ctació social i definint nous instruments de conscienciació 
ciutadana, com ara les etiquetes de productes i serveis so-
cialment responsables.»

8 Esmena núm. 8
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió

Al punt 9

«9. Incrementar, o com a mínim Mantenir, tal i com ha fet 
el Govern en els contractes programa signats amb els ens 
locals, l’aportació del pressupost del 2010 per tal que els 
Serveis Socials Bàsics d’Atenció Primària disposin dels 
recursos suficients per garantir una atenció adequada de 
les urgències socials.»

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP de Convergència i Unió

Al punt 10

«10. Mantenir i si les disponibilitats pressupostàries ho 
permeten augmentar les ajudes per als infants i adoles-
cents, dels quals la Direcció General d’Atenció a la Infàn-
cia i l’Adolescència té expedient obert, per tal de contri-
buir a la millora del seu desenvolupament integral.»

10 Esmena núm. 10
De supressió
GP de Convergència i Unió

Al punt 11

«11. Dinamitzar, a partir dels mitjans materials i humans 
que resultin necessaris, l’Observatori Català de la Pobre-
sa, la Vulnerabilitat i la Inclusió Social, per tal que esde-
vingui una eina útil per a conèixer la realitat de la pobre-
sa al nostre país en les seves múltiples vessants; establir 
acords de col·laboració amb els ens locals i les entitats que 
treballen en l’àmbit de la pobresa (Creu Roja, Banc dels 
Aliments, Càritas, ECAS...) per tal que l’Observatori i el 
seu portal web incorporin les dades estadístiques i els es-
tudis que elaboren periòdicament; i definir, a través del 
grup de treball de la pobresa, indicadors estadístics de re-
ferència per tal d’elaborar un informe anual sobre la po-
bresa al nostre país, el qual es donarà a conèixer a través 
del Parlament.»

Palau del Parlament, 12 de juny de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 69346)

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt, Marisa Xandri 
Pujol, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la lluita per la inclusió social i l’eradicació de la po-
bresa (tram. 302-00153/09).

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

«4. Sol·licitar al govern de l’Estat el manteniment dels 
Plans d’Ocupació Activa, quan les disponibilitats pres-
supostàries ho permetin, adreçats especialment als col-
lectius més vulnerables i establir, en qualsevol supòsit, 
mecanismes per tal de compensar aquesta mancança, a fi 
de poder incorporar al mercat laboral persones que estan 
en situacions de pobresa o en risc d’exclusió social.»

Palau del Parlament, 13 de juny de 2012

Santi Rodríguez Serra Marisa Xandri Pujol
Portaveu adjunt GP del PPC Diputada GP del PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la reinserció després de l’execu-
ció penal
Tram. 302-00154/09

Esmenes presentades
Reg. 69248, 69295, 69335 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 13.06.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
69248)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la reinserció després de 
l’execució penal (tram. 302-00154/09).

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

D’un nou apartat 4 bis

«4 bis Adoptar les mesures necessàries per tal que, en els 
exercicis 2012 i 2013, els plecs que regulin els convenis 
i subvencions a programes amb les entitats socials que 
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presten serveis en l’àmbit de rehabilitació i reinserció no 
hagin de justificar l’execució de la totalitat dels projectes, 
en atenció a que molts d’aquests serveis estan cofinançats 
amb d’altres Departaments com Salut o Benestar Soci-
al, evitant així el risc que no es pogués justificar la part 
del pressupost que correspon aportar el Departament de 
Justícia.»

Palau del Parlament, 12 de juny de 2012

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

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 69295)

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la reinserció després de l’execució penal (tram. 
302-00154/09).

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

Del punt 3

«3. Garantir la continuïtat dels programes d’inserció i re-
habilitació que prestaven fins al 31 de maig les entitats 
del Tercer Sector Social a les presons. Per a fer-ho possi-
ble, el Govern mantindrà el finançament necessari, i abo-
narà les els deutes pendents amb aquestes entitats corres-
ponents als programes realitzats entre l’1 de gener i el 31 
de maig d’enguany.»

Palau del Parlament, 12 de juny de 2012

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 69335)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenta les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la reinserció després de l’execució penal (tram. 302-
00154/09).

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

Al punt 2

«2. Continuar el difícil treball de reeducació-reinserció 
amb la voluntat de mantenir la proximitat entre l’intern 
i la seva família, complir les sentències a prop dels seus 
domicilis, continuar garantint que l’advocat pugui dur a 

terme la defensa del menor i continuar facilitant que l’in-
tern pugui incorporar-se més ràpidament a la societat. En 
definitiva, un model socialment eficient.»

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

Al punt 3

«3. a) Mantenir la relació d’aliança estratègica amb les 
entitats del Tercer Sector Social, que fins a l’actualitat 
han desenvolupat els programes d’inserció i rehabilitació.

b) Convocar l’Ordre de subvencions 2012 per al finança-
ment d’activitats que realitzen aquestes entitats, tenint en 
compte que un dels trets diferencials de la política peni-
tenciària de Catalunya és justament la qualitat dels pro-
grames de rehabilitació propis combinada amb la quali-
tat dels programes de rehabilitació de les entitats.»

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

Al punt 4

«4. Mantenir l’entrada del personal voluntari de les en-
titats del Tercer Sector Social als centres penitenciaris.»

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

Al punt 5

«5. Reforçar el «Programa Límits», assegurant l’incre-
ment de les actuacions en el marc del programa selectiu 
d’intervenció preventiva adreçat a grups de famílies de 
joves que passen pel circuit de justícia juvenil.»

Palau del Parlament, 12 de juny de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els problemes dels sectors de 
l’agricultura i la ramaderia
Tram. 302-00155/09

Esmenes presentades
Reg. 69297, 69320, 69336, 69347 / Admissió a 
tràmit: Presidència del Parlament, 13.06.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 69297)

A la Mesa del Parlament

Carmel Mòdol i Bresolí, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
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menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre els problemes dels sectors de l’agricultura i la ra-
maderia (tram. 302-00155/09).

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

6. Modificar la posició en matèria de regionalització ex-
posada en el document de posicionament de la Comissió 
de Seguiment de la Reforma de la PAC, on es vincula to-
talment la regionalització productiva a la institucional. El 
paràgraf «Catalunya es mostra a favor de tenir la possibi-
litat de realitzar una regionalització institucional, sempre 
i quan es pugui aplicar posteriorment una regionalització 
productiva dintre de Catalunya, que eviti l’establiment 
d’una tarifa plana» haurà de ser modificat en funció de 
les conclusions estretes de l’estudi d’impacte econòmic.»

6. A tenir en compte l’impacte econòmic, les negociacions 
i acord final en el marc de la codecisió en les institucions 
europees, a l’hora d’articular la defensa d’una regiona-
lització institucional per a Catalunya dels ajuts directes 
de la PAC

Palau del Parlament, 12 de juny de 2012

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
69320)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre els problemes dels sectors 
de l’agricultura i la ramaderia (tram. 302-00155/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

Del punt 1

1. Convocar per aquest any 2012 els ajuts a l’agricultu-
ra i ramaderia ecològiques per a nous beneficiaris per tal 
d’impulsar un sector viable, en constant creixement i per 
donar eines als joves emprenedors que volen iniciar-se en 
aquest tipus de producció.

1. Obrir la convocatòria d’ajuts agroambioentals a l’agri-
cultura ecològica i de foment a la ramaderia ecològica, 
a nous beneficiaris per a la propera campanya agrícola, 
per tal d’impulsar un sector viable, en constant creixe-
ment i per donar eines als joves emprenedors què volen 
iniciar-se en aquest tipus de producció.

2 Esmena núm. 2
De modificació i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

Del punt 2

2. Mantenir l’aposta, que en el seu moment van fer les or-
ganitzacions agràries, les formacions polítiques i el Go-
vern, per a que el Consell Català de la Producció Agrària 
Ecològica (CCPAE) fos l’òrgan responsable de la certifi-
cació de la producció ecològica a Catalunya.

2. Mantenir el model català de certificació ecològica del 
CCPAE com autoritat certificadora i de control de la pro-
ducció ecològica en tant què és l’alternativa que té més 
garanties per al consumidor, té assegurada la indepen-
dència i objectivitat i està considerada a nivell espanyol 
i europeu un exemple modèlic de model de certificació.

3 Esmena núm. 3
De modificació i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

Del punt 6

6. Modificar la posició en matèria de regionalització ex-
posada en el document de posicionament de la Comissió 
de Seguiment de la Reforma de la PAC, on es vincula to-
talment la regionalització productiva a la institucional. El 
paràgraf «Catalunya es mostra a favor de tenir la possibi-
litat de realitzar una regionalització institucional, sempre 
i quan es pugui aplicar posteriorment una regionalització 
productiva dintre de Catalunya, que eviti l’establiment 
d’una tarifa plana» haurà de ser modificat en funció de 
les conclusions estretes de l’estudi d’impacte econòmic.»

6. A avaluar l’impacte econòmic en el model resultant de-
finitiu què quedi de Reglament d’aplicació de la reforma 
de la PAC, abans de decidir si Catalunya opta per una 
regionalització institucional dels ajuts directes, per una 
regionalització productiva de zones agroeconòmiques o 
per una combinació d’ambdós models per tal què l’opció 
triada sigui la més beneficiosa per als productors i pro-
ductores de Catalunya.

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

D’un nou punt 7

7. A presentar un informe balanç amb el resultats de les 
actuacions previstes pels diferents departaments i el com-
pliment dels indicadors dels objectius estratègics així com 
el grau de compliment de les previsions pressupostàries 
del Pla d’Acció per a l’alimentació i l’agricultura ecolò-
giques 2008-2012.
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5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

D’un nou punt 8

8. A presentar en seu parlamentària el nou Pla estratègic 
d’agricultura ecològica que ha fet el Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i 
acceptar introduir les recomanacions, esmenes i millores 
que es derivin de l’avaluació de l’anterior Pla i les què 
proposi el sector a partir de llurs necessitats.

6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

D’un nou punt 9

9. A negociar amb els organismes competents del Minis-
teri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, la millora 
del sistema d’assegurances agràries per danys climàtics 
i fauna silvestre per tal que s’adapti millor a la gestió de 
la producció i es puguin cobrar les indemnitzacions als 
preus de mercat i no per sota.

7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

D’un nou punt 10

10. A fer complir la normativa de comercialització al 
sector de la gran distribució alimentària, controlar i de-
nunciar les males pràctiques comercials, els abusos de la 
posició de domini i sancionar les pràctiques il·legals de 
comercialització mitjançant els instruments de que dispo-
sa com el Tribunal Català de la Competència, l’Agència 
Catalana de Consum, la normativa del petit comerç i el 
Codi de Bones Pràctiques.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2012

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 69336)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
els problemes dels sectors de l’agricultura i la ramaderia 
(tram. 302-00155/09).

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

Al punt 2

«2. Mantenir l’aposta, que en el seu moment van fer 
les organitzacions agràries, les formacions polítiques i 
el Govern, per a que el Consell Català de la Producció 
Agrària Ecològica (CCPAE) fos el principal òrgan res-
ponsable de la certificació de la producció ecològica a 
Catalunya.»

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

Al punt 3

«3. Confirmar oficialment que no es suprimirà el CCPAE, 
ni les seves funcions seran substituïdes pel propi Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural atès que la credibilitat, reconeixement i 
independència que té aquesta corporació de dret públic 
amb personalitat jurídica pròpia, es posarien en entredit 
si aquestes funcions les assumís el propi Departament.»

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

Al punt 5

« 5. Atès que la reforma de la PAC li atorga als estats 
membres la potestat de decidir el model de regionalitza-
ció i els sectors que rebran ajuts acoblats, a elaborar un 
estudi d’impacte econòmic sobre les diferents maneres 
de dur a terme la regionalització dels ajuts de la PAC i 
així poder valorar quina és la més beneficiosa pel sector 
agrari català.»

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

Al punt 6

«6. A tenir en compte l’impacte econòmic i les negociaci-
ons i acord final en el marc de la codecisió en les institu-
cions europees, a l’hora d’articular la defensa d’una regi-
onalització adequada per a Catalunya dels ajuts directes 
de la PAC.»

Palau del Parlament, 12 de juny de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 69347)

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt, Dolors López 
Aguilar, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
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esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els problemes dels sectors de l’agricultura i la 
ramaderia (tram. 302-00155/09).

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

Del punt 1

«1. Convocar per aquest any 2012, sempre i quan la nor-
mativa europea ho permeti, els ajuts a l’agricultura i ra-
maderia ecològiques per a nous beneficiaris per tal d’im-
pulsar un sector viable, en constant creixement i per 
donar eines als joves emprenedors que volen iniciar-se en 
aquest tipus de producció.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 5

«5. A elaborar un estudi dels sectors estratègics de Ca-
talunya davant la negociació de la PAC, per tal que a la 
vista de les propostes que es formulin es puguin plantejar 
programes basats en dades reals.»

Palau del Parlament, 13 de juny de 2012

Santi Rodríguez Serra Dolors López Aguilar
Portaveu adjunt GP del PPC Diputada del GP PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació de la pobresa
Tram. 302-00156/09

Esmenes presentades
Reg. 69303, 69307, 69337 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 13.06.2012

Esmena presentada pel Subgrup Parlamentari de Soli-
daritat Catalana per la Independència (reg. 69303)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació 
de la pobresa (tram. 302-00156/09).

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

D’un nou punt 

Amb màxima urgència, convocar les entitats del Tercer 
Sector per tal d’estudiar mesures d’emergència per tal 
d’atendre a les necessitats que puguin tenir aquells in-

fants que estan en situació de pobresa per tal d’atendre 
a les seves necessitat alimentàries durant els mesos de 
les vacances d’estiu.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2012

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 69307)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Eva Granados Galia-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la 
pobresa (tram. 302-00156/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

D’addició al punt 1

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a que en el 
present període de sessions: 

1. Suspengui les darreres modificacions legislatives de la 
Renda Mínima d’Inserció fins a consensuar una propos-
ta amb el món local, els grups parlamentaris, els agents 
socials, el Tercer sector social, els col·legis professionals 
i la ciutadania en general, en el marc de la tramitació le-
gislativa de la Proposició de Llei 202-00081/09 sobre la 
Renda Mínima d’Inserció.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt 6 bis

Constituir una Xarxa d’Últim Recurs de Lluita contra 
l’Exclusió en coordinació amb els ens locals i amb la par-
ticipació dels agents i entitats socials, a la que es convi-
di a participar les altres institucions, entitats i empreses 
privades del país, per tal que totes les persones en situa-
ció objectiva de pobresa i risc imminent d’exclusió soci-
al, tinguin accés a un seguit de recursos, garantint-se per 
part de la Generalitat les prestacions mínimes següents: 

– Atenció personalitzada i seguiment des dels serveis so-
cials bàsics a través d’un professional de referència.

– Ajudes al lloguer de l’habitatge i suport en els eventu-
als processos de desnonament per tal de donar resposta 
a la demanda creixent dels sectors més vulnerables del 
mercat i/o en perill d’exclusió i amb els més baixos nivells 
de renda.

– Fórmules per a garantir l’accés a aliments i als serveis 
bàsics d’energia i aigua.

– Accés a la Renda Mínima d’Inserció.



18 de juny de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 336

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 63

– Atenció específica als infants per assegurar els mínims 
en l’alimentació, els serveis bàsics de la llar i anar a esco-
la en condicions d’igualtat efec-tiva.

– Ajuts específics per accedir a les necessitats en farmà-
cia.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2012

Miquel Iceta i Llorens Eva Granados Galiano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 69337)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
situació de la pobresa (tram. 302-00156/09).

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

Al punt 3

«3. Elaborar un estudi sobre la viabilitat de l’aplicació de 
renda garantida de ciutadania.»

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

Al punt 4

«4. Presentar, tal i com el Govern ha anunciat, aquest 
estiu, la proposta de document de bases del pacte Nacio-
nal per a la Inclusió social i l’Eradicació de la Pobres a i 
definir, a partir de les conclusions del grup de treball per 
la pobresa».

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

Al punt 5

«5. Que tal i com el Govern ha previst, el Pacte per a la 
Infància de Catalunya, posi especial èmfasi en la preven-
ció dels factors que més incideixen en la pobresa infantil: 
augment de les beques menjador i la creació de serveis 
d’acollida, millora dels ajuts per fill a càrrec.»

4 Esmena núm. 4
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió

Al punt 6

«6. Que es continuï impulsant tal i com el Govern està 
fent s’impulsin les mesures recollides en el Pacte Nacio-
nal per l’Habitatge respecte l’increment del nombre d’ha-
bitatges socials i ajudes a famílies per evitar desnona-
ments.»

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

Al punt 7

«7. Estudiar, en el marc de la competència legislativa de 
la Generalitat de Catalunya, les mesures fiscals que afa-
voreixin una fiscalitat justa i redistributiva»

Palau del Parlament, 12 de juny de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació derivada de la mala 
gestió de les caixes d’estalvis
Tram. 302-00157/09

Esmenes presentades
Reg. 69294, 69304, 69340, 69343 / Admissió a 
tràmit: Presidència del Parlament, 13.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 69294)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i Pere Aragonès i 
Garcia, diputat, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la situació derivada de la mala gestió de les caixes 
d’estalvis (tram. 302-00157/09).

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

Addició d’un nou punt 1.g

«L’adquisició de participacions en societats mercantils 
del sector immobiliari i de sòl ubicat en àrees amb mo-
dificació del planejament urbanístic derivat des de l’any 
2005.»

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

Addició d’un nou punt 1.h

«La relació de les participacions sobre societats mer-
cantils ubicades en el llistat de paradisos fiscals, d’acord 
amb la classificació de l’Organització per la Cooperació 
i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), des de 1999.»
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3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Esmena de modificació del punt 2

«El Parlament de Catalunya manifesta la seva reprova-
ció al Banc d’Espanya i al Govern de l’Estat per la seva 
omissió en les facultats de supervisió i regulació del mer-
cat financer, permetent la creació d’una bombolla credi-
tícia fonamentada en el sector immobiliari, i no portant 
a terme les actuacions per una política macroprudencial 
més adequada als riscos existents; així com per les seves 
actuacions en la reestructuració del sistema financer des 
de l’inici de la crisi.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Esmena d’addició al principi del punt 3.a

«Realitzar les gestions oportunes davant els institucions 
de l’Estat per a [...]»

Palau del Parlament, 12 de juny de 2012

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

Esmena presentada pel Subgrup Parlamentari de Soli-
daritat Catalana per la Independència (reg. 69304)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació 
derivada de la mala gestió de les caixes d’estalvis (tram. 
302-00157/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Als punts 1, 2, 3A, 3B, 3C, 4, 5 i 6 modificar «catalanes» 
per «ubicades a Catalunya».

Palau del Parlament, 12 de juny de 2012

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 69340)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la situació derivada de la mala gestió de les caixes d’es-
talvis (tram. 302-00157/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

D’addició al punt 1

«1. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Ge-
neralitat, en el marc de la legislació vigent, a que inste a 
las cajas de ahorro catalanas a publicar anualment, i de 
manera retrospectiva a partir de l’any 1998 (promulgació 
de la Ley 6/1998 de Régimen del Suelo y Valoraciones)»

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP Socialista

De supressió de part de l’apartat A del punt 1

«A. Las retribuciones anuales totales de los directivos y 
miembros de los respectivos Consejos de Administración 
desde el año 2007.»

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP Socialista

De supressió de part de l’apartat B del punt 1

«B. Los complementos de las retribuciones anuales tota-
les, en forma de planes de pensiones, sistemas de ahorro 
a largo plazo, sistemas de retribución basados en accio-
nes o cualquier otro tipo de beneficio, de los directivos y 
miembros de los respectivos Consejos de Administración 
desde el año 2007.»

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP Socialista

De supressió de part de l’apartat C del punt 1

«C. La composición de los respectivos Consejos de Ad-
ministración y la relación de todas las entidades repre-
sentadas en estos Consejos de Administración desde el 
año 2007.»

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP Socialista

De supressió de part de l’apartat D del punt 1

«D. Las auditorías anuales efectuadas por estas entidades 
desde el año 2007.»

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP Socialista

De supressió de part de l’apartat E del punt 1

«E. El balance anual total de activos y pasivos desde el 
año 2007.»
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7 Esmena núm. 7
De supressió i addició
GP Socialista

A l’apartat F del punt 1

«F. Los informes amb dades agregades sobre los présta-
mos personales, los préstamos hipotecarios y los prés-
tamos empresariales concedidos y sus amortizaciones o 
condonaciones desde el año 2007.»

8 Esmena núm. 8
De supressió i addició
GP Socialista

De l’apartat G del punt 1

«G. Los informes amb dades agregades sobre los présta-
mos concedidos a partidos políticos y a organizaciones 
sindicales y sus amortizaciones o condonaciones desde 
el año 2007.»

9 Esmena núm. 9
De supressió i addició
GP Socialista

A l’apartat H del punt 1

«H. Los informes amb dades agregades sobre los présta-
mos concedidos a los equipos directivos de estas entida-
des y las condiciones establecidas en los mismos desde 
el año 2007.»

10 Esmena núm. 10
De supressió
GP Socialista

A l’apartat I del punt 1

«I. Los contratos de indemnización y las cláusulas de 
blindaje en contratos de alta dirección suscritos con los 
directivos y miembros de los respectivos Consejos de 
Administración desde el año 2007.»

11 Esmena núm. 11

De supressió
GP Socialista

Supressió del punt 2

«2. El Parlament de Cataluña manifiesta su reprobación al 
Govern de la Generalitat por su omisión del deber de con-
trol, inspección y sanción de la actividad financiera de las 
cajas de ahorro catalanas, competencia recogida en el artí-
culo 120 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.»

12 Esmena núm. 12
De supressió
GP Socialista

Supressió de l’apartat C del punt 3

«C. Comparecer en el Parlament de Cataluña en el plazo 
máximo de un mes para informar de las medidas previstas 
para mejorar la gestión de las cajas de ahorro catalanas.»

13 Esmena núm. 13
De supressió
GP Socialista

Supressió del punt 4

«4. El Parlament de Cataluña declara la necesidad de in-
vestigar en sede parlamentaria y, si procede, en sede judi-
cial, las responsabilidades políticas derivadas de los res-
ponsables de la gestión de las cajas de ahorro catalanas 
y de la actuación de estas entidades desde el inicio de su 
proceso de restructuración.»

14 Esmena núm. 14
De supressió
GP Socialista

Supressió del punt 6

«6. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Gene-
ralitat a abrir expediente a todas las cajas de ahorro cata-
lanas que han incurrido en casos de mala gestión de los 
recursos públicos y, en su caso, a sancionar a estas enti-
dades financieras en caso de vulneración de la legislación 
europea, estatal y autonómica pertinente.»

Palau del Parlament, 13 de juny de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
69343)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Josep Vendrell Gardeñes, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la situació derivada de la 
mala gestió de les caixes d’estalvis (tram. 302-00157/09).

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

Al punt 1 apartat G

G. Los informes sobre los préstamos concedidos a parti-
dos políticos y a organizaciones sindicales y organizaci-
ones empresariales, sus amortizaciones o condonaciones 
desde el año 2007.

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

D’un nou punt 2 bis

2 bis. El Parlament de Catalunya reprova els organis-
mes reguladors i supervisors del sistema financer, el Banc 
d’Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors, i 
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el Govern de l’Estat, pel que fa a la manca de supervisió 
i control, tant de l’activitat financera i la gestió de bancs i 
caixes que ha portat a la situació actual, com a la comer-
cialització de productes d’alt risc, com les participacions 
preferents, entre d’altres, que han vulnerat greument els 
drets dels consumidors.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

Al punt 4

4. El Parlament de Cataluña declara la necesidad de in-
vestigar en sede parlamentaria y, si procede, en sede judi-
cial, las responsabilidades políticas derivadas de los res-
ponsables de la gestión de las cajas de ahorro catalanas 
y de la actuación de estas entidades desde el inicio de su 
proceso de restructuración; así como la responsabilidad 
de las entidades que operan en Catalunya en relación con 
la comercialización de productos financieros de alto ries-
go, como las participacions preferentes, por possible vul-
neración de los derechos de los consumidores.

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

D’un nou punt 5 bis

5bis. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat 
de constituir una Comissió d’Investigació al Congrés dels 
Diputats per investigar les causes i les responsabilitats 
de la crisi del sistema financer en general i de Bankia en 
particular.

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

D’un nou punt 8

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions oportunes davant el Govern de l’Estat per tal que 
els recursos públics que, a través del FROB, es destinin a 
bancs i caixes estiguin condicionats a: 

A. La no realització de desnonaments per execucions hi-
potecàries.

B. L’obertura de línies de crèdit a les petites i mitjanes 
empreses.

C. La creació d’una banca pública que tingui com a prin-
cipal objectiu el crèdit a l’economia productiva i sosteni-
ble i les polítiques d’habitatge social.

6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

D’un nou punt 9

9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions oportunes davant el Govern de l’Estat per: 

A. Impulsar la devolució del capital inicial de totes aque-
lles persones que van subscriure participacions prefe-
rents, havent manifestat un perfil inversor que no es cor-
respon amb aquests productes.

B. A regular la limitació de les remuneracions salarials 
i d’altres tipus, així com pensions i indemnitzacions dels 
equips directius de bancs i caixes.

7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

D’un nou punt 10

10. El Parlament de Catalunya dóna suport a la creació 
d’un fons de rescat de l’habitatge, al format pels habitat-
ges en estoc propietat d’entitats financeres intervingudes 
per l’Estat, gestionat per les Comunitats Autònomes per-
què els incorporin a l’oferta d’habitatges de lloguer i de 
lloguer social. Així com destinar una part dels recursos 
públics obtinguts a les famílies sobreendeutades, amb 
l’objectiu que puguin continuar en els seus habitatges 
amb un cost adequat als seus ingressos. Tal com proposen 
les entitats de la Taula del Tercer Sector, Càritas, CCOO, 
UGT, la CONFAVC, el CNJC i Justícia i Pau.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2012

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

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les taxes de la formació profes-
sional i les millores dels cicles formatius de 
grau superior
Tram. 302-00158/09

Esmenes presentades
Reg. 69296, 69305, 69338, 69341, 69344 / Admissió 
a tràmit: Presidència del Parlament, 13.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 69296)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les taxes de la formació 
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professional i les millores dels cicles formatius de grau 
superior (tram. 302-00158/09).

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

D’un nou punt 1 bis

Informar de manera immediata els centres que s’habilita-
ran d’urgència reserves de places gratuïtes per a persones 
que acreditin situacions de dificultat econòmica, per tal 
de resoldre l’impediment previ que ha significat l’anunci 
del pagament de 360 euros com a taxa acadèmica als ci-
cles superiors d’FP a més del material del curs, que n’ha 
desincentivat la preinscripció.

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

Al punt 2

Adoptar les mesures necessàries per tal de facilitar el pa-
gament fraccionat de forma trimestral de les matrícules 
dels cursos de cicle superior, sempre que es garanteixi 
que les baixes que es puguin produir per als trimestres 
restants es cobreixin amb alumnat que no hagi pogut ma-
tricular-se a inici de curs.

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

Del punt 3

Adoptar criteris de flexibilitat centre per centre a l’ho-
ra d’establir les ràtios d’alumnes per aula d’acord amb 
les especialitats, tenint en compte les instal·lacions i els 
equipaments de què disposin els centres tant per a les 
classes teòriques com per a les pràctiques.

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

Del punt 5

Mantenir el criteri que els concerts amb escoles que pro-
porcionen titulacions de cicles de grau superior es facin 
en funció de les matriculacions i no de les preinscripci-
ons, sempre que no hi hagi vacants en els centres públics 
prèvia planificació per part del Departament de les ne-
cessitats del sector professional corresponent.

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

Del punt 6

Avaluar suficientment l’experiència de la prova pilot de 
model dual que es farà el proper curs i l’impacte i ga-
ranties sobre l’ampliació a nous centres i noves empreses 
abans de decidir-ne l’ampliació de l’abast.

6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt 7

Mantenir els recursos i les convocatòries dels PQPI sub-
vencionats des del Departament d’Empresa i Ocupació 
en conveni amb ajuntaments i per a projectes d’entitats 
del tercer sector, atès que l’eliminació dels fons per part 
del Departament d’Empresa i Ocupació podria repercu-
tir en una disminució d’un 50% de l’oferta total de PQPI 
i, per tant, l’oferta formativa adreçada als joves que 
abandonen o no acaben l’ESO per orientar-los a sorti-
des laborals.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2012

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència (reg. 69305)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les taxes de 
la formació professional i les millores dels cicles forma-
tius de grau superior (tram. 302-00158/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Del punt 1, que quedaria redactat així: 

1. Reconsiderar la decisió d’implantar la taxa acadèmica 
als cicles superiors d’FP.

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

Del punt 2.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2012

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 69338)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les taxes de la formació professional i les millores dels 
cicles formatius de grau superior (tram. 302-00158/09).
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1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 1

«1. Preveure un sistema de bonificacions i exempcions 
amb criteris similars als que s’apliquen a les universitats 
públiques de Catalunya, afegint-ne un criteri addicional 
d’exempció que és la percepció de la Renda Mínima d’In-
serció.»

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

Al punt 2

«2. Adoptar les mesures necessàries per tal de facilitar el 
pagament fraccionat de forma trimestral de les matrícu-
les dels cursos de cicle superior.»

Palau del Parlament, 12 de juny de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 69341)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Cardona, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre les taxes de la formació 
professional i les millores dels cicles formatius de grau 
superior (tram. 302-00158/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

De modificació de tot el text de la moció. Nova redacció.

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a no aplicar les mesures preses pel Departament 
d’Ensenyament que impliquen la introducció de noves ta-
xes acadèmiques en els cicles de formació professional.»

Palau del Parlament, 12 de juny de 2012

Miquel Iceta i Llorens Daniel Font i Cardona
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
69344)

A la Mesa del Parlament

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

les taxes de la formació professional i les millores dels 
cicles formatius de grau superior (tram. 302-00158/09).

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

1. Retirar la proposta, anunciada pel Departament 
d’Ensenyament, d’una taxa acadèmica als cicles supe-
riors de FP.

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

Del punt 2

«[...] de forma trimestral o mensual, segons criteri de ca-
da centre, de les matriculacions [...]»

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

D’un nou punt 2 bis

2 bis. Crear un fons de beques específic per a estudiants 
de cicles superiors, en base a les circumstàncies socioe-
conòmiques de l’alumne, per a donar suport a la conti-
nuïtat en els estudis postobligatoris i superiors i a l’excel-
lència.

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

Del punt 3

«[...] criteris de flexibilitat a la baixa a l’hora d’establir 
les ràtios d’alumnes per aula, d’acord amb les especia-
litats i l’entorn productiu, tenint en compte que la ràtio 
optima depèn de l’especialitat i l’entorn productiu de què 
es tracti.»

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

Al final del punt 4

«[...] altres proves d’accés. Garantint oferta pública sufi-
cient del curs pont a tot el territori.»
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6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

D’un nou punt 7

7. Es garantirà una oferta pública suficient dels cicles su-
periors de totes les famílies professionals, distribuïdes per 
comarques.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el desenvolupament de les infra-
estructures
Tram. 302-00159/09

Esmenes presentades
Reg. 69287, 69301, 69312, 69317, 69333, 
69339 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 13.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 69287)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, diputat del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el desenvolupament de les infraestructures (tram. 302-
00159/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

D’addició al punt 1.a i b

«El Parlament de Catalunya, insta el Consell Executiu a: 

1. En relació a les eines de planificació d’inversions de la 
Generalitat: 

a) Impulsar la conclusió del Pla Director d’Infraestructu-
res 2011-2020 que inclogui els estudis econòmics finan-
cers necessaris per al finançament de les inversions que 
es prevegin.

b) Convocar la comissió de seguiment per tal d’Avaluar 
el Pacte Nacional de les Infraestructures, preveure’n les 
correccions necessàries tenint en consideració l’actual si-
tuació econòmica i les perspectives de futur més imme-
diates, i cerca la complicitat dels grups parlamentaris i 
dels agents socials i econòmics.

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP Socialista

De supressió al punt 2.a

2. En relació a les infraestructures ferroviàries: 

a) Negociar amb l’operador del servei de rodalies el con-
tracte programa per als propers anys, de manera que quedi 
garantida la prestació del servei fins que el mercat de trans-
port intern per ferrocarril a Espanya quedi liberalitzat.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

D’addició al punt e

e) Programar en el termini de 2 mesos la represa de l’exe-
cució de la prolongació dels FGC en l’àmbit de Terrassa.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista

D’addició al punt f

f) Programar en el termini de 2 mesos la represa de l’exe-
cució de la prolongació dels FGC en l’àmbit de Sabadell, 
adoptant les mesures necessàries per limitar les afectacions 
que l’aturada de les obres provoca especialment al comerç.

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP Socialista

D’addició dels apartats d i e al punt 4

4. En relació als peatges de les autopistes i autovies de 
concessió de la Generalitat: 

a) Realitzar una anàlisi sobre cada una de les barreres de 
peatge de les autopistes i autovies, en relació a les alter-
natives de què disposen els usuaris.

b) Presentar l’anàlisi anterior al Grup de Peatges abans 
d’acabar l’any corrent, amb una proposta de mesures cor-
rectores que incloguin la bonificació de fins el 100% dels 
peatges per recurrència en aquells casos en què es faci 
palesa l’absència d’alternatives competitives, que entra-
ran en vigor l’1 de gener de 2013.

c) Analitzar amb el detall necessari els greuges territori-
als que impliquen les barreres de Les Fonts - Terrassa a 
la C-16, de Mollet del Vallès a la C-33, d’Alella a la C-32 
nord i de Vallcarca a la C-32 sud i implantar les solucions 
més adequades abans de gener de 2013.»

d) Incloure l’estudi i l’aplicació d’una bonificació del peatge 
de la C-16 a les comarques centrals, als usuaris habituals 
mentre durin les obres de desdoblament i millora de la C-55.

e) Negociar amb les empreses concessionàries per tal que 
assumeixin les bonificacions de les tarifes que s’apliquin 
en funció dels apartats b) i c).

Palau del Parlament, 12 de juny de 2012

Miquel Iceta i Llorens Roberto E. Labandera Ganachipi
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC
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Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència (reg. 69301)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desen-
volupament de les infraestructures (tram. 302-00159/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Del punt 2.a, que quedaria redactat de la forma següent: 

a) Exigir al Govern espanyol el compliment de la llei per 
tal que la Generalitat pugui triar l’operador de las xarxa 
de Rodalies.

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

D’un nou punt 2.g

g) No signar cap més contracte-programa amb Renfe com 
a operadora de la xarxa de rodalies dins que el Govern 
espanyol el compliment de la llei per tal que la Generali-
tat pugui triar l’operador de la xarxa de Rodalies.

3 Esmena núm. 3
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

D’un nou punt 2.h

h) Exigir al Govern espanyol el compliment de la inversió 
prevista per xarxa de Rodalies, ja que només s’ha com-
plert amb un 6,9% de la inversió de 4.000 milions d’euros 
que s’havia de fer abans del 2015.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2012

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
69312)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre el desenvolupament de les 
infraestructures (tram. 302-00159/09).

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

De l’apartat 2, de tota la lletra a, que queda redactat de la 
manera següent: 

«2.a) Donar suport a les gestions que s’estan fent da-
vant el govern de l’Estat per tal que doni compliment als 
acords de traspàs de competències en matèria ferrovià-
ria a la Generalitat de Catalunya i al que preveu l’arti-
cle 141.6 del vigent Estatut d’autonomia de Catalunya, i 
en especial al que es refereix a la possibilitat d’escollir 
l’operador dels serveis ferroviaris, rodalies i regionals a 
Catalunya, tot mantenint el caràcter públic de la gestió 
del servei.»

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

A l’apartat 2, lletra b, s’addiciona un incís al final del pa-
ràgraf

«2.b) [...] Tarragona, Lleida, Girona i la Catalunya Cen-
tral (Bages-Berguedà).»

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

De l’apartat 3, de tota la lletra a, que queda redactat de la 
manera següent: 

«3.a) Implementar de forma immediata les mesures de se-
guretat viària necessàries a l’actual C-55, en especial en 
els punts negres detectats, per evitar els accidents que ara 
s’hi produeixen i fer les gestions necessàries per rescatar 
el peatge de la C-16 entre Sant Fruitós i Sant Vicenç de 
Castellet al Bages i millorar-ne la connectivitat amb les 
restants vies del territori, en lloc de completar el desdo-
blament de la C-55 en aquest tram, en atenció als menors 
costos econòmics i menors impactes ambientals d’aques-
ta solució.» 

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

A l’apartat 4, d’una nova lletra d

«4.d) Revisar i renegociar totes les condicions de les con-
cessions dels peatges d’autopistes i autovies que depenen 
de la Generalitat de Catalunya –tant de peatge explícit, 
com a l’ombra, així com dels convenis d’ampliació d’en-
comanes i de compensacions a pagar de forma ajornada 
per l’execució de noves obres o millores, per nous man-
teniments així com per previsió de pèrdua de usuaris–, 
sota el criteri de l’interès públic i per afavorir la mobi-
litat sostenible, amb l’objectiu d’adequar les condicions 
d’explotació al cost real de manteniment i d’amortització 
de les infraestructures i ajustant els marges de benefici al 
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que resulta de l’aplicació del principi d’equilibri conces-
sional.» 

Palau del Parlament, 12 de juny de 2012

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 69317)

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Anna Simó i Caste-
lló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el desenvolupament de les infraestructures 
(tram. 302-00159/09).

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

Del punt 1.a

a) Impulsar la conclusió del Pla Director d’Infraestructu-
res 2011-2020 que inclogui els estudis econòmics finan-
cers necessaris per al finançament de les inversions que 
es prevegin.

a) Acabar la redacció del nou Pla director d’infraestruc-
tures 2011-2020, d’acord amb la conjuntura econòmica 
actual, perquè sigui debatut amb els grups parlamenta-
ris, els agents socials i les diverses administracions de 
Catalunya, i presentat davant del Parlament en el termini 
marcat per la Moció 73/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre les infraestructures

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 2.a

a) Negociar amb l’operador del servei de rodalies el con-
tracte programa per als propers anys, de manera que que-
di garantida la prestació del servei fins que el mercat de 
transport intern per ferrocarril a Espanya quedi liberalit-
zat.»

a) Donar suport a la presentació d’una proposició de re-
forma de la Llei de l’Estat 4/2006, del 31 de març, ferro-
viària, per tal de fer possible l’elecció amb lliure concur-
rència de l’operador ferroviari dels sistemes de rodalia i 
trens regionals.

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

Del punt 2.b

b) Impulsar la implantació del servei de rodalies, combi-
nats amb els serveis regionals, a les àrees de Tarragona, 
Lleida i Girona.

b) Redefinir el servei de rodalia de Barcelona i els trens 
regionals convencionals de Catalunya en un marc de ges-
tió única i amb el finançament adequat dels serveis, i im-
pulsar els serveis de rodalia a Girona, Lleida i Tarragona 
creant el sistema Rodalia Catalunya.

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

Del punt 2.d

d) Replantejar la planificació de l’execució de la L9 del 
metro, de manera que es programi la execució pendent, 
especialment aquells trams avui aturats, com ara el tram 
central i el ramal de la zona franca.»

d) Accelerar les obres de la línia 9 del metro des de l’es-
tació de Zona Universitària fins l’aeroport de Barcelona 
- el Prat, per tal de posar-la en funcionament durant l’any 
2014, i exigir al Govern de l’Estat que s’iniciïn immedia-
tament les obres d’execució de l’accés ferroviari a la ter-
minal 1 de l’aeroport de Barcelona - el Prat.

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat g

g) Exigir al Govern de l’Estat que estableixi el calendari 
d’inversions dels 5.748 milions d’euros que la ministra de 
Foment ha reconegut que estaven compromesos en infra-
estructures ferroviàries a Catalunya, per tal que impulsin 
l’execució del Pla director d’infraestructures 2011-2020 i 
altres plans encara pendents.

6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat h

h) Exigir al Govern de l’Estat la inversió de 3.648 milions 
d’euros pendents a la xarxa de rodalia de Catalunya, tant 
en infraestructures com en estacions, amb el calendari 
d’inversions i la programació per a executar les obres fins 
al 2015.

7 Esmena núm. 7
De supressió i addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 3.a

a) Encetar els estudis i projectes necessaris pel desdo-
blament de la C-55 entre Abrera i Manresa, adoptant les 
mesures de seguretat necessàries que eliminin els actuals 
punts negres d’aquesta via.»

a) Exigir la supressió total o parcial del peatge de l’auto-
pista C-16 pels ciutadans i ciutadanes residents al Bages
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8 Esmena núm. 8
De supressió 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 3.b

b) Reprendre els estudis i projectes necessaris per a la 
construcció de la B-500 entre Badalona i Mollet del Va-
llès, abans de gener de 2013.»

9 Esmena núm. 9
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 3.c

c) Realitzar els estudis i projectes necessaris per a la 
construcció de la Ronda Nord de Figueraes que ha de 
permetre la connexió de l’estació d’AVE, amb Figueras.

10 Esmena núm. 10
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 4

4. En relació als peatges de les autopistes i autovies de 
concessió de la Generalitat i de l’Estat: 

11 Esmena núm. 11

De supressió i addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 4.c

c) Analitzar amb el detall necessari els greuges territori-
als que impliquen les barreres de Les Fonts - Terrassa a 
la C-16, de Mollet del Vallès a la C-33, d’Alella a la C-32 
nord i de Vallcarca a la C-32 sud i implantar les solucions 
més adequades abans de gener de 2013.»

c) Modificar el Decret 427/2011per a poder retornar al 
sistema de bonificacions existent fins a 31.12.11 als peat-
ges d’Alella, Les Fonts i Mollet.

12 Esmena núm. 12
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat 4.d i subapartats

d) Impulsar un seguit de mesures concretes de per a pal-
liar el greuge que existeix a Catalunya amb el sistema de 
peatges vigent: 

1) Revisió a la baixa de les actuals tarifes que apliquen 
les autopistes, sense contraprestació a canvi, en forma de 
quota de solidaritat social

2) Gratuïtat AP-7 a Girona mentre no s’acabi el desdo-
blament de la N-II

3) Bonificació de l’AP-7 al seu pas pel Baix Penedès per 
als usuaris habituals

4) Gratuïtat dels peatges de l’AP-7 de les Terres de l’Ebre 
(entrades i sortides: Amposta, Tortosa-Aldea, l’Ampolla i 
l’Ametlla de Mar) mentre no estiguin finalitzades les obres 
de l’A-7 (actual N-340) al seu pas per les Terres de l’Ebre

5) Bonificació dels Túnels del Garraf per als residents del 
Garraf

Palau del Parlament, 12 de juny de 2012

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

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 69333)

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz adjunto del Subgrupo Par-
lamentario de Ciudadanos, conforme a lo previsto en el 
artículo 139 del Reglamento del Parlamento, presenta las 
siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre el desenvolupament de les infraes-
tructures (tram. 302-00159/09).

1 Enmienda núm. 1
De modificación y adición 
SP de Ciudadanos

Al punto 1 

«2. En relació a les infraestructures ferroviàries: 

a) Negociar amb l’operador del servei de rodalies RENFE 
Operadora el contracte programa per als propers anys, 
de manera que quedi garantida la prestació del servei fins 
que el mercat de transport intern per ferrocarril a Espa-
nya quedi liberalitzat.

g) Eliminar las restricciones que se han aplicado en el 
título de abonos mensuales para los trenes regionales y 
retomar la figura del abono mensual de viajes ilimitados

h) Recuperar, con carácter inmediato, el descuento del 
10% del precio de los billetes de ida y vuelta de los servi-
cios de trenes regionales

2 Enmienda núm. 2
De adición 
SP de Ciudadanos

Al punto 3

3. En relació a les noves actuacions en carreteres o au-
tovies: 

f) Renegociar todos los convenios de indemnización sus-
critos entre la Generalitat de Cataluña y las empresas 
concesionarias de autopistas de peaje

g) Ejecutar de forma inmediata, en colaboración con el 
Gobierno central, todas las obras pendientes de carrete-
ras alternativas al sistema actual de peajes, que conecte 
las principales capitales catalanas. En particular, el Go-
vern de la Generalitat dará prioridad a las obras de des-
doblamiento pendientes de la carretera N-II y de la car-
retera N-340, dos vías que han registrado altos índices de 
siniestralidad.

i) Renegociar las indemnizaciones contempladas en el 
convenio suscrito entre el Ministerio de Fomento y la em-
presa ABERTIS en caso de finalización de las obras de 
desdoblamiento de la carretera N-II y la carretera N-340 
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3 Enmienda núm. 3
De modificación y adición 
SP de Ciudadanos

Del punto 4

4. En relació als peatges de les autopistes i autovies de 
concessió de la Generalitat: 

b) Presentar l’anàlisi anterior al Grup de Peatges abans 
d’acabar l’any corrent, amb una proposta de mesures cor-
rectores que incloguin la bonificació de fins el 100% dels 
peatges per recurrència a cargo de las empresas concesi-
onarias de dichos peajes en aquells casos en què es faci 
palesa l’absència d’alternatives competitives, que entra-
ran en vigor l’1 de gener de 2013.

g) Revisar y renegociar todas las condiciones de las con-
cesiones de los peajes de autopistas dependientes de la 
Generalitat de Cataluña, tanto de peaje explícito, co-
mo la sombra, así como de los convenios de ampliación 
de encomiendas y de compensaciones a pagar de forma 
aplazada para la ejecución de nuevas obras o mejoras, 
con el objetivo de adecuar las condiciones de los peajes 
al coste real del mantenimiento de las infraestructuras y 
los índices de amortización de las mismas, evitando así 
los desproporcionados márgenes de beneficio de las em-
presas concesionarias 

4 Enmienda núm. 4
De adición 
SP de Ciudadanos

De un nuevo punto 5

5. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a que mantenga la gestión pública de la empre-
sa Tabasa - Túnels del Cadí, evitando su privatización, 
como instrumento de gestión indispensable de las infra-
estructuras de transporte y para facilitar la revisión y re-
ordenación en profundidad del sistema de peajes en Ca-
taluña

Palau del Parlament, 12 de junio de 2012

Jordi Cañas Pérez
Portavoz adjunto del SP C’s

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 69339)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el desenvolupament de les infraestructures (tram. 302-
00159/09).

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

A l’apartat a del punt 3

« a) Encetar els estudis i projectes necessaris pel desdo-
blament de la C-55 entre Castellbell i el Vilar i Manresa 
i impulsar actuacions de millora de seguretat viària dels 
Trams de Concentració d’Accidents.»

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

A l’apartat c del punt 3

«c) Realitzar els estudis i projectes necessaris per impul-
sar les Rondes de Figueres que han de permetre la conne-
xió de l’estació d’AVE, amb Figueres.»

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

A l’apartat d del punt 3

«d) Impulsar la construcció del nou traçat de la carretera 
N141 entre Salt i Anglès.»

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

A l’apartat e del punt 3

«e) Impulsar la construcció de les variants d’Olot i les 
Preses.»

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

A l’apartat b del punt 4

«b) Realitzar dins del marc dels treballs del Grup de Pe-
atges una anàlisi de la millora del vigent sistema de des-
comptes, introduint el criteri de mobilitat obligada, tot 
considerant la seva implantació en les principals barre-
res de l’àrea metropolitana en que hi concorrin aquestes 
causes.»

Palau del Parlament, 12 de juny de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Declaració del Parlament de Catalunya de 
suport al Tractat sobre comerç d’armes
Tram. 401-00034/09

Lectura en el Ple
Sessió núm. 35, 13.06.2012, DSPC-P 59

L’absència d’una norma internacional vinculant que re-
guli les transferències d’armes convencionals afavoreix 
l’agreujament dels conflictes, el desplaçament de perso-
nes, el crim organitzat i el terrorisme, tot menyscabant la 
pau, la reconciliació, la seguretat, l’estabilitat i el desen-
volupament econòmic i social sostenible de molts pobles.

Del 1989 ençà hi ha hagut 128 conflictes armats, que han 
provocat més de 250.000 víctimes mortals anuals, i es 
calcula que cada any es cometen uns 300.000 homicidis 
en conflictes no armats.

D’altra banda, la destrucció d’infraestructures socioeco-
nòmiques i de mercats, la corrupció i el desviament de 
fons públics estan relacionats amb el comerç no regulat 
de les armes convencionals, que provoca que milions de 
persones vegin negat l’accés a l’aigua, l’assistència mèdi-
ca, els aliments, l’habitatge i l’educació.

Davant d’aquesta greu situació, el Parlament de Catalu-
nya considera urgent i imprescindible que en la conferèn-
cia diplomàtica que tindrà lloc al juliol a la seu de l’Orga-
nització de les Nacions Unides, a Nova York, els països 
participants aprovin un tractat sobre comerç d’armes que 
sigui robust, vinculant i eficaç.

Per aquest motiu, el Parlament, recordant la seva llarga 
tradició de promoure iniciatives a favor de la pau i el de-
sarmament i d’implicar-s’hi, manifesta que el Tractat so-
bre comerç d’armes ha de: 

a) Incloure una regla d’or que prohibeixi l’autorització de 
transferències d’armes quan hi hagi un risc substancial 
que s’utilitzin per a cometre –o facilitar que es cometin– 
violacions greus del dret internacional dels drets humans 
i del dret internacional humanitari.

b) Permetre una cobertura exhaustiva que inclogui con-
trols sobre les armes, les municions i els materials conne-
xos i sobre totes les transferències.

c) Explicitar una regulació sòlida dels sistemes de con-
cessió de llicències, de transparència i de presentació 
d’informes.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2012

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 85/
IX, sobre la reducció de les restriccions ge-
nèriques de circulació de vehicles pesants 
els dies festius
Tram. 290-00076/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 67957 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 12.06.2012

A la Mesa de la Comissió

Número d’iniciativa: 290-00076/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 85/IX, so-
bre la reducció de les restriccions genèriques de circula-
ció de vehicles pesants els dies festius.

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 85/IX, sobre la reducció de 
les restriccions genèriques de circulació de vehicles pe-
sants els dies festius (núm. tram. 290-00076/09), us in-
formo del següent: 

La Resolució 85/IX del Parlament de Catalunya, de 26 de 
maig de 2011, estableix, textualment, que s’insta al Go-
vern a reduir, en el termini d’un any, les restriccions ge-
nèriques de circulació de vehicles pesants a la xarxa vià-
ria els dies festius.

El Servei Català de Trànsit, en relació amb el compliment 
de l’esmentada resolució 85/IX, ha dictat, entre d’altres, 
la Resolució INT/2927/2011 i la INT/136/2012 segons les 
quals no és manté cap restricció genèrica de circulació de 
vehicles pesants en dies festius.

Les restriccions a la circulació responen, en general, a un 
calendari de dies concrets, tot i que per raons justificades 
s’han mantingut dues restriccions concretes en festius, en 
determinades hores i vies i de forma limitada, tal com es 
pot comprovar en l’Annex B2 de les resolucions esmen-
tades.

Barcelona, 5 de juny de 2012

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior
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Control del compliment de la Resolució 415/
IX, de condemna de la repressió del poble 
sirià i de suport als ciutadans sirians
Tram. 290-00399/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 67974 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 12.06.2012

A la Mesa de la Comissió

Número d’iniciativa: 290-00399/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 415/IX, de 
condemna de la repressió del poble sirià i de suport als 
ciutadans sirians.

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Resolució 415/IX, de condemna de la repressió del poble 
sirià i de suport als ciutadans sirians (núm. tram. 290-
00399/09), us informo, amb el document annex facilitat 
per la Secretaria d’Afers Exteriors, de les actuacions que 
s’han portat a terme: 

Barcelona, 5 de juny de 2012

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern 
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Annex

En compliment de la resolució esmentada, aprovada per 
la Comissió de Cooperació i Solidaritat del Parlament 
de Catalunya, us informo que el passat 16 de maig vaig 
adreçar un escrit al Sr. Juan González-Barba Pera, di-
rector general per al Magrib, l’Àfrica, la Mediterrània i 
l’Orient Pròxim del Ministeri d’Afers Exteriors i Coope-
ració, donant-hi trasllat del contingut d’aquesta resolució 
i sol·licitant les actuacions oportunes.

En aquests moments restem a l’espera de resposta.

Senén Florensa i Palau
Secretari

Control del compliment de la Resolució 416/
IX, sobre el reforç del personal sanitari en 
els països en vies de desenvolupament
Tram. 290-00400/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 67975 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 12.06.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00400/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 416/IX, 
sobre el reforç del personal sanitari en els països en vies 
de desenvolupament.

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Resolució 416/IX, sobre el reforç del personal sanitari en 
els països en vies de desenvolupament (núm. tram. 290-
00400/09), us informo, amb el document annex facilitat 
per la Secretaria d’Afers Exteriors, de les actuacions que 
s’han portat a terme.

Barcelona, 5 de juny de 2012

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Annex

En compliment de la resolució esmentada us informem 
del següent: 

a) El Pla director de cooperació al desenvolupament 
2011-2014 estableix que un dels set objectius estratègics 
de la línia de desenvolupament és el de promoure el dret 
a la salut per mitjà de l’accés equitatiu als sistemes de 
salut públics o amb vocació de servei públic de qualitat.

En aplicació d’aquest objectiu, la Generalitat dóna suport 
a diversos projectes i programes de cooperació que te-
nen per objectiu enfortir l’atenció sanitària a Guatemala, 
Bolívia, Moçambic, Senegal, Gàmbia, Mali i als campa-
ments de refugiats sahrauís. Això es fa mitjançant, entre 
d’altres, actuacions de millora de les capacitats i reforç 
del personal sanitari.

Alhora, la Secretaria d’Afers Exteriors, per mitjà de la 
direcció general de Cooperació al Desenvolupament 
(DGCD), preveu analitzar quin percentatge de l’Ajut Ofi-
cial al Desenvolupament (AOD) en salut s’hauria de des-
tinar a enfortir els recursos humans dels països socis, se-
guint les recomanacions de l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS) en formació i retenció de recursos humans. 
La definició d’aquest percentatge s’ha de fer tenint en 
compte, d’una banda, les capacitats dels actors de la co-
operació catalana i, de l’altra, les necessitats dels països i 
territoris prioritaris i de les regions preferents de la coo-
peració catalana que estableix el Pla director 2011-2014. 
Un cop fet aquest exercici, se sotmetrà a la consideració 
de la presidència del Consell de Cooperació al Desenvo-
lupament la deliberació d’aquesta qüestió en el marc de 
les sessions plenàries d’aquest òrgan.
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b) Davant la rellevància d’aquest tema, la direcció gene-
ral de Cooperació al Desenvolupament vetllarà perquè, 
en el procés d’elaboració de les Estratègies País Prioritari 
(EPP) que incloguin el sector salut com un dels àmbits 
de concentració sectorial de la cooperació catalana, es 
contempli i valori la importància de donar suport coor-
dinat al desenvolupament i implantació, en l’àmbit nacio-
nal, de plans integrals i estratègies vigoroses de recursos 
humans sanitaris.

c) La Generalitat de Catalunya incidirà, a través dels di-
versos mecanismes existents de coordinació i comple-
mentarietat amb el Govern de l’Estat en matèria de co-
operació al desenvolupament (Conferència Sectorial, 
Comissió Interterritorial de Cooperació al Desenvolupa-
ment i, si escau, grups estables de coordinació sobre el 
terreny) perquè, per mitjà dels organismes internacionals 
pertinents, s’aprovin mesures destinades a mantenir i in-
crementar progressivament la contractació i els salaris 
dels treballadors i treballadores de l’àmbit de la salut en 
els països en desenvolupament que s’enfrontin a un dèfi-
cit de recursos humans en aquest àmbit.

d) A nivell europeu s’estan fent esforços per tal d’aconse-
guir l’autosuficiència en recursos humans i es destaca la 
necessitat d’aprofundir en la col·laboració entre el sistema 
educatiu i de salut, per tal de donar respostes consistents 
a les necessitats quantitatives i qualitatives detectades en 
els processos de planificació de professionals sanitaris.

Així mateix, els registres professionals constitueixen i 
han de constituir un element fonamental per a la plani-
ficació dels recursos. En aquesta direcció, i a banda dels 
treballs realitzats els últims anys a Catalunya, el Consell 
Interterritorial està impulsant decididament la creació 
d’un registre estatal de professionals sanitaris.

El Codi de Bones Pràctiques és un element insubstituïble 
en la implementació i progressió de la contractació ètica 
de professionals sanitaris i a partir d’aquesta convicció el 
Departament de Salut ha donat trasllat, per al seu conei-
xement i efectes, als presidents de les organitzacions de 
proveïdors de serveis sanitaris de Catalunya, així com a 
la Secretaria General de Sanitat i Consum del Ministeri 
de Salut, del codi esmentat, en data 28 de març de 2012.

El Departament de Salut, a través dels procediments le-
gals vigents i els acords amb els agents implicats, tutelarà 
de forma sistemàtica l’aplicació de les recomanacions del 
Codi de Conducta de la OMS, en plena coordinació amb 
la resta d’administracions sanitàries de caràcter estatal i 
comunitari.

e) El Pla anual de cooperació al desenvolupament 2012 
preveu la preparació, en el cicle del Pla Director 2011-
2014, dels marcs de relació entre els departaments de la 
Generalitat, la Secretaria d’Afers Exteriors, per mitjà de 
la direcció general de Cooperació al Desenvolupament 
(DGCD), i l’Agència Catalana de Cooperació al Desen-

volupament (ACCD). Entre els departaments es troba el 
Departament de Salut. Alhora el pla anual preveu que el 
Departament de Salut i la DGCD/ACCD explorin possi-
bles línies de treball per abordar la coherència de políti-
ques per al desenvolupament en el cas concret de la con-
tractació de personal sanitari provinent de països socis. 
En aquest sentit, la Direcció General de Cooperació al 
Desenvolupament pretén impulsar al llarg del cicle del 
Pla director vigent la coordinació entre l’ACCD i el De-
partament de Salut.

Barcelona, 23 de maig de 2012

Senén Florensa i Palau
Secretari

Control del compliment de la Resolució 560/
IX, sobre l’anàlisi de la planificació dels re-
cursos per a l’atenció de pacients amb infart 
cardíac
Tram. 290-00533/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 68610 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 12.06.2012

A la Mesa de la Comissió

Número d’iniciativa: 290-00533/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 560/IX, 
sobre l’anàlisi de la planificació dels recursos per a l’aten-
ció de pacients amb infart cardíac.

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 560/IX, sobre l’anàlisi de la 
planificació dels recursos per a l’atenció de pacients amb 
infart cardíac (núm. tram. 290-00533/09), us informo del 
següent: 

Entre les accions previstes per a l’any 2012 per a la mi-
llora dels resultats del Codi infart, cal destacar l’incre-
ment de la disponibilitat horària dels centres d’infart que 
només prestaven serveis d’angioplàstia primària durant 
l’horari d’atenció establert. Fins ara, dels 10 centres de 
Codi infart, 5 tenien un horari de 24 hores i uns altres de 
5 i 8 hores durant els dies laborables.

Des del Pla director de malalties de l’aparell circulatori 
es va fer la proposta d’incrementar l’horari d’hemodi-
nàmica, és a dir, de tenir capacitat per fer l’angioplàstia 
primària en els centres de Girona i de Tarragona. Com 
a conseqüència de les negociacions del CatSalut amb 
l’entitat proveïdora i la Societat Catalana de Cardiolo-
gia, es va acordar incrementar l’horari fins a 12 hores 
els 7 dies a la setmana als hospitals Joan XXIII de Tar-
ragona, Josep Trueta de Girona i Arnau de Vilanova de 
Lleida.

Aquesta mesura està prevista a partir de l’octubre de 2012 
i representa un increment horari per a aquests centres que 
suposa doblar el disponible prèviament (de 40 hores a 84 
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hores). L’objectiu és millorar l’accessibilitat a l’angioplàs-
tia primària amb un interval de temps més curt.

Barcelona, 6 de juny de 2012

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 62/IX, 
sobre la situació dels serveis penitenciaris
Tram. 390-00062/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 68383 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 12.06.2012

A la Mesa de la Comissió de Justícia

Núm. de moció: 390-00062/09

Sobre: Control compliment de la Moció 62/IX, sobre la 
situació dels serveis penitenciaris

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 62/IX, sobre la situació dels serveis pe-
nitenciaris (núm. de tram. 390-00062/09), us informo del 
següent: 

a) Continuar el desplegament del Pla nacional d’execució 
penal 2008-2013, revisat i actualitzat, el qual contribui-
rà a la reactivació econòmica de les zones on és previst 
d’emplaçar els nous centres penitenciaris.

El Departament de Justícia està duent a terme la revisió i 
actualització de la documentació de planificació d’equi-
paments penitenciaris existent, atès que les condicions de 
partida, econòmiques i de tot ordre, han canviat extraor-
dinàriament.

L’any 2004 es va planificar la construcció d’un total de 
8 centres penitenciaris nous, la construcció, conversió 
i/o remodelació d’altres 6 centres oberts, i el tancament 
de sis centres penitenciaris, considerats obsolets. Entre 
els anys 2004 i 2008 es va procedir a l’obertura de tres 
nous centres penitenciaris (Brians 2, Lledoners i Joves 
de Quatre Camins). A data d’avui, el Centre Penitenciari 
de Mas l’Enric està en la darrera fase de construcció, i el 
de Puig de les Basses pendent d’entrar en funcionament, 
amb una capacitat global de 2.000 interns. Finalment, el 
mes de novembre de 2010 es va adjudicar, pel sistema 
de finançament estructurat, la construcció de dos centres 
més, el centre de preventius de la Zona Franca de Barce-
lona i el centre de Tàrrega.

Les noves circumstàncies econòmiques (prou conegu-
des) i socials (el Pla preveia una població reclusa pel 2012 
d’uns 12.000 interns i la realitat és que en el primer qua-
drimestre la mitjana s’ha situat entorn els 10.460) han 
fet necessària i obligada per a l’actual Govern la revisió 

d’uns plans que, d’executar-se en la seva totalitat, com-
portarien per a l’Administració de la Generalitat una des-
pesa, només en el capítol d’obres, de més de 1.000 mili-
ons d’euros. A banda d’aquesta quantitat, aquestes noves 
infraestructures suposarien, a més, incrementar les des-
peses de personal, manteniment i drets de superfície, i en 
general el pressupost ordinari del Departament, de forma 
progressiva en els propers trenta anys.

Tanmateix, la situació econòmica canviant, i els reque-
riments de contenció del dèficit, tant de l’Estat espanyol 
com de la Unió Europea, que recentment han exigit més 
ajustos al Govern de Catalunya, han fet que la documen-
tació de planificació sobre la què s’hi està treballant esti-
gui sotmesa a una revisió constant.

En tot cas, el desplegament a efectuar en els propers anys 
haurà d’atendre als següents criteris: 

– l’optimització i racionalització dels recursos públics, 
tant de les infraestructures com dels recursos humans i 
materials,

– el manteniment dels nivells de qualitat de vida dels in-
terns i de treball dels professionals, i també de les plan-
tilles, tot prescindint de serveis no considerats essencials 
per concentrar els esforços en la rehabilitació i la reinser-
ció de la població sotmesa a mesures penals.

– l’aprofitament dels recursos i infraestructures existents, 
amb inversions realistes i ajustades a la conjuntura eco-
nòmica, així com la redistribució del personal penitenci-
ari per tal de mantenir unes ràtios eficients.

L’objectiu del Govern és un model basat en la sosteni-
bilitat del servei i l’eficàcia de les instal·lacions. Aquest 
model no descuida la vessant de la seguretat i continua 
apostant per la rehabilitació i la reinserció de les perso-
nes sotmeses a mesures penals, no només per mandat 
constitucional sinó per una plena convicció humanista en 
una política, la penitenciària, que ha de ser social, com-
partida i transversal, i que no fia aquesta tasca només a 
una funció de control.

b) Presentar-li, en el termini de tres mesos, un calendari i 
una programació econòmica de recursos humans i mate-
rials per a l’obertura del CP Puig de les Basses, que per-
metrà tancar els de Girona i Figueres.

L’obertura del CP Puig de les Basses està condicionada 
per l’evolució de les necessitats de places per atendre la 
població reclusa i per la exigència d’optimitzar els recur-
sos pressupostaris al servei d’aquella finalitat.

Les actuacions necessàries a hores d’ara per a l’entrada 
en servei de l’equipament són les següents: 

– llicència de primera ocupació

– contractes de subministraments de serveis bàsics

– dotació d’una part de l’equipament interior del centre 
(llits, armaris, taules, etc.)

– equipament de telefonia i informàtica del centre.

– habilitació del servei de cuina i de botiga per als in-
terns, així com d’altres serveis per a la plantilla.

Amb aquests requeriments, i sempre que les disponibi-
litats pressupostàries ho permetin, el calendari per a la 
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posada en funcionament del centre permetria la seva en-
trada en servei dintre de l’any 2013.

Segons la programació establerta, el CP Puig de les Bas-
ses entraria en funcionament per a uns 350 interns, un 
terç de la seva capacitat total, procedents dels centres pe-
nitenciaris de Girona, Figueres i aquells internats al CP 
Quatre Camins que procedeixen o resideixen a les co-
marques gironines. Paral·lelament a aquest procés d’ober-
tura, es procediria al tancament del CP Figueres i a la 
transformació del CP de Girona en Centre Obert, amb 
una capacitat per a uns 150 interns i en el que tindran 
preferència els dels actuals centres penitenciaris de Gi-
rona i Figueres.

Els recursos humans que s’incorporarien al nou centre de 
Puig de les Basses, en una plantilla provisionalment di-
mensionada a una població reclusa de 350 persones, pro-
cedirien d’aquests dos centres.

El Departament considera necessari un termini teòric de 
tres mesos per efectuar les actuacions anteriorment es-
mentades, i tenir el centre penitenciari disponible per als 
350 interns.

En funció d’aquest plantejament, s’ha elaborat una pro-
gramació econòmica aplicada a la despesa que, previ-
siblement, tindrà el nou Centre Penitenciari Puig de les 
Basses durant el primer trimestre d’implantació, amb una 
població reclusa de 350 interns, i la dotació proporcional 
de plantilla: 

CP Puig de les Basses 

Programació econòmica 

Temps Mes 1 Mes 2 Mes 3
Entrada en  

funcionament
Recorrent per any  

1r trimestre 

Concepte 

Capítol 1: Despeses de personal 664.000,00 664.000,00 664.000,00 1.992.000,00 7.968.000,00
Capítol 2: Despesa corrent de béns 
i serveis

535.950,00 345.950,00 345.950,00 1.227.950,00 4.151.400,00

Capítol 6: Inversions reals 1.512.000,00 1.512.000,00 

TOTAL 2.711.950,00 1.009.950,00 1.009.950,00 4.731.950,00 12.119.400,00

c) Continuar fent totes les obres tècnicament possibles, du-
rant el 2012, al Centre Penitenciari Mas d’Enric, al Catllar 
(Tarragonès), incloent-hi les infraestructures de depuració 
d’aigües residuals. Aquest centre permetrà tancar el Centre 
Penitenciari de Tarragona.

Actualment està en la darrera fase d’execució un projecte 
aprovat i licitat que presenta diverses mancances que fan 
què, encara que les obres licitades estiguessin enllestides, 
el centre no podria entrar en servei.

Així doncs, s’han hagut d’abordar diverses operacions 
per poder executar serveis que, malgrat ser imprescin-
dibles, no figuraven en el projecte inicial: cuina i altres 
dotacions, escomeses per a les telecomunicacions i altres 
subministraments i serveis, i els accessos al centre.

Menció especial mereix la qüestió del sistema de tracta-
ment d’aigües residuals del centre penitenciari. L’Ajunta-
ment del Catllar, l’Agència Catalana de l’Aigua i el De-
partament de Justícia van convenir la construcció d’una 
depuradora d’unes dimensions superiors a les estricta-
ment necessàries pel centre penitenciari, que pogués do-
nar servei al terme municipal, amb un pressupost de 13 
milions d’euros. Tot això, en el marc dels acords amb el 
municipi per a la implantació de l’equipament penitenci-
ari, de manera que la llicència d’obres supedita l’obtenció 
de la llicència de primera ocupació a l’execució d’aquesta 
depuradora. Posteriorment, l’Ajuntament de Tarragona va 
demanar un seguit de canvis en el projecte que van incre-
mentar el seu pressupost fins a 16 milions d’euros. Això 
va endarrerir la tramitació de l’expedient, i finalment el 
corresponent pluriennal no va poder ser aprovat pel Go-
vern de la Generalitat al desembre de 2010, per manca de 
disponibilitat pressupostària.

A hores d’ara, la situació de les finances de la Generali-
tat, i especialment de l’Agència Catalana de l’Aigua, ha 
fet impossible fins a data d’avui disposar de fons per em-
prendre aquesta obra. En la cerca de solucions factibles a 
aquesta problemàtica, i en el marc de les seves estrictes 
competències, el Departament ha redactat un projecte de 
depuradora necessària i suficient pel tractament de les ai-
gües del centre, que tindria un cost estimat d’uns tres mi-
lions d’euros. Tanmateix, aquesta qüestió s’ha de resoldre 
d’acord amb l’Ajuntament del Catllar i des del respecte a 
l’esperit dels acords amb el municipi, i garantint alhora, 
com no pot ser d’altra manera, l’estricte compliment dels 
requeriments mediambientals.

Ateses totes aquestes circumstàncies, el Departament 
també s’ha vist obligat a revisar el projecte del Centre 
Penitenciari perquè pugui disposar de tots els elements 
necessaris per a la seva entrada en funcionament, i dins 
les disponibilitats pressupostàries presents, el 2012 s’han 
hagut d’elaborar els següents projectes d’execució: 

– Equipaments de cuina, cafeteria, office, bugaderia, fle-
ca i economats

– Accessos al centre penitenciari (fase 1 Zona El Catllar)

– Escomesa d’aigua al centre penitenciari (tram exterior)

– Escomesa de telecomunicacions al centre penitenciari 

– i, finalment, un projecte de depuradora necessària i su-
ficient per donar servei al CP Mas d’Enric, al que ja s’ha 
fet referència.

L’execució d’aquests projectes es durà a terme progressi-
vament i en funció de les disponibilitats pressupostàries.
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d) Dur a terme les actuacions necessàries per a l’execució 
del Centre Penitenciari de Preventius de la Zona Franca 
durant el 2012, amb l’acord previ amb l’Ajuntament de 
Barcelona i el Consorci de la Zona Franca

La disponibilitat dels terrenys per a la construcció del 
nou centre de Preventius resulta d’un acord signat l’any 
2009 amb el Consorci de la Zona Franca, que implica 
un compromís fins l’any 2108 i suposa el pagament de 
vora 288 milions d’euros. D’altra banda, el projecte de 
centre licitat i adjudicat el mes de novembre de 2010, pel 
sistema de finançament estructurat, que compromet el 
pagament els pròxims 30 anys d’uns altres 300 milions 
d’euros, té una capacitat inferior a l’actual centre de pre-
ventius de la Model, de forma que la seva construcció en 
les condicions projectades seria insuficient per buidar i 
tancar definitivament aquest centre.

Ateses aquestes circumstàncies, així com les previsions 
d’evolució de la població reclusa i l’actual realitat econò-
mica que exigeix, més que mai, l’optimització dels recur-
sos, el Departament de Justícia s’ha vist obligat a revisar 
en profunditat el projecte per determinar quina és la solu-
ció viable més idònia.

e) Programar, si cal, la cobertura de totes les places va-
cants als centres penitenciaris.

Les vacants de personal en els centres penitenciaris es-
taven previstes pressupostàriament i la seva cobertura, si 
ha estat necessària, s’ha anat fent progressivament amb 
els nous treballadors que van aprovar l’any passat la dar-
rera convocatòria d’oferta pública de treball del cos de 
tècnics especialistes de serveis penitenciaris (convocatò-
ria JU026).

D’aquesta convocatòria de 470 places, 342 treballadors 
ja van ser nomenats en un primer moment com a nous 
funcionaris, i ja ocupen els seus corresponents llocs de 
treball.

En una segona fase es van incorporar altres 28 nous tre-
balladors, amb nomenaments provisionals, i aquest mes 
de maig s’ha iniciat una tercera fase per a incorporar, 
també amb nomenaments provisionals, altres 43 perso-
nes. Val a dir que aquests nomenaments seran provisio-
nals fins a l’obertura del nou CP Puig de les Basses.

D’aquesta manera, i sempre dins de la disponibilitat i la 
realitat econòmica i pressupostària, el Departament de 
Justícia ha cobert progressivament totes les places va-
cants en l’àmbit de règim interior dels centres peniten-
ciaris i, d’altra banda, s’han adoptat altres mesures per 
assegurar els llocs de treball en l’àmbit del tractament i 
la rehabilitació.

f) i g) Negociar un nou acord de condicions de treball per 
a l’àmbit penitenciari, atès que l’actual va finir el 2011 i 
era una pròrroga de l’acord pel període 2006-2009, i 

Mantenir els complements salarials específics vinculats a 
les característiques i condicions de treball dins dels cen-
tres penitenciaris, atesa la naturalesa del servei, d’acord 
amb els termes de l’acord de condicions de treball amb 
què conclogui la negociació.

El passat 21 de gener, el Departament de Justícia i els 
sindicats del sector penitenciari, després d’un període de 
negociacions que es van iniciar el novembre de 2011, van 

signar l’acord sobre el nou marc de condicions de treball 
per als pròxims dos anys, que va ser ratificat per un 63% 
de la plantilla de treballadors dels centres penitenciaris 
en un referèndum dut a terme a principis del mes de fe-
brer.

Cal destacar el sentit del compromís i de la responsa-
bilitat d’aquest col·lectiu que han permès la signatura 
d’aquest acord, que, com es recull en el seu preàmbul, 
constitueix la plasmació conjunta de la voluntat d’ofe-
rir un servei públic de qualitat i un model eficaç en la 
consecució de les fites del sistema penitenciari, tenint 
en compte per ambdues parts la realitat actual des de la 
vessant d’aprofitament dels recursos i l’actual context de 
contenció de la despesa pública pressupostària.

Pel que fa a les condicions salarials i laborals dels tre-
balladors penitenciaris per als dos pròxims anys, entre 
d’altres propostes, l’acord recull el manteniment de l’ano-
menat Programa de Normalització d’Horaris (PINHO), 
que ja estava contemplat en l’anterior Acord vigent entre 
2006 i 2011. Aquest programa ha quedat integrat, amb 
efectes d’1 de gener de 2012, en el complement especí-
fic anual dels llocs de treball de l’àmbit de règim interior 
dels centres penitenciaris que siguin susceptibles de rea-
litzar canvis de servei.

D’altra banda, també cal destacar que, en el període com-
prés entre els anys 2006 i 2011, en què va estar vigent 
l’anterior acord de condicions laborals del personal dels 
centres penitenciaris, es va implementar un complement 
anomenat Programa d’Incentivació de Presència Efecti-
va (PIPE).

A partir de la negociació entre l’Administració i els sindi-
cats per a les condicions de treball dels anys 2012 i 2013, 
i segons contempla l’acord signat per ambdues parts, s’ha 
decidit mantenir un complement de similar naturalesa, 
amb quantitats reduïdes d’acord amb les noves i actuals 
circumstàncies econòmiques i d’organització del treball, 
segons el pacte assolit entre les parts negociadores.

El nou complement queda definit com a Programa de 
Rendiment Professional, amb la finalitat d’afavorir i in-
centivar l’estabilitat i continuïtat en l’organització dels 
serveis penitenciaris, minorant-ne les exigències i el seu 
cost econòmic.

h) Subscriure contractes amb la Universitat Nacional 
d’Educació a Distància (UNED) i la Universitat Oberta 
de Catalunya (UOC) per tal que els reclusos puguin con-
tinuar cursant estudis universitaris.

El Departament de Justícia està negociant amb la Uni-
versitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) un nou 
conveni de col·laboració per a l’any 2012, mitjançant el 
qual es comprometrà a continuar prestant el màxim su-
port logístic als interns que vulguin seguir estudis uni-
versitaris.

Tanmateix, en les circumstàncies actuals, l’Administra-
ció penitenciària s’ha vist obligada a establir prioritats 
per tal de minimitzar els efectes dels ajustaments pres-
supostaris sobre el nivell de vida dels interns i de treball 
dels professionals, a fi i efecte de garantir la continuïtat 
i sostenibilitat dels serveis que es presten. En aquest or-
dre de prioritats, s’ha hagut de prescindir d’alguns ser-
veis que no es consideren essencials i que la llei no obliga 



18 de juny de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 336

4.52.05. INFORMACIó 80

a prestar, com ara el pagament de matriculacions dels es-
tudis universitaris a distància.

Tot i això, els interns que ja estaven matriculats en aques-
ta universitat per al curs 2011-2012, i que tenien una beca 
concedida, han pogut seguir cursant els seus estudis amb 
les mateixes condicions que anys anteriors i el Departa-
ment s’ha compromès a continuar prestant el seu ajut en 
tota la gestió d’organització, logística i d’infraestructures 
per tal d’afavorir els estudis dels alumnes: accés a Inter-
net i al material didàctic necessari, trasllat d’interns per 
a tutories presencials, etc. Tot això, sens perjudici del seu 
dret a sol·licitar els ajuts i beques que el sistema educatiu 
ofereix per a la població en general.

Pel que fa a la UOC, s’està explorant l’oferta de formació 
universitària que pugui posar-se a disposició dels interns, 
a la vista de les seves circumstàncies específiques d’in-
ternament.

Complementàriament existeix un conveni de col-
laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) previst per a 2012, aquest s’està desplegant sense 
incidències i sense cap cost econòmic addicional pel De-
partament de Justícia.

i) Renovar el conveni signat amb la Fundació Obra So-
cial La Caixa per a la construcció de l’escola d’adults de 
Brians 1.

El Departament de Justícia manté el conveni marc de col-
laboració amb l’Obra Social de la Caixa que abasta dife-
rents àmbits d’actuació de la rehabilitació penitenciària. 
Entre les diverses aplicacions de la dotació econòmica 
del conveni, hom ha optat per proposar-ne la revisió amb 
la finalitat de primar una altra iniciativa més orientada a 
la reinserció.

En aquest sentit, ambdues parts han acordat donar priori-
tat a la construcció d’una cuina al nou centre penitenciari 
de Mas d’Enric, a El Catllar (Tarragona). Aquesta cuina 
serà gestionada pel Centre d’Iniciatives a la Reinserció, 
CIRE, amb la qual cosa contribuirà a les polítiques de re-
habilitació i reinserció en les que l’Obra Social La Caixa 
col·labora. Val a dir que, com ja s’ha esmentat en el punt 
c), el centre de Mas l’Enric es va licitar sense cuina, amb 
la previsió de licitar posteriorment la construcció, equi-
pament i gestió posterior de la cuina i servei de menjador 
per una empresa externa; aquest nou acord amb l’Obra 
Social La Caixa, alhora que dota al CIRE d’una nova ei-
na de reinserció, permetrà uns menors costos de gestió 
posterior del nou centre penitenciari.

Consegüentment, s’ha posposat, atenent a aquesta pri-
orització, la construcció de l’esmentada escola d’adults, 
atès que d’altra banda aquesta decisió no suposa en cap 
cas que els interns del CP Brians no continuïn rebent 
l’atenció idònia en l’àmbit educatiu, com s’ha fet fins ara.

j) Incrementar els recursos del Centre d’Iniciatives per a 
la Reinserció per tal d’augmentar les actuacions per a la 
reinserció i les mesures alternatives.

L’actual escenari econòmic i pressupostari permet cons-
tatar que no hi ha possibilitat d’incrementar els recursos 
pressupostaris del Departament ni consegüentment les 
transferències al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció. 
Tot i així, el CIRE intenta optimitzar al màxim altres re-

cursos que puguin posar-se a disposició, per aconseguir 
augmentar les actuacions per a la reinserció de les perso-
nes sotmeses a mesura penal, i en aquest sentit, recent-
ment ha signat diversos encàrrecs de gestió, com ara els 
formalitzats amb l’Institut Català de les Empreses Cultu-
rals, l’Agència Catalana de l’Habitatge, el Departament 
de Cultura i l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de 
Barcelona. En la mateixa línia, i tal com s’exposa en l’an-
terior punt h), el conveni amb l’Obra Social La Caixa do-
tarà al CIRE d’una nova eina de rehabilitació i reinserció.

Barcelona, 5 de juny de 2012

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

4.52. COMPAREIXENCES DEL PRESIDENT 
DE LA GENERALITAT

4.52.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del president 
de la Generalitat davant el Ple perquè doni 
explicacions sobre les informacions apare-
gudes amb relació a les concessions admi-
nistratives de la Generalitat
Tram. 361-00002/09

Sol·licitud

Sol·licitud de compareixença: Subgrup Parlamentari Ciuta-
dans (reg. 67700).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del 
12.06.2012.

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
la situació derivada de la investigació judici-
al de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
de Barcelona
Tram. 354-00215/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jordi Cañas Pérez, del Sub-
grup Parlamentari Ciutadans (reg. 66127).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, sessió del 
06.06.2012.



18 de juny de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 336

4.53.05. INFORMACIó 81

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral sobre l’incendi de Rasquera, el Perelló i 
Tivenys
Tram. 354-00217/09

Canvi de Comissió tramitadora

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, 12.06.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral sobre les mesures de prevenció d’incen-
dis dutes a terme a la Ribera d’Ebre abans 
de l’incendi de Rasquera, el Perelló i Beni-
fallet
Tram. 354-00219/09

Canvi de Comissió tramitadora

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, 12.06.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Justícia amb la consellera de Justícia 
sobre la decisió de no finançar els progra-
mes de rehabilitació de reclusos i d’atenció 
a persones immerses en processos judicials 
de les entitats que col·laboren amb el Depar-
tament de Justícia
Tram. 354-00223/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Subgrup Parlamentari Ciu-
tadans (reg. 67107).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Justícia, sessió del 
06.06.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Justícia amb la consellera de Justí-
cia sobre la implantació de la taxa per a la 
prestació de serveis personals i materials en 
l’àmbit de l’Administració de justícia
Tram. 354-00224/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Subgrup Parlamentari Ciuta-
dans (reg. 67570).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Justícia, sessió del 
06.06.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre la càrrega policial dels Mossos d’Esqua-
dra a Lleida el 6 de juny de 2012
Tram. 354-00227/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 68630).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
13.06.2012.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de la diputa-
da Marina Geli davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre la gestió de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona, 
durant el seu mandat com a consellera de 
Salut
Tram. 356-00704/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Jordi Cañas Pérez, del Subgrup Parlamentari 
Ciutadans (reg. 66130).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 06.06.2012.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Entitats Cata-
lanes d’Acció Social davant la Comissió de 
Justícia perquè exposi els efectes de les re-
tallades pressupostàries en el Departament 
de Justícia en l’àmbit de l’execució penal
Tram. 356-00717/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 67089).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 06.06.2012.

Sol·licitud de compareixença del director del 
Servei Català de la Salut davant la Comis-
sió de Salut perquè informi sobre la desvia-
ció pressupostària en la construcció del nou 
Hospital de Sant Pau i de la Santa Creu i pel 
desajust econòmic arrossegat des del 2011
Tram. 356-00719/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 67419).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 06.06.2012.

Sol·licitud de compareixença de Carmen Pé-
rez, representant de l’Associació Professi-
onal del Cos Facultatiu de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau, davant la Comissió 
de Salut perquè informi sobre les denúncies 
contra aquest hospital
Tram. 356-00721/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 67877).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 06.06.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del grup de coordinació de les entitats 
que formen la Taula de Participació Social 
amb el Departament de Justícia davant la 
Comissió de Justícia perquè informin sobre 
la situació creada pel fet que no s’hagin con-
vocat subvencions ni s’hagin renovat conve-
nis per a la rehabilitació, l’assistència i la re-
inserció de reclusos
Tram. 356-00723/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 67880).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 06.06.2012.

Sol·licitud de compareixença de Teresa 
Crespo, presidenta de la federació Entitats 
Catalanes d’Acció Social, davant la Comissió 
de Justícia perquè informi sobre les conse-
qüències de la no-convocatòria de subven-
cions i de la no-renovació de convenis per 
part del Departament de Justícia
Tram. 356-00724/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 68272).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 06.06.2012.

Sol·licitud de compareixença de Sònia Fuer-
tes, secretària d’organització de la Comissió 
d’Àmbit Penitenciari i d’Execució Penal, da-
vant la Comissió de Justícia perquè informi 
sobre les conseqüències de la no-convoca-
tòria de subvencions i de la no-renovació de 
convenis per part del Departament de Jus-
tícia
Tram. 356-00725/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 68272).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 06.06.2012.
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Sol·licitud de compareixença del síndic de 
greuges davant la Comissió del Síndic de 
Greuges perquè informi sobre els viatges 
i l’activitat internacional del síndic i de les 
persones que l’acompanyen
Tram. 356-00729/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 68362).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió del Síndic de 
Greuges, sessió del 08.06.2012.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Sessió informativa de la comissió correspo-
nent amb el president del Consell de l’Audio-
visual de Catalunya per a presentar l’Informe 
sobre l’audiovisual a Catalunya correspo-
nent al 2010
Tram. 359-00019/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: President, del Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya (reg. 67997).

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 11.06.2012.

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Certificat de l’acord pel qual el Govern no 
dóna la conformitat a la tramitació d’una 
proposició de llei
Reg. 68271

Presentació

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 de supressió dels peatges a les autopis-
tes amortitzades, número de tramitació 202-00087/09, 
presentada pel Grup Mixt - Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència, atès que la se-
va aprovació comportaria un augment de despeses en el 
pressupost vigent, d’acord amb l’informe que s’adjunta.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el cinc de juny de dos mil dotze.

Germà Gordó i Aubarell
Secretari del Govern de la Generalitat

Proposició de llei de supressió dels peatges a les 
autopistes amortitzades

Número de tramitació: 202-00087/09

Proposant: SP de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència

Admissió a tràmit: pendent

Data de sol·licitud conformitat prèvia Govern: 24.05.2012

Finiment termini resposta motivada Govern: 6.06.2012

Sessió del Govern de: previst 5.06.2012

Assignada a: Departament de Territori i Sostenibilitat

1. Antecedents: 

L’article 102.2 del Reglament del Parlament (RPC) pre-
veu que si la Mesa del Parlament considera que una pro-
posició de llei pot implicar un augment de crèdits o una 
disminució d’ingressos, ha de sol·licitar la conformitat 
prèvia del Govern perquè sigui admesa a tràmit. La res-
posta 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.

D’acord amb aquest article, la Mesa del Parlament 
de Catalunya va acordar el 22.05.2012 (notificació de 
24.05.2012) de sol·licitar la conformitat prèvia del Go-
vern a l’admissió a tràmit de la Proposició de llei de su-
pressió dels peatges a les autopistes amortitzades (202-
00087/09).

2. Efectes de la Proposició de llei de supressió 
dels peatges a les autopistes amortitzades (202-
00087/09) en el pressupost vigent: 

Argumentari: 

Sobre el grau d’amortització de les autopistes la limitació 
de la seva rendibilitat: 

És un error el fet d’intentar determinar el grau d’amor-
tització d’una autopista amb el sumatori de tots els in-
gressos esperats fins al final de la concessió. El correcte, 
seria, per fer aquesta anàlisi, prendre només en consi-
deració els beneficis nets efectivament produïts fins a la 
data i actualitzats en valor d’euros de l’any d’inici de la 
concessió. Només així, es pot determinar en quin grau 
l’inversor inicial ha recuperat la seva inversió inicial.

Un segon error és considerar que el peatge només resca-
bala la inversió inicial i no pas que també permet obtenir 
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uns ingressos per a la conservació i les despeses d’ex-
plotació que genera la infraestructura, a més de les rein-
versions periòdiques corresponents, imports que per tant 
s’exclouen dels propis pressupostos públics i que suposen 
una partida fonamental en la gestió de qualsevol infra-
estructura

La rendibilitat de la concessió depèn del que estableix el 
seu Pla Econòmic i Financer (PEF) (document que for-
ma part del contracte on s’estableix l’evolució esperada 
del negoci des de l’inici fins al final del termini), essent 
diferent per a cada autopista. Per tant, en cada cas, la ta-
xa de retorn que espera l’accionista és diferent –depenent 
del moment en que es va licitar i les condicions de mer-
cat que en aquell moment existien– i no està assegurada: 
dependrà que es compleixin les expectatives previstes al 
PEF al llarg del període concessional.

Per tant, establir ara per llei, una limitació de la rendibi-
litat i, a més, igual per a totes les concessions, no té, des 
del nostre punt de vista, sentit econòmic ni jurídic, tenint 
en compte les diferents situacions en què es van licitar i 
que a hores d’ara es troben, les diferents vies de peatge.

1. De la mateixa forma cal tenir present que aquesta inici-
ativa, en el seu cas, suposaria la modificació dels contrac-
tes i règim concessional vigent i implicaria necessària-
ment les corresponents reclamacions dels concessionaris. 
El cost aproximat de rescat mínim de les autopistes de 
titularitat de la Generalitat seria entre 4.000 i 5.000 mi-
lions d’euros.

2. Per altra banda, cal tenir en compte altres efectes di-
rectes en el finançament general per escometre altres po-
lítiques, com és que es deixaria d’ingressar l’IVA corres-
ponent als peatges actuals (el 50% del qual està transferit 
a la Generalitat): entre 25 i 28 milions d’euros anuals de 
minoració d’ingrés.

3. Igualment cal tenir present que s’hauria de fer front 
pressupostàriament a les despeses de manteniment i re-
posició de les autopistes, aproximadament, uns 90 mili-
ons d’euros anuals.

Barcelona, 1 de juny de 2012

Pau Villòria i Sistach
Secretari General

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Jubilació d’una funcionària de carrera

Acord
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 12.06.2012

Secretaria General 

L’11 d’agost de 2012, Montserrat Damians i Masip com-
pleix l’edat determinada per la legislació de la funció pú-
blica per a ésser declarada en situació de jubilació.

De conformitat amb les dades facilitades per l’Oïdoria de 
Comptes i Tresoreria es desprèn que Montserrat Dami-
ans i Masip compleix les condicions i els requisits per a 
causar drets passius de jubilació.

D’acord amb l’article 48.1 dels Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya i fent ús de les 
competències que li atribueixen els dits Estatuts, la Mesa 
del Parlament.

Acorda: 

Declarar jubilada Montserrat Damians i Masip, amb 
efectes del 12 d’agost de 2012, tot agraint-li els serveis 
prestats.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, 
es pot interposar, de conformitat amb el que estableix la 
Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei de l’Estat 
4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de reposició 
davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, o bé un 
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenci-
osa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà de la notificació de l’acord, de conformitat amb la 
Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2012

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte
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Jubilació d’un funcionari de carrera

Acord
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 12.06.2012

Secretaria General 

Per acord de la Mesa del Parlament, de data 9 de setem-
bre de 2008, Ismael E. Pitarch i Segura va prolongar la 
situació de servei actiu en el Cos de Lletrats del Parla-
ment, després d’haver superat l’edat determinada per la 
legislació de la funció pública per a ésser declarat en si-
tuació de jubilació.

Atesa la sol·licitud presentada per Ismael E. Pitarch i Se-
gura d’acord amb la disposició transitòria novena de la 
Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, finan-
ceres i administratives i de creació de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics.

De conformitat amb les dades facilitades per l’Oïdoria de 
Comptes i Tresoreria es desprèn que Ismael E. Pitarch i 
Segura compleix les condicions i els requisits per a cau-
sar drets passius de jubilació.

D’acord amb l’article 48 dels Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya i fent ús de les 
competències que li atribueixen els dits Estatuts, la Mesa 
del Parlament 

Acorda: 

Declarar jubilat Ismael E. Pitarch i Segura, amb efectes 
del dia 20 de setembre de 2012, tot agraint-li els serveis 
prestats.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, 
es pot interposar, de conformitat amb el que estableix la 
Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei de l’Estat 
4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de reposició 
davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, o bé un 
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenci-
osa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà de la notificació de l’acord, de conformitat amb la 
Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2012

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

Jubilació d’un funcionari de carrera

Acord
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 12.06.2012

Secretaria General 

Per acord de la Mesa del Parlament, de data 6 de juliol de 
2010, Àngel Gandoy i Moreiro, va prolongar la situació 
de servei actiu com a uixer de Serveis Generals, després 
d’haver superat l’edat determinada per la legislació de la 
funció pública per a ésser declarat en situació de jubila-
ció.

Atès que el proper 25 d’octubre venç el termini màxim 
establert en l’esmentada pròrroga de la situació de ser-
vei actiu.

De conformitat amb les dades facilitades per l’Oïdoria 
de Comptes i Tresoreria, es desprèn que Àngel Gandoy i 
Moreiro compleix les condicions i els requisits per a cau-
sar drets passius de jubilació.

D’acord amb l’article 48 dels Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya i fent ús de les 
competències que li atribueixen els dits Estatuts, la Mesa 
del Parlament 

Acorda: 

Declarar jubilat Àngel Gandoy i Moreiro, amb efectes 
del dia 26 d’octubre de 2012, tot agraint-li els serveis 
prestats.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, 
es pot interposar, de conformitat amb el que estableix la 
Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei de l’Estat 
4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de reposició 
davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, o bé un 
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenci-
osa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà de la notificació de l’acord, de conformitat amb la 
Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2012

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte
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