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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 mesures fiscals, financeres i administratives 
i de creació de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics
Tram. 200-00019/09
Correcció d’errades de publicació (BOPC 278) p. 11

Llei de modificació dels límits i la denominació de la 
Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars - Aran
Tram. 202-00075/09
Aprovació p. 11

1.10. Resolucions

Resolució 633/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre les polítiques de cooperació al desenvolupament i la 
recerca en salut, especialment amb relació als microbicides
Tram. 250-01018/09
Correcció d’errades de publicació (BOPC 331) p. 12

Resolució 636/IX del Parlament de Catalunya, d’en-
càrrec a la Sindicatura de Comptes de l’elaboració d’un in-
forme de fiscalització relatiu a la Corporació de Salut del 
Maresme i la Selva, corresponent als exercicis del 2009, el 
2010 i el 2011
Tram. 253-00005/09
Adopció p. 13

Resolució 637/IX del Parlament de Catalunya, d’en-
càrrec a la Sindicatura de Comptes de l’elaboració d’un in-
forme de fiscalització de les subvencions atorgades pel Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya els exercicis del 2009 i el 2010
Tram. 253-00006/09
Adopció p. 13

Resolució 642/IX del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’aprova l’Informe de fiscalització 10/2012, referent a les 
eleccions al Consell General d’Aran del 2011
Tram. 256-00029/09
Adopció p. 13

Resolució 643/IX del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 11/2012, referent a 
l’Agència Tributària de Catalunya, corresponent al 2010
Tram. 256-00030/09
Adopció p. 14

Resolució 644/IX del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 12/2012, referent a 
les subvencions rebudes per les organitzacions sindicals de 
Catalunya, corresponent al 2009
Tram. 256-00031/09
Adopció p. 14

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 d’eliminació de la taxa sobre 
l’emissió de receptes mèdiques i ordres de dispensació
Tram. 202-00086/09
Oposició del Govern a la tramitació p. 15

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’ajuts 
per als centres especials de treball d’iniciativa social pel 
75% del salari mínim interprofessional per als treballadors 
amb discapacitat d’especial dificultat
Tram. 250-01023/09
Rebuig p. 15

Proposta de resolució sobre el pagament de la ren-
da mínima d’inserció
Tram. 250-01069/09
Rebuig p. 15

Proposta de resolució sobre l’obertura d’un proce-
diment negociat amb relació al Reial decret llei 3/2012, de 
mesures urgents per a la reforma del mercat laboral
Tram. 250-01151/09
Rebuig p. 15

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. 16

Projecte de llei de consultes populars no referen-
dàries
Tram. 200-00020/09
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups 
socials p. 16
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 17

Dos fascicles Fascicle primer
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3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei del protectorat respecte de les 
fundacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 202-00014/09
Nomenament d’una relatora p. 18

Proposició de llei de publicació de les balances fis-
cals
Tram. 202-00058/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 18

Proposició de llei de la renda mínima d’inserció
Tram. 202-00081/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 18

Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya
Tram. 202-00082/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 18

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, 
d’educació
Tram. 202-00083/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 18

Proposició de llei de mesures tributàries equitatives 
per la sostenibilitat dels serveis públics fonamentals
Tram. 202-00084/09
Presentació p. 19

Proposició de llei de supressió dels peatges a les 
autopistes amortitzades
Tram. 202-00093/09
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 l’impuls i el foment del 
turisme a l’Anoia i les mesures per a finançar-lo
Tram. 250-01123/09
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre la creació d’un fons de 
suport a la reindustrialització dels estats de la Unió Europea 
amb més atur
Tram. 250-01127/09
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre la coordinació de les 
polítiques econòmiques de la Unió Europea i la creació d’un 
govern europeu
Tram. 250-01128/09
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre l’harmonització de fi-
gures impositives amb factors de correcció segons el pro-
ducte interior brut i la renda per càpita en l’àmbit europeu
Tram. 250-01129/09
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre la proposta Rocard
Tram. 250-01130/09
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre la dotació del Fons eu-
ropeu d’estabilitat financera i del Mecanisme europeu d’es-
tabilitat
Tram. 250-01131/09
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre la despesa en projec-
tes d’inversió estratègica mitjançant el Banc Europeu d’In-
versions
Tram. 250-01132/09
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre la creació d’un con-
sells d’experts per a la reactivació econòmica, els canvis fis-
cals i el manteniment dels serveis públics
Tram. 250-01133/09
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre l’eliminació de l’aten-
ció mecanitzada del servei de programació de visites de 
Sanitat Respon
Tram. 250-01136/09
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre el garantiment dels pa-
gaments per a continuar la construcció d’una escola de Cer-
danyola del Vallès
Tram. 250-01137/09
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor-
me sobre les causes de l’increment de la mortalitat a la xar-
xa viària i l’execució de les obres pendents a les carreteres 
N-II i C-25
Tram. 250-01140/09
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre l’increment de delic-
tes i faltes a les regions policials del Pirineu Occidental i de 
Ponent
Tram. 250-01141/09
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre la manca de col-
laboració de l’Administració de l’Estat amb el Síndic de 
Greuges
Tram. 250-01142/09
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre la presentació del de-
cret de venda directa
Tram. 250-01144/09
Esmenes presentades p. 33

Proposta de resolució sobre la investigació de les 
connexions i les activitats de Militia i sobre l’eradicació de 
les seves pràctiques delictives
Tram. 250-01146/09
Esmenes presentades p. 33

Proposta de resolució de rebuig de les maniobres 
de l’exèrcit en territori català
Tram. 250-01149/09
Esmenes presentades p. 33

Proposta de resolució sobre la reobertura del ser-
vei d’urgències nocturnes del CAP Guineueta, de Barcelona
Tram. 250-01156/09
Esmenes presentades p. 34

Proposta de resolució sobre el compliment dels 
compromisos contrets amb l’Associació d’Ens Locals de la 
Xarxa de Centres d’Acollida Turística de Catalunya
Tram. 250-01157/09
Esmenes presentades p. 34

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
estratègic de xarxes de proximitat per al sector agroalimen-
tari
Tram. 250-01158/09
Esmenes presentades p. 34

Proposta de resolució sobre el funcionament i el 
manteniment de tots els serveis sanitaris del CAP Can Trias-
Ernest Lluch, de Viladecavalls
Tram. 250-01159/09
Esmenes presentades p. 35

Proposta de resolució sobre el compliment dels 
compromisos adquirits amb l’Ajuntament de Tarragona en el 
Protocol de col·laboració entre el Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tarragona 
per a la coresponsabilització en el període 2010-2016
Tram. 250-01161/09
Esmenes presentades p. 35

Proposta de resolució sobre la instauració del dis-
positiu de vigilància especial conjunta dels Mossos d’Es-
quadra, els grups de suport i la Guàrdia Urbana de Cornellà 
al polígon Famades d’aquest municipi en els horaris de fun-
cionament i sortida de les discoteques
Tram. 250-01166/09
Esmenes presentades p. 36
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Proposta de resolució sobre la conservació del Mas 
Cortals del Mig, a Sant Hilari Sacalm
Tram. 250-01172/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la proposta d’agrupa-
ció dels partits judicials de Lleida, Balaguer i Cervera
Tram. 250-01173/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la proposta d’agrupa-
ció dels partits judicials de Berga i Manresa
Tram. 250-01174/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un pla 
d’habitatge per a l’Alt Penedès
Tram. 250-01175/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la unitat local d’agri-
cultura d’Alcarràs
Tram. 250-01176/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la unitat local d’agri-
cultura d’Almacelles
Tram. 250-01177/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la unitat local d’agri-
cultura d’Almenar
Tram. 250-01178/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la unitat local d’agri-
cultura d’Agramunt
Tram. 250-01179/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la unitat local d’agri-
cultura de Torres de Segre
Tram. 250-01180/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la unitat local d’agri-
cultura d’Organyà
Tram. 250-01181/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la unitat local d’agri-
cultura de Bellver de Cerdanya
Tram. 250-01182/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la unitat local d’agri-
cultura de Ponts
Tram. 250-01183/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la unitat local d’agri-
cultura de la Granadella
Tram. 250-01184/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre el servei d’atenció a la 
salut sexual i reproductiva als centres d’atenció primària de 
Parets del Vallès, la Llagosta i Sant Fost de Campsentelles
Tram. 250-01185/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria 
d’urgència les vint-i-quatre hores als centres d’atenció pri-
mària del Prat del Llobregat
Tram. 250-01186/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la proposta de supres-
sió d’un dels equips mèdics del CAP de la Llàntia, de Mataró
Tram. 250-01187/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la creació i la regla-
mentació del Centre d’Estudis, Recerca i Capacitació sobre 
Violència Masclista
Tram. 250-01188/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la rehabilitació i l’ade-
quació de l’edifici de l’Institut Casablancas, de Sabadell
Tram. 250-01189/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre les polítiques actives 
d’ocupació i desenvolupament local
Tram. 250-01190/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre el traspàs de la política 
de beques universitàries al Govern de la Generalitat i sobre 
l’augment de les taxes de matriculació en les universitats 
públiques catalanes
Tram. 250-01191/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre el mapa de les titulaci-
ons universitàries, la duplicitat de titulacions i la situació de 
les titulacions en funció de les activitats de la societat
Tram. 250-01192/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la paralització de les 
obres del nou enllaç de l’autopista AP-7 a Girona afectades 
pel jaciment de Domeny
Tram. 250-01193/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre el garantiment de 
l’aplicació de la Llei 39/2006, de la dependència, el 2012
Tram. 250-01194/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre l’ampliació de la zona 
de Gallecs inclosa en el Pla d’espais d’interès natural
Tram. 250-01195/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre l’autorització per a 
construir el gasoducte Martorell-Figueres i sobre el cost 
econòmic d’aquesta infraestructura
Tram. 250-01196/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre el garantiment del 75% 
del salari mínim interprofessional als centres especials de 
treball i sobre la continuïtat dels serveis d’integració laboral 
de persones amb discapacitat
Tram. 250-01197/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la continuïtat del pro-
jecte IntegrARTE i la continuïtat del suport al Centre d’Aten-
ció Integral al Discapacitat de Montcada i Reixac
Tram. 250-01198/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre el Pla de prevenció i 
atenció de zones d’actuació preferent
Tram. 250-01199/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la protesta al Govern 
de l’Estat pel tractament rebut pel Síndic de Greuges en la 
visita al centre d’internament d’estrangers de la Zona Franca 
de Barcelona el 17 d’abril de 2012
Tram. 250-01201/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la difusió de les vari-
etats dialectals del català en els mitjans de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals i sobre la subtitulació i el 
doblatge de les locucions
Tram. 250-01202/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la inclusió en el Tractat 
sobre el comerç d’armes de la prohibició de transferir armes 
si hi ha risc de violació dels drets humans
Tram. 250-01203/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre les situacions d’emer-
gència social i la renda mínima d’inserció
Tram. 250-01205/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41



25 de juny de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 340

SUMARI 4

Proposta de resolució sobre el col·lapse dels expe-
dients de renda mínima d’inserció
Tram. 250-01206/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la inserció sociolaboral 
de les persones en risc d’exclusió social
Tram. 250-01207/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la prevenció de l’exclu-
sió social en la transició de l’escola al treball
Tram. 250-01208/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre l’accés a l’habitatge de 
les persones en situació o en risc d’exclusió social
Tram. 250-01209/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la protecció de les per-
sones en situació o en risc d’exclusió social
Tram. 250-01210/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre el millorament de 
l’atenció social a determinats col·lectius en situació o en risc 
d’exclusió social
Tram. 250-01211/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre l’impuls del treball co-
munitari i del voluntariat
Tram. 250-01212/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la protecció de les fa-
mílies
Tram. 250-01213/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la constitució d’una 
xarxa d’últim recurs de lluita contra l’exclusió social
Tram. 250-01214/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la modificació de les 
demarcacions i els partits judicials proposada pel Consell 
General del Poder Judicial
Tram. 250-01215/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor-
me sobre l’evolució del nombre d’ordres de protecció per a 
dones víctimes de la violència masclista
Tram. 250-01216/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la protecció dels drets 
humans al Sàhara Occidental per part de la Missió de les 
Nacions Unides per al Referèndum del Sàhara Occidental
Tram. 250-01217/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la continuïtat de les 
unitats d’escolarització compartida
Tram. 250-01218/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
residència per a la gent gran a la zona del Ter-Brugent
Tram. 250-01219/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la creació d’un fons 
econòmic de rescat per a la recuperació dels estalvis per-
duts pels afectats pel concurs de creditors de la Coopera-
tiva de l’Aldea
Tram. 250-01220/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la cessió de la titulari-
tat de la caserna de la Guàrdia Civil de Vilafranca del Pene-
dès a l’Ajuntament
Tram. 250-01221/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre l’impuls dels crèdits 
per als treballadors autònoms i els emprenedors
Tram. 250-01222/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la prevenció de la vio-
lència i el vandalisme en els actes multitudinaris
Tram. 250-01223/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre l’increment de les me-
sures de vigilància i investigació dels grups extremistes, xe-
nòfobs o fonamentalistes
Tram. 250-01224/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre l’aturada de la propos-
ta d’agrupar el partit judicial de Santa Coloma de Farners 
amb el de Girona i sobre la finalització del projecte del nou 
edifici judicial de Santa Coloma de Farners
Tram. 250-01225/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre l’aturada de la propos-
ta d’agrupar el partit judicial de Ripoll amb el de Vic
Tram. 250-01226/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre l’aturada de la propos-
ta d’agrupar el partit judicial d’Igualada amb el de Manresa
Tram. 250-01227/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre l’aturada de la propos-
ta d’agrupar el partit judicial de Vilafranca del Penedès amb 
el de Vilanova i la Geltrú
Tram. 250-01228/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre l’aturada de la propos-
ta d’agrupar el partit judicial de Sant Feliu de Guíxols amb el 
de la Bisbal d’Empordà
Tram. 250-01229/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre l’aturada de la propos-
ta d’agrupar el partit judicial de Falset amb el de Reus
Tram. 250-01230/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre l’aturada de la propos-
ta d’agrupar el partit judicial d’Esplugues de Llobregat amb 
el de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-01231/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre l’aturada de la propos-
ta d’agrupar el partit judicial de Cornellà de Llobregat amb el 
de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-01232/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre l’aturada de la propos-
ta d’agrupar el partit judicial de Sant Boi de Llobregat amb el 
de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-01233/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre l’aturada de la propos-
ta d’agrupar el partit judicial de Mollet del Vallès amb el de 
Granollers i sobre la finalització del nou edifici judicial de 
Mollet del Vallès
Tram. 250-01234/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre l’aturada de la propos-
ta d’agrupar el partit judicial del Prat de Llobregat amb el de 
l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-01235/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre l’aturada de la propos-
ta d’agrupar el partit judicial de Gandesa amb el de Tortosa
Tram. 250-01236/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47
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Proposta de resolució sobre l’aturada de la propos-
ta d’agrupar el partit judicial de Valls amb el de Reus
Tram. 250-01237/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la potenciació de la 
col·laboració amb les entitats de l’Alguer que treballen per la 
defensa de la llengua i la cultura catalanes
Tram. 250-01238/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre les detencions de càr-
recs públics kurds a Turquia
Tram. 250-01239/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre el tancament del Cen-
tre Educatiu Montilivi
Tram. 250-01240/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la revisió del Pla d’equi- 
paments culturals 2012-2020
Tram. 250-01241/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre el nomenament de 
nous consellers del Consell Nacional de la Cultura i de les 
Arts
Tram. 250-01242/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre el tancament del Cen-
tre Educatiu Els Til·lers
Tram. 250-01243/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut al barri de Can Llong, de Sabadell
Tram. 250-01245/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució de suport a la declaració de 
la portalada romànica de Santa Maria de Ripoll com a Patri-
moni de la Humanitat per la Unesco
Tram. 250-01246/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la continuïtat del pro-
jecte Promoció escolar del poble gitano
Tram. 250-01329/09
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre la dinamització econò-
mica de l’Alta Ribagorça
Tram. 250-01330/09
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut a Canyelles
Tram. 250-01331/09
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre la modificació de la 
normativa de transport escolar i sobre l’increment dels re-
cursos pressupostaris per al transport escolar a l’Anoia
Tram. 250-01332/09
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre l’ampliació de perso-
nal i l’increment de recursos del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01333/09
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre l’alliberament de cinc 
cubans detinguts als Estats Units d’Amèrica
Tram. 250-01334/09
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre el control de l’exercici 
de la prostitució a les carreteres
Tram. 250-01335/09
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre la prestació del servei 
ferroviari de la línia de tren entre Lleida, Tarragona i Barcelo-
na amb els combois adequats
Tram. 250-01336/09
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre el cessament de l’acti-
vitat de la planta de l’empresa Grupo de Cementos Portland 
Valderrivas de Vallcarca, a Sitges
Tram. 250-01337/09
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre l’assumpció exclusiva 
de competències en matèria de seguretat
Tram. 250-01338/09
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’ex-
pedient de regulació d’ocupació de l’Institut Català del Sòl
Tram. 250-01339/09
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre el manteniment de les 
línies de P3 a l’Escola Mare Nostrum de Barcelona
Tram. 250-01340/09
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre les llars d’infants pú-
bliques
Tram. 250-01341/09
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre la presentació d’un in-
forme del Govern sobre els ingressos recaptats i les inversi-
ons i les despeses corrents fetes a Barcelona del 2007 ençà
Tram. 250-01342/09
Presentació p. 57

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 Sindicatu-
ra de Comptes de l’elaboració d’un informe de fiscalització 
relatiu a l’activitat economicofinancera de l’Ajuntament de 
Creixell de l’exercici del 2006 al del 2010
Tram. 253-00007/09
Presentació p. 58
Termini de presentació d’esmenes p. 58

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del 17 de novembre, del sector ferroviari
Tram. 270-00012/09
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups 
socials p. 59
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 60

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 14/2012, del 20 
d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa 
pública en l’àmbit educatiu
Tram. 212-00005/09
Propostes de resolució presentades pels grups parlamen-
taris p. 60

4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Empresa i Ocupació
Tram. 410-00003/09
Substitució de diputats p. 62
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Composició de la Comissió de Justícia
Tram. 410-00004/09
Substitució de diputats p. 62

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament 
o per lleis

Composició de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 412-00006/09
Substitució de diputats p. 62

4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Atribució de la presidència de 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. 408-00010/09
Acord p. 62

Composició de la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Ges-
tió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 408-00011/09
Acord p. 63

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 413/IX, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 27/2011, referent al 
Programa 131, participació ciutadana i qualitat democràtica, 
corresponent al 2009
Tram. 290-00397/09
Sol·licitud de pròrroga p. 63
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 63

Control del compliment de la Resolució 414/IX, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 29/2011, referent a 
l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, capítol 
4 de despeses, corresponent als anys 2008 i 2009
Tram. 290-00398/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 63

Control del compliment de la Resolució 418/IX, 
sobre l’organització d’un homenatge institucional a Jaume 
Curbet
Tram. 290-00401/09
Sol·licitud de pròrroga p. 64
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 64

Control del compliment de la Resolució 419/IX, so-
bre la creació d’una unitat d’interlocució i mediació dins el 
Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 290-00402/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 64

Control del compliment de la Resolució 420/IX, so-
bre l’increment de les mesures d’investigació i vigilància dels 
grups d’extrema dreta, xenòfobs o racistes
Tram. 290-00403/09
Sol·licitud de pròrroga p. 64
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 64

Control del compliment de la Resolució 421/IX, so-
bre el canvi d’usos de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil de 
Sant Quintí de Mediona
Tram. 290-00404/09
Sol·licitud de pròrroga p. 65
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 65

Control del compliment de la Resolució 422/IX, so-
bre l’elaboració d’un pla de treball d’avaluació i planificació 
de la Unitat de Mitjans Aeris dels Mossos d’Esquadra
Tram. 290-00405/09
Sol·licitud de pròrroga p. 65
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 65

Control del compliment de la Resolució 423/IX, so-
bre el sistema d’avaluació dels alumnes de l’Institut de Se-
guretat Pública de Catalunya
Tram. 290-00406/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 65

Control del compliment de la Resolució 424/IX, so-
bre el garantiment de la seguretat dels usuaris del transport 
públic i sobre l’impuls de mesures per a fer més efectiu el 
procediment sancionador
Tram. 290-00407/09
Sol·licitud de pròrroga p. 67
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 67

Control del compliment de la Resolució 449/IX, so-
bre l’increment del límit de velocitat al tram entre Manresa i 
Berga de l’autovia C-16
Tram. 290-00430/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 67

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre el tancament del Programa d’ocupació autònoma
Tram. 354-00125/09
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocu-
pació sobre la política de suport a la creació de treball au-
tònom
Tram. 354-00126/09
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre els resultats del Pla de xoc contra l’atur presentat 
l’octubre del 2011
Tram. 354-00159/09
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre l’impacte de la reforma laboral en l’increment dels 
expedients de regulació d’ocupació i en l’atur
Tram. 354-00166/09
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre les previsions pressupostàries de la renda mínima 
d’inserció
Tram. 354-00176/09
Decaïment p. 68

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre les participacions preferents de 
les entitats financeres
Tram. 354-00202/09
Retirada de la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural sobre el Pla d’implantació de plantes de 
biomassa
Tram. 354-00225/09
Sol·licitud i tramitació p. 68

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural sobre el Pla d’implementació de plantes 
de biomassa
Tram. 354-00226/09
Sol·licitud i tramitació p. 69

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Sindicat de Policies de Catalunya davant la Comissió 
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d’Interior perquè informi sobre la utilització de bales de go-
ma pel Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 356-00187/09
Retirada de la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Sindicat Autònom de Policia SAP-UGT davant la Comis-
sió d’Interior perquè informi sobre la utilització de bales de 
goma pel Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 356-00188/09
Retirada de la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Sindicat de Mossos d’Esquadra-CCOO davant la Comis-
sió d’Interior perquè informi sobre la utilització de bales de 
goma pel Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 356-00189/09
Retirada de la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’associació Dincat davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació perquè informi sobre la situació del sector i de la in-
serció dels treballadors amb discapacitat i amb dificultats 
especials
Tram. 356-00465/09
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació Catalana d’Entitats per a la Inserció Laboral 
de Persones amb Malaltia Mental (Ammfeina) davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre la situa-
ció del sector i de la inserció dels treballadors amb discapa-
citat i amb dificultats especials
Tram. 356-00466/09
Acord sobre la sol·licitud p. 69

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

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

Sol·licitud de compareixença de Manuel Troya-
no, director general de Caixa Penedès, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre les 
participacions preferents de les entitats financeres
Tram. 356-00685/09
Retirada de la sol·licitud p. 70

Sol·licitud de compareixença d’Adolf Todó, presi-
dent executiu de Catalunya Banc, davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost perquè informi sobre les parti-
cipacions preferents de les entitats financeres
Tram. 356-00686/09
Retirada de la sol·licitud p. 70

Sol·licitud de compareixença d’Isidre Fainé, presi-
dent de CaixaBank, davant la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost perquè informi sobre les participacions 
preferents de les entitats financeres
Tram. 356-00687/09
Retirada de la sol·licitud p. 70

Sol·licitud de compareixença de Josep Ibern, presi-
dent de Caixa Laietana, davant la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost perquè informi sobre les participacions 
preferents de les entitats financeres
Tram. 356-00688/09
Retirada de la sol·licitud p. 70

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya davant 
la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi de les ac-
tivitats d’inserció laboral
Tram. 356-00738/09
Sol·licitud p. 70

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

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre el Pla general de política forestal
Tram. 355-00134/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 71

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre la proposta del pla de producció agrària ecològica
Tram. 355-00135/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 71

Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració amb el conseller de Benestar Social i Fa-
mília sobre els criteris de copagament fixats per l’ordre per la 
qual s’estableix la participació dels beneficiaris de les pres-
tacions de servei no gratuïtes en llur finançament
Tram. 355-00136/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 71

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

Compareixença del degà del Col·legi d’Advocats de 
Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 353-00186/09
Decaïment p. 71

Compareixença d’una representació del Col·legi 
Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 
1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00191/09
Substanciació p. 71

Compareixença d’Anna Maria Birulés i Bertran, pre-
sidenta d’Alta Business Serveis, amb relació a la Proposi-
ció de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00203/09
Decaïment p. 72

Compareixença de Miquel Puig i Raposo, conse-
ller d’Eventiaforum, SL, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00206/09
Substanciació p. 72

Compareixença de Josep Maria Via i Redons, pre-
sident del Parc de Salut Mar, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret 
legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00207/09
Substanciació p. 72

Compareixença de Joaquim Triadú i Vila-Abadal, 
soci del Departament de Dret Públic i Urbanístic de Pricewa-
terhouseCoopers, amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Ca-
talunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
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2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00208/09
Substanciació p. 72

Compareixença de Salvador Alemany i Mas, pre-
sident d’Abertis, amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Ca-
talunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00209/09
Decaïment p. 72

Compareixença de Joan B. Casas, degà del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret 
legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00210/09
Substanciació p. 72

Compareixença de Rosa Cullell Muniesa amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa públi-
ca catalana
Tram. 353-00212/09
Decaïment p. 73

Compareixença de Joat Henrich, president de l’As-
sociació Catalana de Gestió Pública, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00215/09
Substanciació p. 73

Compareixença de Jordi Barrat i Esteve, professor 
titular de dret constitucional de la Universitat Rovira i Virgili, 
amb relació al Projecte de llei de consultes populars no re-
ferendàries
Tram. 353-00288/09
Decaïment p. 73

Compareixença de Xavier Arbós i Marín, catedràtic 
de dret constitucional de la Facultat de Dret de la Universitat 
de Girona, amb relació al Projecte de llei de consultes popu-
lars no referendàries
Tram. 353-00289/09
Substanciació p. 73

Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, director 
de l’Institut d’Estudis Autonòmics i catedràtic de dret consti-
tucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Pro-
jecte de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 353-00290/09
Substanciació p. 73

Compareixença de Quim Brugué, catedràtic de ci-
ència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de consultes populars no referen-
dàries
Tram. 353-00291/09
Decaïment p. 73

Compareixença de Jaume Magre, director de la 
Fundació Pi i Sunyer i professor del Departament de Dret 
Constitucional i Ciència Política de la Universitat de Barcelo-
na, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no 
referendàries
Tram. 353-00293/09
Decaïment p. 73

Compareixença de Joaquín Tornos, catedràtic de 
dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb rela-
ció al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 353-00300/09
Substanciació p. 74

Compareixença d’Àlex Saiz Arnaiz, catedràtic de 
dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació al Projecte de llei de consultes populars no referen-
dàries
Tram. 353-00301/09
Substanciació p. 74

Compareixença de Manuel Gerpe, catedràtic de 
dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no 
referendàries
Tram. 353-00303/09
Substanciació p. 74

Compareixença de Luis Aguiar de Luque, catedrà-
tic de dret constitucional de la Universitat Carlos III, amb 
relació al Projecte de llei de consultes populars no referen-
dàries
Tram. 353-00304/09
Decaïment p. 74

Compareixença de Montserrat Guibernau, profes-
sora de ciència política al Queen Mary College de la Univer-
sitat de Londres, amb relació al Projecte de llei de consultes 
populars no referendàries
Tram. 353-00306/09
Substanciació p. 74

Compareixença de Joan Ramon Resina, professor 
de la Universitat de Standford, amb relació al Projecte de llei 
de consultes populars no referendàries
Tram. 353-00307/09
Decaïment p. 74

Compareixença de Carles Boix, catedràtic de cièn-
cia política de la Universitat de Princeton, amb relació al Pro-
jecte de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 353-00308/09
Decaïment p. 74

Compareixença de Javier Pérez Royo, catedràtic de 
dret constitucional de la Universitat de Sevilla, amb relació al 
Projecte de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 353-00310/09
Decaïment p. 74

Compareixença d’Ángel Luis Alonso de Antonio, 
professor titular de dret constitucional de la Universidad 
Complutense de Madrid, amb relació al Projecte de llei de 
consultes populars no referendàries
Tram. 353-00313/09
Substanciació p. 75

Compareixença de Pedro L. Yúfera Salas, president 
del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya, amb rela-
ció al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 353-00315/09
Substanciació p. 75

Compareixença de Miquel Roca Junyent, advocat, 
amb relació al Projecte de llei de consultes populars no re-
ferendàries
Tram. 353-00319/09
Substanciació p. 75

Compareixença de Miquel Llevat, director general 
de Transport i Logística de COMSA-EMTE, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, 
del sector ferroviari
Tram. 353-00326/09
Substanciació p. 75

Compareixença d’Enric Ticó i Buixadós, president 
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, 
del sector ferroviari
Tram. 353-00327/09
Substanciació p. 75

Compareixença d’una representació de Comissi-
ons Obreres amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00328/09
Substanciació p. 75
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Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00329/09
Substanciació p. 75

Compareixença d’Isidre Gavín Valls, director de CI-
MALSA, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00330/09
Substanciació p. 75

Compareixença de Sixte Cambra Sánchez, presi-
dent de l’Autoritat Portuària de Barcelona, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, 
del sector ferroviari
Tram. 353-00331/09
Substanciació p. 76

Compareixença de Josep Andreu Figueres, presi-
dent de l’Autoritat Portuària de Tarragona, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, 
del sector ferroviari
Tram. 353-00332/09
Substanciació p. 76

Compareixença de Manel Medina, responsable de 
Distribució Cotxe Acabat de SEAT, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector 
ferroviari
Tram. 353-00333/09
Substanciació p. 76

Compareixença de Marc Grau, director de Logísti-
ca del Grup Celsa, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00334/09
Substanciació p. 76

Compareixença de Josep Mir, professor de dret ad-
ministratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, 
del sector ferroviari
Tram. 353-00335/09
Decaïment p. 76

Compareixença d’Enoch Albertí, catedràtic de dret 
constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, 
del sector ferroviari
Tram. 353-00336/09
Substanciació p. 76

Compareixença de Francesc Robusté, catedràtic 
de transport de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00337/09
Decaïment p. 76

Compareixença de Joan Torres, expresident de 
Ferrocarrils de la Generalitat, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00338/09
Substanciació p. 76

Compareixença de Marc A. García López, director 
tècnic de l’Autoritat del Transport Metropolità, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, 
del sector ferroviari
Tram. 353-00339/09
Substanciació p. 77

Compareixença de Ricard Riol, president de l’Asso-
ciació per a la Promoció del Transport Públic, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-

putats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, 
del sector ferroviari
Tram. 353-00340/09
Substanciació p. 77

Compareixença d’una representació de Renfe amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00341/09
Decaïment p. 77

Compareixença d’una representació de la Confe-
deració d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, 
del sector ferroviari
Tram. 353-00342/09
Substanciació p. 77

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del 
sector ferroviari
Tram. 353-00343/09
Substanciació p. 77

Compareixença de Mateu Turró, enginyer i catedrà-
tic de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, 
del sector ferroviari
Tram. 353-00344/09
Substanciació p. 77

Compareixença de Marta Sánchez Borràs, engi-
nyera i directora de projectes del Centre d’Innovació del 
Transport, amb relació a la Proposta per a presentar a la Me-
sa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00345/09
Substanciació p. 77

Compareixença de Joan Amorós, secretari general 
de Ferrmed, amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00346/09
Substanciació p. 77

Compareixença de Manuel Megía, director gerent 
dels serveis de Renfe Mercancías, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector 
ferroviari
Tram. 353-00347/09
Decaïment p. 78

Compareixença d’una representació del Sindicat 
Espanyol de Maquinistes i Ajudants Ferroviaris amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, 
del sector ferroviari
Tram. 353-00348/09
Substanciació p. 78

Compareixença del director de Rodalies Catalunya 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00349/09
Decaïment p. 78

Compareixença d’Andrés López Pita, doctor engi-
nyer de camins i catedràtic de Ferrocarrils de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00350/09
Decaïment p. 78

Compareixença d’una representació de l’empresa 
Euro Cargo Rail amb relació a la Proposta per a presentar 



25 de juny de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 340

SUMARI 10

a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00351/09
Decaïment p. 78

Compareixença d’una representació de l’empresa 
TCB Railway amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00352/09
Decaïment p. 78

Compareixença d’una representació de l’empresa 
Comsa Rail Transport amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00353/09
Substanciació p. 78

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Railgrup amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00354/09
Decaïment p. 78

Compareixença d’una representació del Sindicat 
Federal Ferroviari de la Confederació General del Treball 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00355/09
Substanciació p. 79

Compareixença d’una representació del Centre 
d’Acollida Turística davant la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció per a informar sobre la situació d’aquest centre
Tram. 357-00172/09
Substanciació p. 79

Compareixença de representants del comitè d’em-
presa del Gran Teatre del Liceu davant la Comissió de Cul-
tura i Llengua per a explicar la situació actual de la institució
Tram. 357-00258/09
Substanciació p. 79

Compareixença de Joan Francesc Marco Conchi-
llo, director general del Gran Teatre del Liceu, davant la Co-
missió de Cultura i Llengua per a explicar la situació de la 
institució i els motius de les mesures adoptades
Tram. 357-00259/09
Substanciació p. 79

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Famílies Monoparentals de Catalunya davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració per a informar so-
bre la situació de les famílies monoparentals, les famílies 
acollidores i les famílies lesbianes i gais
Tram. 357-00311/09
Substanciació p. 79

Compareixença d’una representació de la Coordi-
nadora d’Associacions de Famílies Acollidores de Catalunya 
davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a 

informar sobre la situació de les famílies monoparentals, les 
famílies acollidores i les famílies lesbianes i gais
Tram. 357-00312/09
Substanciació p. 79

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Famílies Lesbianes i Gais davant la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració per a informar sobre la situació 
de les famílies monoparentals, les famílies acollidores i les 
famílies lesbianes i gais
Tram. 357-00313/09
Substanciació p. 79

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció d’Afectats pel Cessament d’Operacions de Spanair da-
vant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost per 
a informar dels perjudicis que ha generat el tancament de 
Spanair als afectats
Tram. 357-00331/09
Substanciació p. 79

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

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

Encàrrec del despatx del conseller de Salut al con-
seller d’Interior
Tram. 330-00042/09
Presentació p. 80

Encàrrec del despatx del conseller d’Economia i 
Coneixement a la consellera d’Ensenyament
Tram. 330-00043/09
Presentació p. 80

Suplència en l’exercici de les funcions del president 
de la Generalitat per la vicepresidenta del Govern
Tram. 330-00044/09
Presentació p. 80

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. 81

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra 
lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 4596/1999, interposat 
pel president del Govern de l’Estat contra la Llei 9/1999, del 
30 de juliol, de suport a les seleccions catalanes, la qual mo-
difica el paràgraf primer de l’article 19.2 de la Llei 8/1988, del 
7 d’abril, de l’esport
Tram. 381-00001/06
Sentència del Tribunal Constitucional p. 82

NOTES
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són una reproducció fidel dels documents originals entrats al Registre.
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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 mesures fiscals, financeres i adminis-
tratives i de creació de l’impost sobre les es-
tades en establiments turístics
Tram. 200-00019/09

Correcció d’errades de publicació (BOPC 278)

En el BOPC 278, a la pàg. 16

Títol o epígraf: Article 19. A l’apartat 6.4.

On diu: 

«6.4 [...] anàlisi fitopatològic general sol·licitat [...]»

Ha de dir:

«6.4 [...] anàlisi fitopatològica general sol·licitada [...]»

A la pàg. 36

Títol o epígraf: Article 60. Al títol.

On diu:

«[...] propietat forestals [...]»

Ha de dir:

«[...] propietats forestals [...]»

Llei de modificació dels límits i la denomina-
ció de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt 
Pallars - Aran
Tram. 202-00075/09

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 d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
referent a la Proposició de llei de modificació dels límits 
i la denominació de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt 
Pallars - Aran (tram. 202-00075/09) i les esmenes tècni-
ques juridicolingüístiques presentades pels serveis de la 
Cambra.

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 dels límits i la denominació 
de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt 
Pallars - Aran

Preàmbul

Aquest llei és fruit de la iniciativa legislativa exercida pel 
Consell General d’Aran i recull la voluntat manifesta del 
municipi de Naut Aran que s’exclogui el seu terme mu-
nicipal de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars -  
Aran.

Així doncs, l’objecte d’aquesta llei és, d’una banda, l’ex-
clusió del terme municipal de Naut Aran de la Reserva 
Nacional de Caça de l’Alt Pallars - Aran, mantenint dins 
la Reserva el territori de la Vall de Boí corresponent a 
l’ampliació que en fa l’Ordre del Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca del 22 de juliol de 1996, i, d’al-
tra banda, el consegüent canvi de la denominació de la 
Reserva. 

La Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars - Aran fou 
creada per l’Estat espanyol el 1966, per mitjà de l’arti-
cle 1 de la Llei 37/1966, del 31 de maig, sobre creació 
de reserves nacionals de caça, i ampliada per mitjà de la 
dita Ordre. La finalitat de la reserva era ordenar l’aprofi-
tament cinegètic de la zona i preservar determinades es-
pècies animals d’alt valor ecològic i cinegètic.

Tanmateix, d’aleshores ençà s’ha produït un canvi en la 
titularitat de les competències sobre aquesta matèria que 
habilita la Generalitat per a aprovar aquesta llei. En efecte, 
l’article 119.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atri-
bueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria 
de caça i pesca fluvial, i concreta que aquesta competència 
inclou, en tot cas, la planificació i la regulació  del règim 
d’intervenció administrativa de la caça i de la pesca, de la 
vigilància i dels aprofitaments cinegètics i piscícoles. Cal 
recordar que l’assumpció de competències exclusives en 
matèria de caça per part de la Generalitat va ésser esta-
blerta per l’article 9.17 de l’Estatut d’autonomia del 1979.

D’altra banda, l’actual legislació de protecció mediambi-
ental estableix un ampli catàleg de mesures per a garantir 
la viabilitat de la conservació de les espècies protegides, 
i també mecanismes per a regular-ne l’aprofitament cine-
gètic, que depassen amb escreix, en eficàcia i eficiència, 
la declaració de la zona com a reserva nacional de caça. 
Per tant, la modificació dels límits de la Reserva que es-
tableix aquesta llei no només entra en l’àmbit de les com-
petències pròpies de la Generalitat, sinó que, a més, no 
menyscaba la finalitat perseguida amb la declaració de la 
reserva nacional de caça.

Article 1. Modificació dels límits de la Reserva 
Nacional de Caça de l’Alt Pallars - Aran

Es modifiquen parcialment els límits nord, sud i oest de 
la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars - Aran, de 
conformitat amb l’annex.

Article 2. Modificació de la denominació de la 
Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars - 
Aran

Es modifica la denominació de la Reserva Nacional de 
Caça de l’Alt Pallars - Aran, establerta per l’article 1 de 
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la Llei 37/1966, del 31 de maig, sobre creació de reserves 
nacionals de caça, que passa a ésser Reserva Nacional de 
Caça de l’Alt Pallars. 

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.

Annex

Els límits de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars -  
Aran, abans de l’exclusió del terme municipal de Naut 
Aran, són els que fixen l’annex de la Llei 37/1966, del 
31 de maig, sobre creació de reserves naturals de caça, i 
l’Ordre del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pes-
ca del 22 de juliol de 1996 per la qual s’amplia la Reserva 
Nacional de Caça de l’Alt Pallars - Aran.

Els límits del territori que s’exclou de la Reserva Nacio-
nal de Caça de l’Alt Pallars - Aran són els corresponents 
als límits administratius del terme municipal de Naut 
Aran, que té una superfície de 25.286,86 hectàrees.

Els límits descrits tenen un perímetre de 97.815 metres, 
que, amb relació a la delimitació de la Reserva Nacional 
de Caça de l’Alt Pallars - Aran –deixant inalterada la de-
limitació amb la part de la comarca de l’Alta Ribagorça 
inclosa en la Reserva, en els termes que fixa la dita Ordre 
del 22 de juliol de 1996–, es detalla tot seguit.

Afectacions de l’exclusió del terme de Naut Aran sobre 
els límits de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars -  
Aran

a) Afectacions en el límit nord de la Reserva

El límit nord de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pa-
llars - Aran que descriu l’annex de la Llei 37/1966 es veu 
afectat per l’exclusió del terme municipal de Naut Aran. 
El límit del terme exclòs té la descripció següent:

Delimitat per la frontera franco-espanyola, des del porti-
lló d’Albi, al límit entre els termes municipals de Canejan 
i Bagergue (terme municipal de Naut Aran), fins al coll 
situat entre el Tuc dera Gireta i el tuc Blanc, que confor-
ma el límit de les comarques del Pallars Sobirà i la Val 
d’Aran.

b) Afectacions en el límit est de la Reserva

El límit est de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars -  
Aran que descriu l’annex de la Llei 37/1966 no es veu 
afectat per l’exclusió del terme municipal de Naut Aran.

c) Afectacions en el límit sud de la Reserva

El límit sud de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pa-
llars - Aran que descriu l’annex de la Llei 37/1966 es veu 
afectat per l’exclusió del terme municipal de Naut Aran. 
El límit del terme exclòs té la descripció següent:

Delimitat pel límit administratiu entre les comarques 
de l’Alta Ribagorça i la Val d’Aran, des del Tuc des Es-
tanhets fins al Gran Tuc de Colomers; i també pel límit 
administratiu entre les comarques del Pallars Sobirà i la 
Val d’Aran, des del Gran Tuc de Colomers fins al port de 
Ratera. 

d) Afectacions en el límit oest de la Reserva

El límit oest de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pa-
llars - Aran que descriu l’annex de la Llei 37/1966 es veu 
afectat per l’exclusió del terme municipal de Naut Aran, 
que conforma el límit est de la part exclosa, i es descriu 
de conformitat amb la Resolució GAP/865/2010, del 15 
de març, relativa a la delimitació entre els municipis d’Alt 
Àneu i de Naut Aran, publicada en el DOGC núm. 5598, 
del 30 de març de 2010.

Límit est de la part exclosa

El límit est de la part exclosa és delimitat pel límit admi-
nistratiu entre les comarques del Pallars Sobirà i la Val 
d’Aran, des del coll situat entre el Tuc dera Gireta i el tuc 
Blanc fins al port de Ratera.

Límit oest de la part exclosa

El límit oest de la part exclosa conforma el límit oest de 
la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars - Aran que 
descriu la Llei 37/1966, que queda delimitat pel límit ad-
ministratiu entre el terme municipal de Canejan i el de 
Naut Aran, des del portilló d’Albi fins a l’estany Long de 
Liat; i també pel límit administratiu entre el terme muni-
cipal de Vielha e Mijaran i el de Naut Aran, des de l’es-
tany Long de Liat fins al Tuc des Estanhets.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2012

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 633/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre les polítiques de cooperació al 
desenvolupament i la recerca en salut, es-
pecialment amb relació als microbicides
Tram. 250-01018/09

Correcció d’errades de publicació (BOPC 331)

En el BOPC 331, a la pàg. 19.

En el títol de la Resolució

On diu:

«Resolució 633/IX del Parlament de Catalunya, sobre el 
suport i la implicació en l’R+D dedicat a la salut i, en 
concret, als microbicides

Ha de dir:

«Resolució 633/IX del Parlament de Catalunya, sobre les 
polítiques de cooperació al desenvolupament i la recerca 
en salut, especialment amb relació als microbicides 
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Resolució 636/IX del Parlament de Catalu-
nya, d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes 
de l’elaboració d’un informe de fiscalització 
relatiu a la Corporació de Salut del Mares-
me i la Selva, corresponent als exercicis del 
2009, el 2010 i el 2011
Tram. 253-00005/09

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 13, 12.06.2012, DSPC-C 339

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda el dia 12 de juny, ha estudiat el text de la Propos-
ta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes 
de l’elaboració d’un informe de fiscalització relatiu a les 
despeses de protocol i representació, estudis i dictàmens i 
despeses diverses de la Corporació de Salut del Maresme 
i la Selva de l’exercici 2009 ençà (tram. 253-00005/09), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya encomana a la Sindicatura de 
Comptes que elabori un informe de fiscalització relatiu 
a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, corres-
ponent als exercicis pressuposta ris del 2009, el 2010 i el 
2011, que inclogui especialment totes les despeses de les 
partides pressupostàries de protocol i representació, estu-
dis i dictàmens i despeses diverses.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2012

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

Resolució 637/IX del Parlament de Catalu-
nya, d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes 
de l’elaboració d’un informe de fiscalitza-
ció de les subvencions atorgades pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya els exercicis del 
2009 i el 2010
Tram. 253-00006/09

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 13, 12.06.2012, DSPC-C 339

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda el dia 12 de juny, ha estudiat el text de la Propos-
ta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes de 
l’elaboració d’un informe de fiscalització de les subven-
cions atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya els 

exercicis  2009 i 2010 (tram. 253-00006/09), presentada 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya, atès que el Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya és un organisme autònom de la Genera-
litat adscrit al Departament d’Empresa i Ocupació, en-
carrega a la Sindicatura de Comptes que, d’acord amb el 
que disposa la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindica-
tura de Comptes, elabo ri un informe de fiscalització de 
les subvencions atorgades per aquest organisme els exer-
cicis del 2009 i el 2010.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2012

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

Resolució 642/IX del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’aprova l’Informe de fisca-
lització 10/2012, referent a les eleccions al 
Consell General d’Aran del 2011
Tram. 256-00029/09

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 13, 14.06.2012, DSPC-C 340

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 12 i 14 de juny, ha debatut les propos-
tes de resolució presentades pels grups parlamentaris, 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalitza-
ció 10/2012, referent a les eleccions al Consell General 
d’Aran del 2011 (tram. 256-00029/09).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 10/2012, referent a les eleccions al Consell Gene-
ral d’Aran del 2011 (tram. 256-00029/09). 

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

Palau del Parlament, 14 de juny de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas
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Resolució 643/IX del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalit-
zació 11/2012, referent a l’Agència Tributària 
de Catalunya, corresponent al 2010
Tram. 256-00030/09

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 13, 14.06.2012, DSPC-C 340

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 12 i 14 de juny, ha debatut les propos-
tes de resolució presentades pels grups parlamentaris, 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalitza-
ció 11/2012, referent a l’Agència Tributària de Catalunya, 
corresponent al 2010 (tram. 256-00030/09).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 11/2012, referent a l’Agència Tributària de Cata-
lunya, corresponent al 2010 (tram. 256-00030/09). 

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

Palau del Parlament, 14 de juny de 2012

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

Resolució 644/IX del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’aprova l’Informe de fisca-
lització 12/2012, referent a les subvencions 
rebudes per les organitzacions sindicals de 
Catalunya, corresponent al 2009
Tram. 256-00031/09

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 13, 14.06.2012, DSPC-C 340

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 12 i 14 de juny, ha debatut les propostes 
de resolució presentades pels grups parlamentaris, sub-
següents a la presentació de l’Informe de fiscalització 
12/2012, referent a les subvencions rebudes per les orga-
nitzacions sindicals de Catalunya, corresponent al 2009 
(tram. 256-00031/09).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 12/2012, referent a les subvencions rebudes per 

les organitzacions sindicals de Catalunya, corresponent 
al 2009 (tram. 256-00031/09).

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

Palau del Parlament, 14 de juny de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas
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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 d’eliminació de la taxa so-
bre l’emissió de receptes mèdiques i ordres 
de dispensació
Tram. 202-00086/09

Oposició del Govern a la tramitació
Reg. 69442 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.06.2012

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.

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
d’ajuts per als centres especials de treball 
d’iniciativa social pel 75% del salari mínim 
interprofessional per als treballadors amb 
discapacitat d’especial dificultat
Tram. 250-01023/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió núm. 27, tinguda el 20.06.2012 (DSPC-C 345).

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la renda mínima d’inserció
Tram. 250-01069/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió núm. 27, tinguda el 20.06.2012 (DSPC-C 345).

Proposta de resolució sobre l’obertura d’un 
procediment negociat amb relació al Reial 
decret llei 3/2012, de mesures urgents per a 
la reforma del mercat laboral
Tram. 250-01151/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió núm. 27, tinguda el 20.06.2012 (DSPC-C 345).
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de 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 de Convergència i Unió 
(reg. 70272); Grup Parlamentari Socialista (reg. 70283).

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

Finiment del termini: 21.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Projecte de llei de consultes populars no re-
ferendàries
Tram. 200-00020/09

Tinguda de les compareixences d’organitza-
cions i grups socials
Comissió d’Afers Institucionals, 16.05.2012,  
DSPC-C 310; 30.05.2012, DSPC-C 323  
i 20.06.2012, DSPC-C 342

Compareixences d’organitzacions i grups 
socials tingudes davant la Comissió d’Afers 
institucionals

El dia 16 de maig de 2012 (DSPC-C 310)

Compareixença d’una representació de la Federació 
de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de consultes populars no referendàries (tram. 353-
00283/09).

Compareixença d’una representació de l’Associació Cata-
lana de Municipis amb relació al Projecte de llei de con-
sultes populars no referendàries (tram. 353-00284/09).

Compareixença de Carme Forcadell, membre del Secre-
tariat de l’Assemblea Nacional Catalana, amb relació al 
Projecte de llei de consultes populars no referendàries 
(tram. 353-00285/09).

Compareixença d’una representació de l’Associació de 
Municipis per la Independència amb relació al Projecte 

de llei de consultes populars no referendàries (tram. 353-
00286/09).

Compareixença de Muriel Casals i Couturier, presi-
denta d’Òmnium Cultural, amb relació al Projecte de 
llei de consultes populars no referendàries (tram. 353-
00287/09).

Compareixença d’una representació de la Federació d’As-
sociacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de consultes populars no refe-
rendàries (tram. 353-00296/09).

Compareixença d’una representació de la comissió pro-
motora de la iniciativa legislativa popular per a la pro-
hibició dels conreus transgènics amb relació al Projecte 
de llei de consultes populars no referendàries (tram. 353-
00297/09).

Compareixença d’una representació de Sobirania i Justí-
cia amb relació al Projecte de llei de consultes populars 
no referendàries (tram. 353-000305/09).

El dia 30 de maig de 2012 (DSPC-C 323)

Compareixença de Josep Lluís Martí, professor del De-
partament de Dret de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació al Projecte de llei de consultes populars no refe-
rendàries (tram. 353-00292/09).

Compareixença d’una representació dels sindicats Unió 
General de Treballadors i Comissions Obreres amb rela-
ció al Projecte de llei de consultes populars no referendà-
ries (tram. 353-00298/09).

Compareixença de Jordi Pacheco, politicòleg expert 
en participació ciutadana, amb relació al Projecte de 
llei de consultes populars no referendàries (tram. 353-
00299/09).

Compareixença de Víctor Ferreres, professor titular de 
dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació al Projecte de llei de consultes populars no refe-
rendàries (tram. 353-00302/09).

Compareixença d’Hèctor López Bofill, professor de dret 
constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb rela-
ció al Projecte de llei de consultes populars no referendà-
ries (tram. 353-00309/09).

Compareixença d’Antoni Abat, professor de dret constitu-
cional d’ESADE, amb relació al Projecte de llei de con-
sultes populars no referendàries (tram. 353-00311/09).

Compareixença de Josep Maria Castellà Andreu, cate-
dràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelo-
na, amb relació al Projecte de llei de consultes populars 
no referendàries (tram. 353-00312/09).

Compareixença d’Esther Mitjans Perelló, directora de 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb relació 
al Projecte de llei de consultes populars no referendàries 
(tram. 353-00314/09).

Compareixença de Maria Petra Saiz Antón, presidenta 
del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Ad-
ministració Local de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de consultes populars no referendàries (tram. 353-
00316/09).



25 de juny de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 340

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 17

Compareixença d’Agustí Cerrillo i Martínez, director 
dels Estudis de Dret i del Postgrau d’Administració elec-
trònica de la Universitat Oberta de Catalunya, amb rela-
ció al Projecte de llei de consultes populars no referendà-
ries (tram. 353-00317/09).

Compareixença d’Óscar Rebollo Izquierdo, professor 
de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de consultes populars no 
referendàries (tram. 353-00318/09).

El dia 20 de juny de 2012 (DSPC-C 342)

Compareixença de Xavier Arbós i Marín, catedràtic de 
dret constitucional de la Facultat de Dret de la Universi-
tat de Girona, amb relació al Projecte de llei de consultes 
populars no referendàries (tram. 353-00289/09).

Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, director de 
l’Institut d’Estudis Autonòmics i catedràtic de dret cons-
titucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació 
al Projecte de llei de consultes populars no referendàries 
(tram. 353-00290/09).

Compareixença de Joaquín Tornos, catedràtic de dret ad-
ministratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei de consultes populars no referendàries 
(tram. 353-00300/09).

Compareixença d’Àlex Saiz Arnaiz, catedràtic de dret 
constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb rela-
ció al Projecte de llei de consultes populars no referendà-
ries (tram. 353-00301/09).

Compareixença de Manuel Gerpe, catedràtic de dret 
constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de consultes populars no 
referendàries (tram. 353-00303/09).

Compareixença de Montserrat Guibernau, professora de 
ciència política al Queen Mary College de la Universitat 
de Londres, amb relació al Projecte de llei de consultes 
populars no referendàries (tram. 353-00306/09).

Compareixença d’Ángel Luis Alonso de Antonio, pro-
fessor titular de dret constitucional de la Universidad 
Complutense de Madrid, amb relació al Projecte de 
llei de consultes populars no referendàries (tram. 353-
00313/09).

Compareixença de Pedro L. Yúfera Salas, president del 
Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya, amb rela-
ció al Projecte de llei de consultes populars no referendà-
ries (tram. 353-00315/09).

Compareixença de Miquel Roca Junyent, advocat, amb 
relació al Projecte de llei de consultes populars no refe-
rendàries (tram. 353-00319/09).

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
decaigudes

Compareixença de Jordi Barrat i Esteve, professor titular 
de dret constitucional de la Universitat Rovira i Virgili, 
amb relació al Projecte de llei de consultes populars no 
referendàries (tram. 353-00288/09).

Compareixença de Quim Brugué, catedràtic de ciència 
política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 

relació al Projecte de llei de consultes populars no refe-
rendàries (tram. 353-00291/09).

Compareixença de Jaume Magre, director de la Fundació 
Pi i Sunyer i professor del Departament de Dret Consti-
tucional i Ciència Política de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de consultes populars no 
referendàries (tram. 353-00293/09).

Compareixença d’una representació de la Xarxa Ciuta-
dana per l’Abolició del Deute Extern amb relació al Pro-
jecte de llei de consultes populars no referendàries (tram. 
353-00294/09).

Compareixença d’una representació de la comissió orga-
nitzadora de les consultes sobre la independència de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de consultes popu-
lars no referendàries (tram. 353-00295/09).

Compareixença de Luis Aguiar de Luque, catedràtic de 
dret constitucional de la Universitat Carlos III, amb rela-
ció al Projecte de llei de consultes populars no referendà-
ries (tram. 353-00304/09).

Compareixença de Joan Ramon Resina, professor de 
la Universitat de Standford, amb relació al Projecte de 
llei de consultes populars no referendàries (tram. 353-
00307/09).

Compareixença de Carles Boix, catedràtic de ciència po-
lítica de la Universitat de Princeton, amb relació al Pro-
jecte de llei de consultes populars no referendàries (tram. 
353-00308/09).

Compareixença de Javier Pérez Royo, catedràtic de dret 
constitucional de la Universitat de Sevilla, amb relació 
al Projecte de llei de consultes populars no referendàries 
(tram. 353-00310/09).

Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Termini: 15 dies hàbils (del 26.06.2012 al 16.07.2012).

Finiment del termini: 17.07.2012; 09:30 h.
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3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Nomenament d’una relatora

Nomenament de la relatora d’una ponència

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre la Propo-
sició de llei del protectorat respecte de les fundacions i 
associacions d’utilitat pública (tram. 202-00014/09) s’ha 
reunit el dia 13 de juny de 2012 i, d’acord amb el que dis-
posa l’article 109.4 del Reglament del Parlament, ha no-
menat relatora la diputada Agnès Pardell Veà.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2012

Elena Ribera i Garijo, GP de Convergència i Unió; Agnès 
Pardell Veà, GP Socialista; María José Garcia Cuevas, 
GP del Partit Popular; Salvador Milà i Solsona, GP d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds de Catalunya Esquerra Uni-
da i Alternativa; Pere Aragonès i Garcia, GP d’Esquerra 
Republicana; Carmen de Rivera i Pla, SP Ciutadans

Proposició de llei de publicació de les balan-
ces fiscals
Tram. 202-00058/09

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 70273); Grup Parlamentari Socialista (reg.70285); 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 
70286).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 21.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposició de llei de la renda mínima d’in-
serció
Tram. 202-00081/09

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 70443); Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 70445).

Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.

Finiment del termini: 22.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 21.06.2012.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum 
de Catalunya
Tram. 202-00082/09

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 70445).

Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.

Finiment del termini: 22.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 21.06.2012.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
12/2009, d’educació
Tram. 202-00083/09

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 70445).

Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.

Finiment del termini: 22.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 21.06.2012.
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Proposició de llei de mesures tributàries 
equitatives per la sostenibilitat dels serveis 
públics fonamentals
Tram. 202-00084/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 64188 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.06.2012

A la Mesa del Parlament

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

Proposició de Llei de mesures tributàries 
equitatives per la sostenibilitat dels serveis 
públics fonamentals

Exposició de motius

Memòria justificativa de la iniciativa

Objecte de la proposició de llei

El manteniment de la cohesió social i del nivell i de la 
qualitat en la prestació de serveis públics fonamentals en 
una època de crisi requereix l’impuls de mesures públi-
ques. Aquestes mesures però necessiten recursos addici-
onals que només poden venir d’una càrrega solidaria del 
cost de la crisi, en el sentit que els sectors socials més be-
nestants han de contribuir amb un major esforç. Aquesta 
mesura pretén aportar recursos addicionals per mantenir 
el nivell i la qualitat dels serveis públics fonamentals.

Amb aquest mateix objectiu d’equitat fiscal es fa neces-
sari eliminar la doble tributació que hauran de patir els 
ciutadans i les ciutadanes de Catalunya en la compra de 
medicaments, degut a les noves mesures anunciades pel 
Govern de l’Estat espanyol pel que fa a l’increment del 
copagament farmacèutic, aprovades mitjançant 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 seguretat de les seves prestacions.

Normativa afectada

Llei 5/2012, del 20 de març de mesures fiscals, financeres 
i administratives i de creació de l’impost sobre les esta-
des en establiments turístics

Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova 
el text refós de la llei de taxes i preus públics de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Afectacions pressupostàries

La proposició de llei no comportarà en els pressupost de 
la Generalitat de l’any 2012 una disminució d’ingressos, 
ja que el conjunt de modificacions tributàries que es pro-
posen representaran un increment dels ingressos i en el 

cas de la possible disminució d’ingressos com a conse-
qüència de l’eliminació de la taxa sobre les receptes mè-
diques i les ordres de dispensació, regulada per la Gene-
ralitat, serà compensada pels ingressos que comportaran 
les mesures aprovades pel Govern de l’Estat sobre el co-
pagament dels medicaments.

Preàmbul

La Generalitat de Catalunya ha vist reduïts sensiblement 
els ingressos tributaris a causa de l’alentiment de l’acti-
vitat econòmica que s’està produint des de l’any 2008. 
Aquesta disminució dels ingressos tributaris ha afectat a 
les finances de la Generalitat, que han hagut de substituir 
els ingressos que s’obtenien per mitjà dels tributs pel re-
curs a l’endeutament, que comporta uns costos financers 
a mig termini importants. La reducció dels ingressos tri-
butaris comporta, si no es prenen determinades mesu-
res, una disminució de la despesa social i la inversió que 
afecta el benestar dels ciutadans i ciutadanes i dificulta la 
capacitat de la Generalitat d’impulsar mesures de foment 
de l’economia productiva.

El retard de la recuperació econòmica i el risc de man-
tenir-se en una situació d’estancament obliga a priorit-
zar un increment del dèficit pressupostari en els propers 
exercicis o reduir i qüestionar l’actual nivell de prestació 
de serveis del nostre estat del benestar, si no s’opta per 
una nova política fiscal. Durant les dues dècades anteri-
ors la política fiscal ha estat encaminada en la reducció 
del la pressió fiscal especialment pels sectors social més 
privilegiats amb mesures com la supressió de l’impost de 
patrimoni, la recent pràctica supressió de l’impost de suc-
cessions així com la reducció de trams rebaixes succes-
sives dels tipus marginals de l’IRPF. A Catalunya, com a 
la resta de Països Catalans, a més cal afegir-hi la pervi-
vència d’un dèficit fiscal estructural d’aproximadament el 
10% del Producte Interior Brut, que incrementa la dispa-
ritat existent entre l’esforç fiscal dels ciutadans i empre-
ses i els serveis públics i inversions que reben per part de 
les administracions públiques.

Cal que tota la ciutadania comparteixi l’esforç per a una 
sortida de la crisi que ens permeti la reactivació eco-
nòmica, la reducció significativa de l’atur i el manteni-
ment de la cohesió social i la qualitat dels serveis públics. 
Per això cal una actuació clara i immediata que tingui 
en compte criteris de justícia tributària, de manera que 
l’esforç dels ciutadans amb una capacitat econòmica més 
elevada sigui superior. Per això, malgrat la incorporació 
d’alguna nova taxa i l’impost sobre pernoctacions turísti-
ques en el projecte de llei de mesures fiscals i financeres 
pel 2012 aquestes no tenen la suficient força recaptatòria 
ni incideixen plenament en el principi de qui mes té més 
ha de contribuir, premissa que, d’altra banda, en un mo-
ment de crisi i de debilitament de l’estat del benestar es 
més vàlida que mai.

En els darrers mesos, a més, les noves mesures tributàri-
es i financeres del govern de l’Estat incrementen el doble 
esforç fiscal que pateixen els ciutadans de Catalunya. El 
Reial Decret-llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures ur-
gents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional 
de Salut i millorar la qualitat i seguretat de els prestaci-
ons incorpora mesures en l’àmbit sanitari que incremen-
ten el cost per accedir a serveis públics bàsic, sobretot 
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tenint en l’article 41 de la Llei 5/2012, del 20 de març, 
de mesures fiscals, financeres i administratives i de crea-
ció de l’impost sobre les estades en establiments turístics 
aprovada al Parlament de Catalunya que preveu una nova 
taxa sobre els actes preparatoris i els serveis accessoris 
de millora de la informació inherents al procés per a la 
prescripció i dispensació de medicaments i productes sa-
nitaris mitjançant l’emissió de receptes mèdiques i ordres 
de dispensació.

És necessari, a la vista de les noves decisions preses per 
les institucions de l’estat i davant la conjuntura econòmi-
ca actual, aprovar diverses mesures tributàries per repar-
tir equitativament l’esforç per a superar la crisi econò-
mica i suprimir la taxa sobre prescripció i dispensació 
de medicaments i productes sanitaris aprovada en la Llei 
5/2012 del Parlament de Catalunya.

El text s’estructura en vuit títols: el primer, dedicat a 
regular un nou impost sobre dipòsits de clients de les 
entitats de crèdit, el segon modifica les deduccions per 
habitatge habitual en l’IRPF autonòmic, el tercer dero-
ga la darrera reforma feta de l’impost de successions i 
donacions, el quart regula el mínim exempt del reins-
taurat recentment impost de patrimoni. En el Títol V es 
modifica el tipus de gravamen de l’impost sobre grans 
establiments comercials, el Títol VI modifica el grava-
men de protecció civil, el títol VII crea una nova taxa 
sobre caixers automàtics, i el títol VIII i darrer supri-
meix la taxa sobre els actes preparatoris i els serveis 
accessoris de millora de la informació inherents al pro-
cés per a la prescripció i dispensació de medicaments 
i productes sanitaris mitjançant l’emissió de receptes 
mèdiques o ordres de dispensació. Una Disposició Ad-
dicional instant al govern a presentar un projecte de llei 
per regular l’impost sobre jocs online i dues disposici-
ons finals 

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

Proposició de llei

Títol I. Impost sobre els dipòsits de clients de 
les entitats de crèdit

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Creació i objecte

1. Es crea l’Impost sobre els Dipòsits de Clients de les 
Entitats de Crèdit, com a impost propi de la Generalitat 
de Catalunya i de caràcter finalista.

2. El rendiment derivat d’aquest impost queda afectat 
principalment per a finançar el les polítiques públiques 
d’habitatge i de reactivació econòmica.

Article 2. Naturalesa i objecte

L’Impost sobre els Dipòsits de Clients a les Entitats de 
Crèdit és un tribut de caràcter directe que, en els termes 
que estableix aquesta Llei, grava la tinença de dipòsits de 
clients a les entitats esmentades en l’article cinquè.

Capítol II. Fet imposable, exempcions i subjectes 
passius

Article 3. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de l’Impost sobre els Dipò-
sits de Clients a les Entitats de la tinença de dipòsits de 
clients que comportin l’obligació de restitució.

Article 4. Exempcions 

No estan subjectes a l’impost: 

a. El Banc d’Espanya i les autoritats de regulació mone-
tària.

b. El Banc Europeu d’Inversions.

c. El Banc Central Europeu.

d. L’Institut de Crèdit Oficial.

e. Qualsevol entitat de crèdit pública que pugui crear la 
Generalitat de Catalunya.

Article 5. Subjectes passius

1. Són subjectes passius a títol de contribuents les entitats 
de crèdit pels dipòsits de clients de la seu central o ofici-
nes que estiguin situades a Catalunya.

2. Als efectes del que preveu aquesta Llei, són entitats de 
crèdit les defineix l’article 1 del Reial Decret Legislatiu 
1298/1986, de 28 de juny, sobre adaptació del dret vigent 
en matèria d’entitats de crèdit al de les Comunitats Eu-
ropees.

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

Capítol III. Base imposable i deute tributari

Article 6. Base imposable

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

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

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

Article 7. Deute tributari

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

Quota 
íntegra

Resta base 
liquidable

Tipus 
aplicable

Fins (Euros) (Euros) Fins (Euros) Percentatge

150.000.000 0,32
150.000.000 510.000 600.000.000 0,44
600.000.000 2.760.000 En endavant 0,56

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

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

b. 5.000 euros per cada oficina situada a Catalunya. 
Aquesta quantitat s’elevarà a 9.000 euros quan l’oficina 
estigui radicada en un municipi amb una població de dret 
inferior a 2.000 habitants.

3. Deduccions específiques. També són deduïbles: 

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

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

Als efectes de les deduccions referides en el present nú-
mero, s’entendran efectivament invertides aquelles quan-
titats que suposin despeses reals per a l’entitat que pre-
tengui aplicar la deducció, sense que puguin ser-ho les 
transferències a altres entitats que en depenen, llevat que 
aquestes, a la seva vegada, realitzin la despesa real en 
l’exercici corresponent.

No obstant això, en el cas de despeses o inversions de 
caràcter plurianual o que es traslladin a exercicis futurs, 
es podrà, amb la deguda justificació, optar per deduir la 
quantitat efectivament invertida en els períodes imposi-
tius corresponents o bé en el primer període impositiu 
l’import total compromès o contractat, sempre que en els 
dos anys següents s’executin aquestes despeses o inver-
sions.

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

5. La quota diferencial s’obtindrà com a resultat de dedu-
ir de la quota líquida els pagaments a compte realitzats. 
Quan la quota diferencial doni un valor positiu, formarà 
part íntegrament de la quota tributària resultant de l’auto-
liquidació. Si el seu valor és negatiu, es compensarà en la 
forma que estableix l’apartat onzè d’aquest article.

6. La quota tributària resultant de l’autoliquidació s’ob-
tindrà com a resultat d’afegir a la quota diferencial el pa-
gament a compte corresponent a l’exercici en curs. Si el 

resultat és negatiu, donarà dret a la devolució en la forma 
que estableix l’apartat onzè d’aquest article.

Capítol IV. Meritació i prescripció

Article 8. Període impositiu i meritació

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

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

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

Article 9. Prescripció

1. Prescriuran als quatre anys els següents drets i accions 
relacionats amb aquest impost: 

a) El dret de la Generalitat de Catalunya per determinar 
el deute tributari mitjançant l’oportuna liquidació.

b) L’acció per exigir el pagament del deute tributari li-
quidada.

c) L’acció per imposar sancions tributàries.

d) El dret a la devolució d’ingressos indeguts.

2. Referits terminis de prescripció, que s’interrompran en 
el seu cas en base en les circumstàncies enumerades a 
l’article 66 de la Llei General Tributària, començaran a 
comptar-se en el primer dels casos citats, des del dia que 
el dret va poder exercitar-se; en el segon supòsit, des de 
la data en què finalitzi el termini de pagament voluntari 
de l’esmentat Impost; en el tercer cas, des del moment en 
què s’haguessin comès les respectives infraccions tribu-
tàries; i en el quart supòsit, des del dia que es va realitzar 
algun ingrés indegut corresponent a esmentat Impost.

3. La prescripció s’aplicarà d’ofici, sense que la mateixa 
hagi de ser invocada o excepcionada pel subjecte passiu o 
obligat al pagament.

Capítol V. Deures formals

Article 10. Deures de col·laboració i informació

1. Els subjectes passius de l’Impost sobre els Dipòsits de 
les Entitats de Crèdit estan obligats a col·laborar amb la 
Generalitat de Catalunya, devent proporcionar a l’Agen-
cia Tributària de Catalunya la informació relativa a la 
xifra de les seves operacions realitzades, gravades amb 
aquest Impost, i aquells altres que calguin per a la gestió 
i inspecció del present tribut.

2. Les obligacions a què es refereix el paràgraf anterior 
deuran complir-se, bé amb caràcter general, bé a reque-
riment individualitzat de l’Agencia Tributària de Catalu-
nya, en els dos casos en la forma, termini i model que 
reglamentàriament es determinin.
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3. L’incompliment de les obligacions establertes en 
aquest article no podrà emparar-se en el secret bancari.

Capítol VI. Gestió i recaptació de l’impost

Article 11. Titularitat de les competències

La titularitat de les competències per a la gestió, liquida-
ció, recaptació i inspecció de l’Impost sobre els Dipòsits 
de les Entitats de Crèdit correspon en exclusiva a l’Agen-
cia Tributària de Catalunya.

Article 12. Liquidació de l’Impost

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

2. Per Ordre del departament competent en matèria 
d’economia i finances s’han d’establir el lloc i forma de 
presentació, models i obligacions formals, així com espe-
cífiques de justificació i informació, destinades a l’aplica-
ció i la inspecció i al control de les deduccions d’aquest 
impost.

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

4. El departament competent en matèria d’economia i fi-
nances pot establir la presentació telemàtica obligatòria, 
així com substituir l’obligació d’informació que preveu 
el número anterior per l’ompliment d’un annex a la de-
claració.

Article 13. Obligació de fer pagament a compte

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

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

Article 14. Compensació i devolució de quotes

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

2. Si el resultat de la compensació anterior resulta favo-
rable al subjecte passiu, aquest ho farà constar en la de-
claració liquidació, i l’Administració tributària retornarà 
l’excés, sense perjudici de la pràctica de les ulteriors li-
quidacions, provisionals o definitives, que siguin proce-
dents.

3. Transcorregut el termini de sis mesos següents al ter-
me del termini per a la presentació de l’impost sense ha-
ver-se ordenat el pagament de la devolució per causa no 
imputable al sol·licitant, s’aplicarà a la quantitat pendent 

de devolució l’interès de demora en la quantia i forma 
previstes en els articles 26.6 i 31 de la Llei 58/2003, de 17 
de desembre, General Tributària.

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

Article 15. Liquidació provisional d’ofici

1. Transcorregut el termini de trenta dies des de la notifi-
cació al subjecte passiu del requeriment de l’Agència Tri-
butària de Catalunya perquè efectuï la declaració-liqui-
dació que no va realitzar en el termini reglamentari, es 
podrà iniciar per aquella el procediment per a la pràctica 
de la liquidació provisional de l’Impost sobre els Dipòsits 
de les Entitats de Crèdit, llevat que en l’esmentat termini 
se solucioni l’incompliment o es justifiqui degudament la 
inexistència de l’obligació.

2. La liquidació provisional d’ofici es realitzarà amb base 
en les dades, antecedents, signes, índexs, mòduls o altres 
elements que disposi l’Agència Tributària de Catalunya i 
que resultin rellevants a l’efecte, utilitzant per a això el 
procediment que es determini de manera reglamentària.

3. La liquidació provisional, una vegada degudament no-
tificada, serà immediatament executiva, sens perjudici 
de les reclamacions que puguin interposar-se contra ella, 
devent procedir-se a l’ingrés en els terminis reglamentà-
riament previstos.

4. Sens perjudici d’allò establert en els números anteriors 
d’aquest article, l’Agència Tributària de Catalunya podrà 
efectuar posteriorment la comprovació de la situació tri-
butària dels subjectes passius, practicant les liquidacions 
que fossin procedents d’acord amb allò disposat a la Llei 
230/1963, de 28 de desembre, General Tributària i depu-
rar les responsabilitats que hagués lloc.

5. L’Agència Tributària de Catalunya per a les actuacions 
de gestió, comprovació o inspecció tindrà en compte les 
dades que consten en els seus propis arxius com els con-
signats en altres oficines públiques.

Article 16. Recaptació de l’Impost

1. El venciment del termini establert per al pagament 
d’aquest Impost sense que aquest s’efectuï, determinarà 
la meritació d’interessos de demora.

2. El període executiu de recaptació començarà l’endemà 
al del venciment del termini reglamentàriament establert 
per a l’ingrés d’aquest Impost, sent títol suficient per a la 
seva iniciació la certificació expedida per l’Agència Tri-
butària de Catalunya de la del venciment del termini vo-
luntari d’ingrés sense haver-se ingressat l’Impost i de la 
quantia del mateix.

3. L’inici del període executiu comporta l’obligació de sa-
tisfer un recàrrec del 20 per 100 de l’import del deute no 
ingressada, així com el dels interessos de demora corres-
ponents a aquesta. No obstant això, si es produís l’ingrés 
abans de la notificació de la provisió de constrenyiment, 
tan sols es girarà un recàrrec del 10% sobre l’import del 
deute liquidat.
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Article 17. Mesures cautelars

1. Per assegurar el cobrament del deute tributari de l’Im-
post sobre els Dipòsits de les Entitats de Crèdit, l’Agència 
Tributària de Catalunya podrà adoptar mesures cautelars 
de caràcter provisional quan existeixin indicis racionals 
que, de no obrar així, l’esmentat cobrament es veurà frus-
trat o greument dificultat, en perjudici dels drets de la hi-
senda de la Generalitat de Catalunya.

2. Les mesures cautelars així adoptades s’alçaran, enca-
ra que no hagués estat pagada el deute tributari, si desa-
pareguessin les circumstàncies que van justificar la seva 
adopció o si, a sol·licitud de l’interessat, s’acorda la se-
va substitució per una garantia que s’estimi suficient a fi 
d’assegurar el cobrament efectiu del deute tributari.

3. Les mesures cautelars podran prorrogar-se o conver-
tir-se en definitives en el marc del procediment de cons-
trenyiment.

4. Reglamentàriament es determinaran les garanties que 
resultin procedents per assegurar el compliment de les 
corresponents obligacions tributàries. El Pla anual d’actu-
acions inspectores contindrà les previsions corresponents 
per tal de perseguir el frau fiscal que pogués produir-se.

Capítol VII. Infraccions i sancions

Article 18. Infraccions i sancions

1. Les infraccions tributàries en aquest Impost es quali-
ficaran i sancionaran d’acord amb allò disposat a la Llei 
230/1963, de 28 de desembre, General Tributària.

2. Gradació de les infraccions: 

a) Es qualifica com infracció tributària molt greu la des-
localització del tribut regulat en el present text legal. A 
aquest efecte tindran la consideració d’infracció a títol 
merament exemplificatiu la desviació de passiu a comp-
tes d’estalvi o a qualssevol una altra, corresponents a su-
cursals que tinguin la seva seu fora del territori de la Ge-
neralitat de Catalunya

b) D’igual manera es qualifica la repercussió a tercers 
d’aquest Impost.

c) En la graduació de la sanció es tindrà en compte les 
quanties econòmiques deslocalitzades o repercutides, la 
reiteració de les conductes sancionables i totes aquelles 
circumstàncies previstes a la Llei General Tributària.

3. La imposició de sancions tributàries es realitzarà sem-
pre en expedient independent i separat de qualsevol altre 
que per aquest Impost eventualment es pogués incoar, i 
en ell caldrà donar-se, en tot cas, audiència a l’interessat.

Capítol VIII. Revisió previ recurs en via 
administrativa

Article 19. Recurs de Reposició

Els actes dictats en relació amb aquest Impost seran re-
curribles en reposició, amb caràcter potestatiu, davant 
l’òrgan que els hagués dictat, aplicant-se de manera su-
pletòria a aquests efectes les normes, que no estiguin en 

contradicció amb allò assenyalat en aquesta Llei, recolli-
des en el Reial decret 2244/1979, de 7 de setembre, pel 
que es reglamenta el recurs de reposició previ a l’econò-
mic– administratiu.

Article 20. Reclamacions econòmic-
administratives

1. Contra la resolució, expressa o presumpta, del recurs 
de reposició, o contra els actes de gestió, liquidació, re-
captació i sancionadors de l’Impost sobre els Dipòsits de 
Clients de les Entitats de Crèdit, si no es va interposar 
aquell, podrà recórrer-se en via econòmic– administra-
tiva davant la Junta Superior de Finances, d’acord amb 
el que s’estableix el Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de 
juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i 
preus públics de la Generalitat de Catalunya. L’esmenta-
da Junta resoldrà en única instància, fora de que el con-
seller competent en matèria d’economia i finances con-
sideri que citades reclamacions, que per la seva índole, 
quantia o transcendència de la resolució que hagi de dic-
tar-se, han de ser resoltes per la seva autoritat.

2. Seran aplicables de manera supletòria totes les nor-
mes de procediment, que no s’oposin a allò establert en 
aquesta Llei, contingudes en el Reial decret Legislatiu 
2795/1980, de 12 de desembre, pel que s’articula la Llei 
39/1980, de 5 de juliol, de Bases sobre Procediment Eco-
nòmic-Administratiu, i en el Reial decret 391/1996, d’1 
de març, pel que s’aprova el Reglament de Procediment 
en les Reclamacions Econòmic-Administratives.

3. Les resolucions dictades pel conseller competent en 
matèria d’economia i finances, o la Junta Superior de Fi-
nances posen fi a la via administrativa.

Capítol IX. Ordre jurisdiccional

Article 21. Ordre jurisdiccional

La jurisdicció contenciós-administrativa, previ esgotament 
de la via econòmic-administrativa, serà l’única competent 
per dirimir les controvèrsies de fet i de dret que se suscitin 
entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els 
subjectes passius d’aquest Impost respecte a qualssevol de 
les qüestions a què es refereix la present Llei.

Títol II. Impost sobre la renda de les persones 
físiques

Article 22. Modificació de la llei 31/2002, de 
30 de desembre, en relació a la deducció per 
inversió en l’habitatge habitual

Es modifica, amb efectes des de l’1 de gener de 2012, 
l’apartat 2 de l’article 1 de la Llei 31/2002, del 30 de de-
sembre, de mesures fiscals i administratives, que resta re-
dactat de la manera següent: 

«2. Deducció per inversió en l’habitatge habitual

»2.1. En el marc de competències normatives que defi-
neix l’article 46.1 de la Llei de l’Estat 22/2009, del 18 
de desembre, per la qual es regula el sistema de finança-
ment de les comunitats autònomes de règim comú i ciu-
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tats amb estatut d’autonomia i es modifiquen determina-
des normes tributàries, i els articles 68.1 i 78.1 de la Llei 
de l’Estat 35/2006, del 28 de novembre, de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques i de modificació parcial 
de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda 
de no residents i sobre el patrimoni, s’estableixen els se-
güents percentatges de deducció per inversió en habitatge 
habitual en el tram autonòmic: 

»a) Amb caràcter general, el 3,45%, llevat dels supòsits 
a què fa referència l’apartat 2.2, en què el percentatge és 
del 6,45%.

»b) Si es tracta d’obres d’adequació de l’habitatge habi-
tual per persones amb discapacitat a què fa referència el 
número 4 de l’article 68.1 de la Llei 35/2006, el 8,6%.

»2.2. Només poden aplicar el percentatge incrementat es-
tablert per la lletra a de l’apartat anterior els contribuents 
que compleixen alguna de les condicions següents: 

»a) Tenir trenta-dos anys o menys en la data de merita-
ció de l’impost, sempre que la seva base imposable total, 
menys el mínim personal i familiar, no sigui superior a 
30.000 euros. En el cas de tributació conjunta, aquest lí-
mit es computa de manera individual per a cadascun dels 
contribuents que tingui dret a la deducció per haver rea-
litzat inversions en l’habitatge habitual durant l’exercici.

»b) Haver estat a l’atur durant cent vuitanta-tres dies o 
més durant l’exercici.

»c) Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

»d) Formar part d’una unitat familiar que inclogui al-
menys un fill en la data de meritació de l’impost.

»2.3. A l’efecte de l’aplicació d’aquesta deducció, de con-
formitat amb l’article 94 de la Llei general tributària, les 
entitats gestores de la Seguretat Social han de facilitar la 
informació relativa a les persones que han estat a l’atur 
més de cent vuitanta-tres dies durant l’exercici.»

Títol III. Impost de Successions i Donacions

Article 23. Derogació de la Llei 3/2011, de 8 de 
juny

Es deroga la Llei 3/2011, de 8 de juny, de modificació de 
la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost so-
bre successions i donacions. El seu efecte entra en vigor 
en data 1 de gener de 2012.

Títol IV. Impost de patrimoni

Article 24. Modificació de la llei 31/2002, del 
30 de desembre, en relació al mínim exempt en 
l’Impost del Patrimoni

Amb efectes al 31 de desembre de 2011, es modifica l’ar-
ticle 2 de la Llei 31/2002, del 30 de desembre, de mesures 
fiscals i administratives, que resta redactat de la manera 
següent: 

«Article 2. Mínim exempt

»L’import del mínim exempt en l’Impost sobre el Patri-
moni es fixa en 500.000 euros.»

Títol V. Impost sobre grans establiments 
comercials

Article 25. Modificació de la Llei 16/2000, en 
relació a la base imposable de l’Impost sobre 
Gran Establiments Comercials

Es modifica l’article 7 de la Llei 16/2000, de 29 de de-
sembre, de l’Impost sobre Grans Establiments Comerci-
als, que resta redactat de la manera següent: 

«Article 7. Base imposable

»1. Constitueix la base imposable la superfície total del 
gran establiment comercial individual, expressada en 
metres quadrats.

»2. La superfície total s’obté de sumar les superfícies se-
güents: 

»a) La superfície de venda, tal com es defineix en la nor-
mativa específica sobre equipaments comercials, reduïda 
en 1.299 metres quadrats en concepte de mínim exempt.

»b) La superfície destinada a magatzems, tallers, obra-
dors i espais de producció, reduïda en la proporció que 
resulti de la relació entre la superfície de venda reduïda i 
la superfície de venda real. S’ha d’establir per reglament 
un sistema opcional d’estimació simplificada d’aquesta 
superfície.

»c) La superfície d’aparcament: aquesta superfície s’ob-
té d’aplicar a la superfície de venda reduïda el coeficient 
que correspongui segons els intervals següents: 

Coeficient

1. Establiments especialitzats 0,5

2. Altres establiments, segons els metres 
quadrats de superfície de venda real: 

A partir de 1.300 i menys de 2.500m2 1

Entre 2.500 i menys de 5.000 m2 1,2

Entre 5.000 i menys de 10.000 m2 1,4

Igual o superior a 10.000 m2 1,8

»3. Als efectes del que estableix l’apartat 2, són establi-
ments especialitzats els que es dediquen, preferentment, 
a la venda d’una determinada gamma de productes de 
consum ocasional destinats al parament de la llar inclòs 
el mobiliari, a l’equipament de la persona, al bricolatge, a 
la venda de joguines, d’articles esportius o d’articles cul-
turals i de lleure.

»4. En el cas dels grans establiments comercials indivi-
duals que, d’acord amb les especificacions reglamentàri-
es, no disposin d’aparcament per a llurs clients, la super-
fície total és integrada per les superfícies especificades 
per les lletres a i b de l’apartat 2.»

Article 26. Modificació de la Llei 16/2000, en 
relació al tipus de gravamen de l’Impost sobre 
Grans Establiments Comercials

Es modifica l’article 9 de la Llei 16/2000, de 29 de de-
sembre, de l’Impost sobre Grans Establiments Comerci-
als, que resta redactat de la manera següent: 
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«Article 9. Tipus de gravamen

»El tipus de gravamen s’estableix en 35 euros per metre 
quadrat».

Article 27. Modificació de la Llei 16/2000, en 
relació a la base imposable de l’Impost sobre 
Gran Establiments Comercials

Es modifica l’article 7 de la Llei 16/2000, de 29 de de-
sembre, de l’Impost sobre Grans Establiments Comerci-
als, que resta redactat de la manera següent: 

«Article 7. Base imposable

»1. Constitueix la base imposable la superfície total del 
gran establiment comercial individual, expressada en 
metres quadrats.

»2. La superfície total s’obté de sumar les superfícies se-
güents: 

»a) La superfície de venda, tal com es defineix en la nor-
mativa específica sobre equipaments comercials, reduïda 
en 1.299 metres quadrats en concepte de mínim exempt.

»b) La superfície destinada a magatzems, tallers, obra-
dors i espais de producció, reduïda en la proporció que 
resulti de la relació entre la superfície de venda reduïda i 
la superfície de venda real. S’ha d’establir per reglament 
un sistema opcional d’estimació simplificada d’aquesta 
superfície.

»c) La superfície d’aparcament: aquesta superfície s’ob-
té d’aplicar a la superfície de venda reduïda el coeficient 
que correspongui segons els intervals següents: 

Coeficient

1. Establiments especialitzats 0,5

2. Altres establiments, segons els metres 
quadrats de superfície de venda real: 

A partir de 1.300 i menys de 2.500m2 1

Entre 2.500 i menys de 5.000 m2 1,2

Entre 5.000 i menys de 10.000 m2 1,4

Igual o superior a 10.000 m2 1,8

»3. Als efectes del que estableix l’apartat 2, són establi-
ments especialitzats els que es dediquen, preferentment, 
a la venda d’una determinada gamma de productes de 
consum ocasional destinats al parament de la llar inclòs 
el mobiliari, a l’equipament de la persona, al bricolatge, a 
la venda de joguines, d’articles esportius o d’articles cul-
turals i de lleure.

»En el cas dels grans establiments comercials individu-
als que, d’acord amb les especificacions reglamentàries, 
no disposin d’aparcament per a llurs clients, la superfície 
total és integrada per les superfícies especificades per les 
lletres a i b de l’apartat 2.»

Article 28. Modificació de la Llei 16/2000, en 
relació a les bonificacions existents de l’Impost 
sobre Grans Establiments Comercials

Es suprimeix l’article 11 de la Llei 16/2000, de 29 de de-
sembre, de l’Impost sobre Grans Establiments Comercials.

Títol VI. Gravamen de protecció civil

Article 29. Modificació de la Llei 4/1997

Es modifica l’article 59 de la Llei 4/1997, del 20 de maig, 
de protecció civil de Catalunya, que resta redactat de la 
manera següent: 

«Article 59. Subjecció i quantia del gravamen

»1. Resten sotmesos al gravamen els següents elements 
patrimonials afectes a activitats de risc i situats al terri-
tori de Catalunya: 

»Primer. Les instal·lacions industrials o els magatzems 
en els quals s’utilitzen, s’emmagatzemen, es diposi-
ten o es produeixen substàncies considerades perilloses 
d’acord amb l’annex I, part 1, “Relació de substàncies”, 
i part 2, “Categories de substàncies i preparats no de-
nominats específicament en la part 1”, del Reial decret 
1254/1999, del 16 de juliol, pel qual s’aproven mesures 
de control dels riscos inherents als accidents greus en els 
quals intervenen substàncies perilloses. Això, sempre 
que la quantitat present a la instal·lació o al grup d’instal-
lacions de què es tracti superi el 10% de les que figuren 
en la columna 3 de l’annex I, part 1 i part 2 del Reial de-
cret 1254/1999.

»a) Si es tracta de magatzems situats en terrenys quali-
ficats de sòl urbà, el gravamen és exigible si la quantitat 
emmagatzemada supera, en qualsevol moment al llarg de 
l’any natural, el 5% de qualsevol de les que figuren en els 
annexos esmentats i amb els mateixos criteris.

»b) En els supòsits a què es refereixen l’apartat primer i 
la lletra a, la base del gravamen s’ha de constituir amb la 
quantitat mitjana anual de substància present en la instal-
lació o en el grup d’instal·lacions, expressada en quilo-
grams.

»c) El tipus aplicable s’ha de determinar per a cada subs-
tància dividint 1.590,9271 per les quantitats, expressades 
en quilograms, que apareixen en la columna 3 de l’annex 
I, part 1 i part 2, del Reial decret 1254/1999.

»Segon. Les instal·lacions i les estructures destinades al 
transport per mitjans fixos de substàncies perilloses, en 
el sentit a què fa referència l’apartat primer.

»a) En les conduccions de gas canalitzat de pressió igual 
o superior a 36 quilograms per centímetre quadrat, el ti-
pus de gravamen és de 0,2987 euros per metre lineal.

»b) Per als altres casos a què fa referència aquest apartat, 
el gravamen és exigible al tipus de 0,0042 euros per me-
tre lineal.

»Tercer. Els aeroports i els aeròdroms, sens perjudici del 
gravamen sobre les instal·lacions industrials annexes que 
sigui procedent, d’acord amb l’apartat primer. La base 
del gravamen s’ha de constituir amb el moviment mitjà 
dels cinc anys naturals anteriors a la meritació, expressat 
en nombre de vols i segons la capacitat de passatgers de 
cada aeronau enlairada o aterrada.

»La tarifa és la següent: 

»a) Aeronaus amb capacitat entre 1 i 12 passatgers: 
11,8965 euros.
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»b) Aeronaus amb capacitat entre 13 i 50 passatgers: 
24,7715 euros.

»c) Aeronaus amb capacitat entre 51 i 100 passatgers: 
47,4315 euros.

»d) Aeronaus amb capacitat entre 101 i 200 passatgers: 
86,0565 euros.

»e) Aeronaus amb capacitat entre 201 i 300 passatgers: 
137,5565 euros.

»f) Aeronaus amb capacitat entre 301 i 400 passatgers: 
189,0565 euros.

»g) Aeronaus amb capacitat entre 401 i 500 passatgers: 
240,5565 euros.

»h) Aeronaus amb capacitat de 501 passatgers o més: 
292,0565 euros.

»i) Aeronaus de càrrega: 11,8965 euros.

»Quart. Les preses hidràuliques. La base del gravamen 
s’ha de constituir amb la capacitat de la presa, expres-
sada en metres cúbics. El tipus és de 0,00021 euros per 
metre cúbic.

»Cinquè. Les centrals nuclears i altres instal·lacions i es-
tructures destinades a la producció o a la transformació 
d’energia elèctrica. La base del gravamen s’ha de consti-
tuir amb la potència nominal, expressada en megawatts. 
El tipus de gravamen és de 72,7759 euros per megawatt a 
les centrals nuclears, i de 21,3828 euros per megawatt a 
les altres instal·lacions.

»Sisè. Les instal·lacions i les estructures destinades 
al transport o al subministrament d’energia elèctrica, 
d’acord amb la tarifa següent: 

»a) Entre 26 i 110 quilovolts (kV): 0,00085 euros per me-
tre.

»b) Entre 111 i 220 quilovolts (kV): 0,00422 euros per 
metre.

»c) Entre 221 i 400 quilovolts (kV): 0,00855 euros per 
metre.

»d) Més de 400 quilovolts (kV): 0,0442 euros per metre.

»2. Si les empreses sotmeses al gravamen estan afectades 
per un pla especial de protecció civil expressament desti-
nat als riscos que se’n poden derivar, la quantitat del gra-
vamen es fixa en la escala de l’apartat 2. En l’elaboració 
dels plans especials han d’ésser escoltades les empreses 
afectades. La resta de les empreses sotmeses al grava-
men, entre les quals es troben les afectades per l’article 7 
del Reial decret 1254/1999, del 16 de juliol, i, a la vega-
da, no afectades per l’article 9 del dit Reial decret, han de 
seguir el règim de quantificació establert per l’apartat 1.»

Títol VII. Taxa per a l’aprofitament especial 
del domini públic per a l’accés a caixers 
automàtics d’entitats de crèdit

Article 30. Creació i naturalesa

D’acord amb el que preveu el Decret Legislatiu 3/2008, 
de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, es 

crea la Taxa per a l’aprofitament especial del domini pú-
blic per a l’accés a caixers automàtics d’entitats de crèdit, 
que es regirà per la present llei.

Article 31. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la Taxa l’aprofitament espe-
cial del domini pública per accedir als caixers automàtics 
instal·lats per entitats financeres per a prestar els seus ser-
veis a les façanes dels immobles i en espais de les oficines 
d’entitats de crèdit amb accés directe des de la via pública.

Article 32. Subjecte passiu

Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les 
persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refe-
reix l’article 35.4 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària, que gaudeixen d’una lli-
cència o que es beneficien de l’aprofitament.

Article 33. Responsables

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàri-
es del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a 
les que es refereix l’article 42 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de 
les societats i els síndics, interventors o liquidadors de 
fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei 
General Tributària.

Article 34. Quota 

La quota anual a pagar, per caixer, de serà de 350 euros.

Article 35. Període impositiu

El període impositiu coincideix amb l’any natural excep-
te en els supòsits d’inici o cessament en la utilització o 
aprofitament especial del domini públic necessari per a 
la presentació del servei per mitjà de caixers automàtics, 
casos en què procedirà aplicar el prorrateig trimestral, 
d’acord amb les regles següents: 

a) En els supòsits d’altes per inici d’activitat, es liquidarà 
la quota corresponent als trimestres naturals que resten per 
finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l’alta.

b) En el cas de baixes per cessament d’activitat, es liqui-
darà la quota que correspongui als trimestres transcor-
reguts des de l’inici de l’exercici, incloent aquell en què 
s’origina el cessament.

Article 36. Meritació

1. L’obligació de contribuir neix per l’atorgament de la 
concessió de la llicència administrativa per part de la Ge-
neralitat o d’una administració local, o des que es realit-
zi l’aprofitament si es fes sense la corresponent llicència.

2. La taxa regulada en la present llei es merita el primer 
dia de cada any natural, excepte en els casos en què la 
data de la concessió de la llicència no coincideixi amb 
aquest, i en aquest cas les quotes es calcularan propor-
cionalment al nombre de trimestres naturals que resten 
per a finalitzar l’any, incloent el de la data de concessió 
de la llicència.
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3. La presentació de la baixa per cessament d’aquest 
aprofitament produirà efectes a partir de l’endemà al de 
la seva presentació, podent els interessats sol·licitar la 
devolució de l’import de la quota de al taxa correspo-
nents als trimestres naturals en què no s’hagués gaudit de 
l’aprofitament, exclòs aquell en el qual es sol·liciti.

Article 37. Normes de gestió i pagament

1. La taxa per a l’aprofitament especial del domini pú-
blic per a l’accés a caixers automàtics d’entitats de crè-
dit es gestionarà per mitjà de padró o matrícula, havent 
d’efectuar el pagament de les quotes anuals de la taxa en 
el període que es determini per l’Agència Tributària de 
Catalunya.

2. Per a la formació del padró o matrícula, els subjectes 
passius vindran obligats a presentar una relació dels cai-
xers automàtics que gestionen i que donen accés a la via 
pública, especificant la seva localització, amb expressió 
del carrer on estan instal·lats, número de la via pública, 
codi postal i municipi.

3. Rebuda la informació dels subjectes passius, l’Agència 
Tributària de Catalunya practicarà la liquidació d’alta i 
d’acord amb el que disposa l’article 102 de la Llei Gene-
ral Tributària, notificada aquesta liquidació d’alta en el 
padró o matrícula, es podran notificar col·lectivament les 
successives liquidacions per mitjà d’edictes que així ho 
adverteixin.

4. Els subjectes passius vindran obligats a declarar, en 
termini d’un mes les altes i baixes que es produeixin, així 
com els canvis en la titularitat.

Article 38. Infraccions i sancions

En tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tri-
butàries, així com de les sancions que corresponguin a les 
mateixes, en cada cas caldrà ajustar-se a allò que disposen 
els articles 178 i següents de la Llei General Tributària.

Títol VIII .Supressió de l’article 41 de la Llei 
5/2012 del 20 de març, de mesures fiscals, 
financeres i administratives i de creació de 
l’impost sobre les estades en establiments 
turístics

Article 39

Es suprimeix l’article 41 de la Llei 5/2012, del 20 de 
març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de 
creació de l’impost sobre les estades en establiments tu-
rístics, sobre la taxa sobre els actes preparatoris i els ser-
veis accessoris de millora de la informació inherents al 
procés per a la prescripció i dispensació de medicaments 
i productes sanitaris mitjançant l’emissió de receptes mè-
diques o ordres de dispensació.

Disposicions addicionals

Única. Impost sobre el Joc Online

El termini de tres mesos, el govern presentarà al Parla-
ment un projecte de llei per a regular l’impost sobre el joc 

online, entenent aquest les apostes, rifes, loteries i sorte-
jos realitzats a través d’internet.

Disposicions finals

Primera. Habilitació reglamentària 

S’habilita al Govern de la Generalitat de Catalunya a dic-
tar, a proposta del conseller competent en matèria d’eco-
nomia i finances, quantes disposicions calguin per al des-
envolupament i execució de la present Llei.

Segona. Entrada en vigor 

Les mesures fiscals previstes en aquesta llei entraran en 
vigor el dia següent a la publicació d’aquesta llei al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2012

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

Proposició de llei de supressió dels peatges 
a les autopistes amortitzades
Tram. 202-00093/09

Presentació
Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència
Reg. 69291 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.06.2012

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant, Uriel Bertran i Arrué, 
diputat, Antoni Strubell i Trueta, diputat del Subgrup Par-
lamentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 100.b del Reglament 
del Parlament, presenten la proposició de llei següent: 

Exposició de motius

Avui dia les infraestructures són una eina fonamental 
per a fer una política econòmica eficaç, que incideixi 
posi tivament en un desenvolupament econòmic harmò-
nic i equilibrat de tota la població i del territori. Els sis-
temes de comunicació i de transport afecten, sens dubte, 
el mo del social, demogràfic i econòmic i la qualitat de 
vida de tot un país.

En aquest sentit, cal no oblidar que Catalunya ha sofert 
un llarg període en què les inversions en infraestructures 
han estat molt per sota del que la realitat econòmica i les 
necessitats dels ciutadans requerien, ja que tots els indi-
cadors socioeconòmics feien palesa la necessitat d’infra-
estructures noves i millors. Durant els darrers vint anys, 
malgrat que a Catalunya es concentra el 16% de la pobla-
ció de l’Estat i el 20% del Producte Interior Brut, la inver-
sió pública estatal des tinada a les vies de Catalunya no ha 
superat la mitjana del 8,5% del total de les inversions de 
l’Estat en carrete res. Aquesta baixa inversió pública ha fet 
proliferar les autopistes de peatge a Catalunya, fins a tal 
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punt que actualment a Catalunya el 67% de les autopis-
tes són de peatge, mentre que a la resta de l’Estat un 20%.

Aquesta situació, a banda del greuge comparatiu que sig-
nifica, comporta tota mena de perjudicis per a l’econo-
mia de Catalunya: un cost molt elevat per als usuaris, 
una minva de competitivitat de la indústria de Catalunya 
i una pena lització també de la competitivitat interna, en 
encarir el cost del transport i gravar l’economia domèsti-
ca dels usu aris que es desplacen per raons de feina.

A més a més de la manca d’inversió de l’Estat en infra-
estructures ja esmentada, la situació dels peatges a Cata-
lunya es deu a un segon element: l’existència d’uns con-
tractes de concessió de les autopistes i un allargament 
d’aquests abusius, en benefici de les empreses concessi-
onàries i empobrint progressivament els catalans. Actu-
alment tots els peatges a Catalunya estan sobradament 
amortitzats, en alguns casos recaptant fins a 80 vegades 
la inversió inicial.

Atesa la situació manifestament injusta que pateixen els 
catalans amb el pagament d’uns peatges abusius en nom-
bre i import. Ateses les nombroses vies de solucions a 
aquesta problemàtica que s’han provat en el passat han 
fracassat. I atès que els poders públics tenen l’obligació 
de prioritzar l’interès social i el benestar dels ciutadans, 
Solidaritat Catalana per la Independència presenta la 
proposició de llei següent: 

Llei de supressió dels peatges a les autopistes 
amortitzades

Article 1. L’equilibri econòmic de les autopistes 
de peatge

Les concessions d’autopistes en règim de peatge han de 
mantenir llur equilibri econòmic, assolint-se aquest equi-
libri econòmic quan es compensa la inversió total realit-
zada, inclosa la rendibilitat corresponent (que en cap cas 
pot ser superior al 15% de mitjana anual) i les despeses 
de manteniment, amb els ingressos per peatges. S’entén 
que aquesta compensació amb els ingressos per peatges 
és la corresponent a una única amortització, tenint en 
compte els termes considerats per a la seva adjudicació, 
l’interès general i l’interès del concessionari.

Article 2. Extinció de les concessions de les 
autopistes de peatge per amortització

Les concessions d’autopistes en règim de peatge s’ex-
tingiran per compliment quan el concessionari hagi re-
but com a retribució la inversió efectiva determinada a la 
concessió i en les respectives pròrrogues, o en el cas que 
ja hagi amortitzat la inversió total realitzada, incloses les 
despeses de manteniment i la rendibilitat corresponent.

A partir d’aquell moment la gestió d’aquestes vies de titula-
ritat pública passaran també a un règim de gestió pública.

Article 3. L’adopció de mesures per tal de 
restablir l’equilibri social i econòmic de les 
concessions

Els peatges cobrats que hagin superat el preu definitiu 
determinat a la concessió, o hagin superat la inversió 

total en la infraestructura inclosa la rendibilitat corres-
ponent i les despeses de manteniment, seran objecte de 
l’adopció de mesures per part de la Generalitat que en 
cada cas siguin procedents per tal de restablir l’equilibri 
social i econòmic del contracte.

Disposició addicional. De la revisió anual de les 
concessions i la gratuïtat de les autopistes

La Generalitat revisarà cada any les concessions d’auto-
pistes de peatge, tant les atorgades per la Generalitat com 
les atorgades per l’Estat espanyol, amb l’objectiu de res-
tablir-hi l’equilibri social i econòmic i procedir, si ja han 
estat amortitzades, a extingir la concessió o expropiar-ne 
la gestió per part de la Generalitat en el cas de les conces-
sions atorgades per l’Estat, assegurant a partir d’aquell 
moment la gratuïtat de les mateixes per als ciutadans ca-
talans, en aplicació de la present llei.

Disposició transitòria. Dels efectes 
pressupostaris

El preceptes que segons la interpretació del Govern de 
la Generalitat poguessin comportar la rea lització de des-
peses o la disminució d’ingressos amb càrrec als Pres-
supostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de 
l’entrada en vigor de la llei de pressupostos corresponent 
a l’exerci ci pressupostari immediatament posterior a l’en-
trada en vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2012

Alfons López i Tena, representant del SP de SI; Uriel 
Bertran i Arrué, diputat del SP de SI; Antoni Strubell i 
Trueta, diputat del SP de SI
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre l’impuls i el fo-
ment del turisme a l’Anoia i les mesures per 
a finançar-lo
Tram. 250-01123/09

Esmenes presentades
Reg. 67248, 68759, 69385 / Admissió a 
tràmit: Mesa de la CEO, 20.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 67248)

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

Apartat 1

«1. Donar suport al projecte pel foment del turisme a la 
comarca de l’Anoia que impulsen entre d’altres entitats 
el Consorci per la Promoció Turística de l’Alt Anoia, el 
Consell Comarcal de l’Anoia i diversos municipis de la 
comarca.»

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

Apartat 2

«2. Crear una Taula de participació entre la Generali-
tat, els ens locals i comarcals de la comarca de l’Anoia i 
els agents socials i econòmics més representatius per tal 
d’establir les mesures econòmiques necessàries per a co-
finançar el programa plurianual 2012-2016 aprovat per la 
mateixa entitat, així com altres iniciatives que es puguin 
proposar.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 68759)

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

Apartat 1 

«1. Treballar de forma conjunta amb la Diputació de Bar-
celona per marcar una política turística única a la co-
marca de l’Anoia, donant suport als projectes que s’im-
pulsen des dels ens locals comarcals que treballen amb 
visió global del territori i amb la implicació dels munici-
pis de la comarca.»

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

Supressió de tot l’apartat 2.

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 69385)

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

Apartat 2

«2. Crear una Taula de participació entre la Generali-
tat, els ens locals i comarcals de la comarca de l’Anoia i 
els agents socials i econòmics més representatius per tal 
d’establir les mesures econòmiques necessàries per a co-
finançar el programa plurianual 2012-2016 aprovat per la 
mateixa entitat i informar a la Generalitat.»

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
fons de suport a la reindustrialització dels 
estats de la Unió Europea amb més atur
Tram. 250-01127/09

Esmenes presentades
Reg. 69387 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la CAEUE, 15.06.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 69387)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a defensar 
en tots els contactes amb autoritats europees que la taxa 
d’atur sigui una variable a tenir en compte en els progra-
mes europeus de suport a la industria i la normativa que 
els regula.»
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Proposta de resolució sobre la coordinació 
de les polítiques econòmiques de la Unió 
Europea i la creació d’un govern europeu
Tram. 250-01128/09

Esmenes presentades
Reg. 69322 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la CAEUE, 15.06.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 69322)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a defensar 
en tots els contactes amb autoritats europees la creació 
de mecanismes de coordinació de les polítiques econò-
miques i la creació d’un autèntic govern i tresor europeu 
en contraposició a les estructures intergovernamentals 
actuals.»

Proposta de resolució sobre l’harmonització 
de figures impositives amb factors de cor-
recció segons el producte interior brut i la 
renda per càpita en l’àmbit europeu
Tram. 250-01129/09

Esmenes presentades
Reg. 69323 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la CAEUE, 15.06.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 69323)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a defensar 
en tots els contactes amb autoritats europees l’harmonit-
zació de figures impositives amb aplicació de factors de 
correcció segons el Producte Interior Brut (PIB) i la ren-
da per càpita, el pes de la despesa pública sobre el PIB i 
la limitació dels transferències territorials interregionals 
dins d’un mateix Estat.»

Proposta de resolució sobre la proposta Ro-
card
Tram. 250-01130/09

Esmenes presentades
Reg. 69324 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la CAEUE, 15.06.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 69324)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a defensar en 
tots els contactes amb autoritats europees l’anomenada 
«proposta Rocard» que consisteix en què el Banc Central 
Europeu trianguli amb les entitats financeres públiques 
de les administracions estatals i subestatals que permeti 
comprar deute públic a baix cost.»

Proposta de resolució sobre la dotació del 
Fons europeu d’estabilitat financera i del 
Mecanisme europeu d’estabilitat
Tram. 250-01131/09

Esmenes presentades
Reg. 69325 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la CAEUE, 15.06.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 69325)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a defensar en 
tots els contactes amb autoritats europees que es doti el 
Fons Europeu d’Estabilitat Financera (FEEF) i el Meca-
nisme Europeu d’Estabilitat (MEDE) per tal que tinguin 
una funció de polítiques preventives a més de les de res-
cat amb la finalitat, entre d’altres, de facilitar l’accés als 
mercats financers de tant de les emissions de deute públic 
sobirà com subsobirà.»
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Proposta de resolució sobre la despesa en 
projectes d’inversió estratègica mitjançant 
el Banc Europeu d’Inversions
Tram. 250-01132/09

Esmenes presentades
Reg. 69388 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la CAEUE, 15.06.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 69388)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar 
amb la política de cercar el cofinançament del Banc Eu-
ropeu d’Inversions, prioritzant aquells projectes estratè-
gics que comportin un valor afegit per a la economia, el 
territori i la societat de Catalunya, subjecte als criteris 
d’eficiència, eficàcia i al context econòmic i financer de la 
Generalitat de Catalunya.»

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
consells d’experts per a la reactivació eco-
nòmica, els canvis fiscals i el manteniment 
dels serveis públics
Tram. 250-01133/09

Esmenes presentades
Reg. 69389 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la CAEUE, 15.06.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 69389)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar 
impulsant, d’acord amb les funcions assignades al Con-
sell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Crei-
xement (CAREC), les actuacions necessàries per tal de 
seguir assessorant sobre les polítiques orientades a im-
pulsar el procés de reactivació econòmica de Catalunya.»

Proposta de resolució sobre l’eliminació de 
l’atenció mecanitzada del servei de progra-
mació de visites de Sanitat Respon
Tram. 250-01136/09

Esmenes presentades
Reg. 69390 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 13.06.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 69390)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a assegurar el bon funcionament del sistema 
d’atenció telefònica en el servei de programació de visites 
de Sanitat Respon.»

Proposta de resolució sobre el garantiment 
dels pagaments per a continuar la construc-
ció d’una escola de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-01137/09

Esmenes presentades
Reg. 69423 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 14.06.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 69423)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a concertar, garantir i agilitzar els pagaments per 
a poder seguir el procés de construcció de l’Escola del 
carrer Riu Sec de Cerdanyola del Vallès, amb la finalitat 
que aquest nou equipament entri en funcionament a l’inici 
del curs 2013-2014.»
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Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe sobre les causes de l’increment 
de la mortalitat a la xarxa viària i l’execució 
de les obres pendents a les carreteres N-II 
i C-25
Tram. 250-01140/09

Esmenes presentades
Reg. 69382 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 18.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 69382)

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

Al punt 1

«1. Elaborar per part de la Direcció General de Trànsit, 
en el termini de dos mesos, un informe que analitzi les 
causes de l’increment de la mortalitat en la xarxa viària 
catalana i una actualització de les necessitats reals d’efec-
tius policials, vehicles i patrulles.

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

Al punt 3

«3. Continuar Impulsant actuacions de millora de la se-
guretat viària en els punts de risc molt elevat, segons es-
tudi Eurorap, a les carreteres de titularitat de la genera-
litat.»

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

Al punt 4

«4. Instar al Ministerio de Fomento a que prioritzi les mi-
llores de la N-II al seu pas per les comarques gironines».

4 Esmena núm. 4
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió (4)

Al punt  5

«5. Accelerar l’execució de les obres de desdoblament de 
la C-25, al mateix temps crear una comissió de seguiment 
que dependrà del departament de Territori i Sostenibilitat 
i que vetlarà per la seguretat viària de les obres.»

Proposta de resolució sobre l’increment de 
delictes i faltes a les regions policials del Pi-
rineu Occidental i de Ponent
Tram. 250-01141/09

Esmenes presentades
Reg. 69383 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 18.06.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 69383)

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

«1. Elaborar un informe que analitzi els motius dels de-
lictes i faltes en les regions policials de Pirineu Occiden-
tal i Ponent i que sigui presentat en les diferents Juntes de 
Seguretat Locals i a la Comissió d’Interior.»

Proposta de resolució sobre la manca de 
col·laboració de l’Administració de l’Estat 
amb el Síndic de Greuges
Tram. 250-01142/09

Esmenes presentades
Reg. 69342, 70015 i 70039 / Admissió a 
tràmit: Mesa de la CAI, 20.06.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 69342, 70015, 70039)

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

«El Parlament de Catalunya reafirma la necessitat d’as-
solir la màxima col·laboració entre la Sindicatura de 
Greuges i el Defensor del Poble d’acord amb allò que es-
tableix la Llei del Síndic de Greuges.»
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Proposta de resolució sobre la presentació 
del decret de venda directa
Tram. 250-01144/09

Esmenes presentades
Reg. 69207, 69421 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CARPAMN, 14.06.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
69207)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (1)

Al final del paràgraf, d’un incís

«El Parlament de Catalunya, insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar en el termini màxim de tres mesos 
el Decret de Venta Directa, treballs del qual ja es varen 
iniciar en la legislatura passada, donant compliment al 
punt X.3 de la Resolució 523/IX del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’impuls de la reactivació econòmica i sobre 
la incidència de l’actuació del Govern en la qualitat dels 
serveis públics.»

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 69421)

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

«El Parlament de Catalunya, insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar en el termini màxim de tres mesos el 
Decret de venda de proximitat, treballs del qual ja es va-
ren iniciar en la legislatura passada.»

Proposta de resolució sobre la investigació 
de les connexions i les activitats de Militia 
i sobre l’eradicació de les seves pràctiques 
delictives
Tram. 250-01146/09

Esmenes presentades
Reg. 67249, 69384 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 18.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 67249)

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

De l’apartat 1

«1. Investigar les connexions nacionals i internacionals, 
així com les activitats ordinàries, de grup d’extrema dre-
ta com l’instal·lat en el Centre Social Tramuntana de Bar-

celona i d’altres grups o entitats que defensin ideologies 
de tipus violent, feixista, xenòfoba, racista, d’extrema es-
querra i a les anomenades bandes llatines.»

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

De l’apartat 3

«3. A emprar tots els recursos legals per tal d’eradicar 
les pràctiques delictives d’aquests grups procedint quan 
legalment procedeixi al tancament dels seus locals i a la 
prohibició d’activitats instigadores d’actituds xenòfobes 
i/o racistes.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 69384)

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

Al punt 1

«1. Investigar les connexions nacionals i internacionals, 
així com les activitats ordinàries, de tots els col·lectius 
que per la seva ideologia de caire radical expressin i ma-
nifestin radicalitat antidemocràtica.»

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

Al punt 3

«3. A emprar tots els recursos legals per tal d’eradicar les 
pràctiques delictives d’aquests grups procedint al tanca-
ment dels seus locals i a la prohibició d’activitats instiga-
dores d’actituds xenòfobes i/o racistes.»

Proposta de resolució de rebuig de les mani-
obres de l’exèrcit en territori català
Tram. 250-01149/09

Esmenes presentades
Reg. 69425 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CAI, 20.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 69425)

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

Al punt 2

«2. Coordinar-se amb els representats de les forces ar-
mades al territori català per determinar les condicions 
en què es desenvolupen les pràctiques militars, prèvia-
ment notificades al municipi en què es preveu desenvo-
lupar-les..»
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2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Convergència i Unió (2)

Al punt 3

«3. Instar al Govern de l’Estat espanyol a no realitzar ma-
niobres militars sense l’autorització prèvia del municipi en 
què es preveu desenvolupar-les.»

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei d’urgències nocturnes del CAP 
Guineueta, de Barcelona
Tram. 250-01156/09

Esmenes presentades
Reg. 69391 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 13.06.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 69391)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a garantir, a través dels recursos sanitaris existents 
(atenció domiciliària, CUAP, CAPs, urgències hospitalà-
ries) i més adients a cada cas, la qualitat i la eficiència de 
l’atenció continuada i urgent que es presta als ciutadans 
de la Guineueta i del conjunt de Barcelona.»

Proposta de resolució sobre el compliment 
dels compromisos contrets amb l’Associació 
d’Ens Locals de la Xarxa de Centres d’Acolli-
da Turística de Catalunya
Tram. 250-01157/09

Esmenes presentades
Reg. 69386 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 20.06.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 69386)

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

De tota la proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a facilitar a la xarxa d’oficines de turisme la pres-
tació per part dels Cat, mitjançant el finançament quan la 
disponibilitat pressupostària ho permeti, als ens titulars 
d’aquestes oficines.»

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla estratègic de xarxes de proximitat 
per al sector agroalimentari
Tram. 250-01158/09

Esmenes presentades
Reg. 69210, 69422 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CARPAMN, 14.06.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
69210)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (1)

D’un nou apartat 2

«2. El Parlament de Catalunya insta el govern a donar 
compliment al punt X.2 de la Resolució 523/IX del Parla-
ment de Catalunya, sobre l’impuls de la reactivació eco-
nòmica i sobre la incidència de l’actuació del Govern en 
la qualitat dels serveis públics pel que fa a les xarxes de 
consum de proximitat, distribució i venda de productes de 
«kilòmetre zero» i desenvolupar un segell què identifiqui 
aquests productes, així com cercar fórmules d’innovació 
que garanteixin un preu just per a productors i consumi-
dors.»

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 69422)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a elaborar un Decret de venda de proximitat. 
Aquest Decret s’hauria de treballar conjuntament amb 
els departaments de la Generalitat implicats, amb l’As-
sociació i Federació de Municipis, amb les Federacions 
d’Hosteleria, els gremis d’artesans i el conjunt del sec-
tor.»
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Proposta de resolució sobre el funciona-
ment i el manteniment de tots els serveis sa-
nitaris del CAP Can Trias-Ernest Lluch, de 
Viladecavalls
Tram. 250-01159/09

Esmenes presentades
Reg. 69392 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 13.06.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 69392)

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

El punt 1 i 3 passen a ser un únic punt

«Garantir els recursos econòmics per al funcionament 
del CAP Ernest Lluch de forma que s’incrementin els di-
es d’obertura del centre en període estival, respecte el 
2011.»

Proposta de resolució sobre el compliment 
dels compromisos adquirits amb l’Ajunta-
ment de Tarragona en el Protocol de col-
laboració entre el Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
de Tarragona per a la coresponsabilització 
en el període 2010-2016
Tram. 250-01161/09

Esmenes presentades
Reg. 67251, 69424, 68743 / Admissió a 
tràmit: Mesa de la CEU, 14.06.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 67251)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a complir els compromisos adquirits amb l’Ajunta-
ment de Tarragona en el «Protocol de col·laboració entre 
el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalu-
nya i l’Ajuntament de Tarragona per a la coresponsabi-
lització en el període 2010-2016», especialment pel que 
fa a garantir el manteniment de la ubicació i autonomia 
de l’Escola Olga Xirinacs, l’Institut Escola Arrabassada, 
l’Institut Escola Ponent, l’Institut Tarragona, la substitu-
ció de l’Escola la Floresta i l’Escola Oficial d’Idiomes.»

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 69424)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a avaluar i valorar la realitat de les necessitats 
d’escolarització del municipi de Tarragona i a executar 
actuacions d’acord amb el resultat de la valoració per tal 
de configurar la planificació de construccions escolar, 
atenent les necessitats reals i la disposició de solars oferts 
per l’Ajuntament de Tarragona.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
68743)

Apartat 1

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (1)

De tot l’apartat 1

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

1. Incloure en el pressupost del 2013 la partida necessària 
per realitzar el projecte executiu per tal de poder iniciar 
l’execució de les obres en el 2014, a partir de la incorpo-
ració de la partida corresponent, de l’Institut Escola Ar-
rabassada de Tarragona, donant compliment als compro-
misos explicitats en el –Protocol de col·laboració entre el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
i l’Ajuntament de Tarragona per a la corresponsabilitza-
ció en el període 2010-2016.»

Addició de nous apartats

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (2)

D’un nou apartat 2

«2. Arribar a un acord amb l’Ajuntament de Tarragona 
per tal que aquest cedeixi per a la construcció de l’Ins-
titut Escola Arrabassada el solar situat al Carrer Narcis 
Oller, número 6 de la ciutat, terreny qualificat al POUM 
com equipament educatiu i amb bones condicions d’edi-
ficabilitat en comptes del solar proposat entre els carrers 
Mercè Rodoreda i Joan Fuster què presenta greus proble-
mes que poden suposar un sobrecost de l’obra, inneces-
sari, d’entre 400.000 i 900.000 euros per ambdues ad-
ministracions i retardar pels problemes constructius la 
construcció del centre.»
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3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (3)

D’un nou apartat 3

«3. Incloure en el pressupost del 2013 la partida neces-
sària per realitzar el projecte executiu per tal de poder 
iniciar l’execució de les obres en el 2014, a partir de la 
incorporació de la partida corresponent, de l’Institut Es-
cola Ponent al barri de Campclar de Tarragona, donant 
compliment als compromisos explicitats en el “Protocol 
de col·laboració entre el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tarragona 
per a la corresponsabilització en el període 2010-2016”.»

Proposta de resolució sobre la instauració 
del dispositiu de vigilància especial con-
junta dels Mossos d’Esquadra, els grups 
de suport i la Guàrdia Urbana de Cornellà al 
polígon Famades d’aquest municipi en els 
horaris de funcionament i sortida de les dis-
coteques
Tram. 250-01166/09

Esmenes presentades
Reg. 67250, 67582 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 18.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 67250)

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

De l’apartat 1

«1. El Departament d’Interior de la Generalitat de Ca-
talunya que acordi instaurar de nou el dispositiu de vi-
gilància especial que exercien conjuntament els Mossos 
d’Esquadra, els grups de suport (ARRO) i la Guàrdia Ur-
bana de Cornellà per a la seguretat del sector Famades de 
Cornellà de Llobregat durant l’horari de funcionament i 
sortida de les discoteques de la zona, de conformitat amb 
l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Cornellà en la 
sessió el dia 26 d’abril de 2012 amb el suport del PSC, 
PPC, ICV-EUiA, i l’abstenció de CiU.»

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

De tot l’apartat 2.

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 67582)

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

D’un nou punt

«3. El Govern a revisar les taxes que s’apliquen als es-
tabliments oberts al públic, dels espectacles públics i de 
les activitats recreatives sotmeses a la Llei 11/2009 abans 
esmentada a fi que els seus propietaris o responsables es 
facin càrrec de la major despesa que genera la vigilància 
policial, en funció dels horaris de funcionament dels dife-
rents establiments.»

Proposta de resolució sobre la conservació 
del Mas Cortals del Mig, a Sant Hilari Sacalm
Tram. 250-01172/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre la proposta 
d’agrupació dels partits judicials de Lleida, 
Balaguer i Cervera
Tram. 250-01173/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.
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Proposta de resolució sobre la proposta 
d’agrupació dels partits judicials de Berga i 
Manresa
Tram. 250-01174/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un 
pla d’habitatge per a l’Alt Penedès
Tram. 250-01175/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre la unitat local 
d’agricultura d’Alcarràs
Tram. 250-01176/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre la unitat local 
d’agricultura d’Almacelles
Tram. 250-01177/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre la unitat local 
d’agricultura d’Almenar
Tram. 250-01178/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre la unitat local 
d’agricultura d’Agramunt
Tram. 250-01179/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.
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Proposta de resolució sobre la unitat local 
d’agricultura de Torres de Segre
Tram. 250-01180/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre la unitat local 
d’agricultura d’Organyà
Tram. 250-01181/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre la unitat local 
d’agricultura de Bellver de Cerdanya
Tram. 250-01182/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre la unitat local 
d’agricultura de Ponts
Tram. 250-01183/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre la unitat local 
d’agricultura de la Granadella
Tram. 250-01184/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre el servei d’aten-
ció a la salut sexual i reproductiva als cen-
tres d’atenció primària de Parets del Vallès, 
la Llagosta i Sant Fost de Campsentelles
Tram. 250-01185/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.
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Proposta de resolució sobre el servei de pe-
diatria d’urgència les vint-i-quatre hores als 
centres d’atenció primària del Prat del Llo-
bregat
Tram. 250-01186/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre la proposta de 
supressió d’un dels equips mèdics del CAP 
de la Llàntia, de Mataró
Tram. 250-01187/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre la creació i la 
reglamentació del Centre d’Estudis, Recer-
ca i Capacitació sobre Violència Masclista
Tram. 250-01188/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre la rehabilitació 
i l’adequació de l’edifici de l’Institut Casa-
blancas, de Sabadell
Tram. 250-01189/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre les polítiques 
actives d’ocupació i desenvolupament local
Tram. 250-01190/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre el traspàs de la 
política de beques universitàries al Govern 
de la Generalitat i sobre l’augment de les ta-
xes de matriculació en les universitats públi-
ques catalanes
Tram. 250-01191/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.
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Proposta de resolució sobre el mapa de les 
titulacions universitàries, la duplicitat de ti-
tulacions i la situació de les titulacions en 
funció de les activitats de la societat
Tram. 250-01192/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre la paralització 
de les obres del nou enllaç de l’autopista 
AP-7 a Girona afectades pel jaciment de Do-
meny
Tram. 250-01193/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de l’aplicació de la Llei 39/2006, de la de-
pendència, el 2012
Tram. 250-01194/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
la zona de Gallecs inclosa en el Pla d’espais 
d’interès natural
Tram. 250-01195/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’autorització 
per a construir el gasoducte Martorell-Fi-
gueres i sobre el cost econòmic d’aquesta 
infraestructura
Tram. 250-01196/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
del 75% del salari mínim interprofessional 
als centres especials de treball i sobre la 
continuïtat dels serveis d’integració laboral 
de persones amb discapacitat
Tram. 250-01197/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.
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Proposta de resolució sobre la continuïtat 
del projecte IntegrARTE i la continuïtat del 
suport al Centre d’Atenció Integral al Disca-
pacitat de Montcada i Reixac
Tram. 250-01198/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre el Pla de pre-
venció i atenció de zones d’actuació prefe-
rent
Tram. 250-01199/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre la protesta al 
Govern de l’Estat pel tractament rebut pel 
Síndic de Greuges en la visita al centre d’in-
ternament d’estrangers de la Zona Franca 
de Barcelona el 17 d’abril de 2012
Tram. 250-01201/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre la difusió de les 
varietats dialectals del català en els mitjans 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals i sobre la subtitulació i el doblatge 
de les locucions
Tram. 250-01202/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre la inclusió en el 
Tractat sobre el comerç d’armes de la prohi-
bició de transferir armes si hi ha risc de vio-
lació dels drets humans
Tram. 250-01203/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre les situacions 
d’emergència social i la renda mínima d’in-
serció
Tram. 250-01205/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.
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Proposta de resolució sobre el col·lapse dels 
expedients de renda mínima d’inserció
Tram. 250-01206/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre la inserció so-
ciolaboral de les persones en risc d’exclusió 
social
Tram. 250-01207/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre la prevenció de 
l’exclusió social en la transició de l’escola al 
treball
Tram. 250-01208/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’accés a l’ha-
bitatge de les persones en situació o en risc 
d’exclusió social
Tram. 250-01209/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre la protecció de 
les persones en situació o en risc d’exclusió 
social
Tram. 250-01210/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre el millorament 
de l’atenció social a determinats col·lectius 
en situació o en risc d’exclusió social
Tram. 250-01211/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.
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Proposta de resolució sobre l’impuls del tre-
ball comunitari i del voluntariat
Tram. 250-01212/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre la protecció de 
les famílies
Tram. 250-01213/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre la constitució 
d’una xarxa d’últim recurs de lluita contra 
l’exclusió social
Tram. 250-01214/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre la modificació 
de les demarcacions i els partits judicials 
proposada pel Consell General del Poder 
Judicial
Tram. 250-01215/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe sobre l’evolució del nombre 
d’ordres de protecció per a dones víctimes 
de la violència masclista
Tram. 250-01216/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre la protecció 
dels drets humans al Sàhara Occidental per 
part de la Missió de les Nacions Unides per 
al Referèndum del Sàhara Occidental
Tram. 250-01217/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.
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Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de les unitats d’escolarització compartida
Tram. 250-01218/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una residència per a la gent gran a la zona 
del Ter-Brugent
Tram. 250-01219/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
fons econòmic de rescat per a la recupera-
ció dels estalvis perduts pels afectats pel 
concurs de creditors de la Cooperativa de 
l’Aldea
Tram. 250-01220/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre la cessió de la 
titularitat de la caserna de la Guàrdia Civil de 
Vilafranca del Penedès a l’Ajuntament
Tram. 250-01221/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’impuls dels 
crèdits per als treballadors autònoms i els 
emprenedors
Tram. 250-01222/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre la prevenció de 
la violència i el vandalisme en els actes mul-
titudinaris
Tram. 250-01223/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.
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Proposta de resolució sobre l’increment de 
les mesures de vigilància i investigació dels 
grups extremistes, xenòfobs o fonamentalis-
tes
Tram. 250-01224/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’aturada de la 
proposta d’agrupar el partit judicial de Santa 
Coloma de Farners amb el de Girona i sobre 
la finalització del projecte del nou edifici ju-
dicial de Santa Coloma de Farners
Tram. 250-01225/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’aturada de la 
proposta d’agrupar el partit judicial de Ripoll 
amb el de Vic
Tram. 250-01226/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’aturada de la 
proposta d’agrupar el partit judicial d’Igua-
lada amb el de Manresa
Tram. 250-01227/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’aturada de la 
proposta d’agrupar el partit judicial de Vila-
franca del Penedès amb el de Vilanova i la 
Geltrú
Tram. 250-01228/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’aturada de la 
proposta d’agrupar el partit judicial de Sant 
Feliu de Guíxols amb el de la Bisbal d’Em-
pordà
Tram. 250-01229/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.
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Proposta de resolució sobre l’aturada de la 
proposta d’agrupar el partit judicial de Fal-
set amb el de Reus
Tram. 250-01230/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’aturada de la 
proposta d’agrupar el partit judicial d’Esplu-
gues de Llobregat amb el de l’Hospitalet de 
Llobregat
Tram. 250-01231/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’aturada de la 
proposta d’agrupar el partit judicial de Cor-
nellà de Llobregat amb el de l’Hospitalet de 
Llobregat
Tram. 250-01232/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’aturada de la 
proposta d’agrupar el partit judicial de Sant 
Boi de Llobregat amb el de l’Hospitalet de 
Llobregat
Tram. 250-01233/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’aturada de la 
proposta d’agrupar el partit judicial de Mo-
llet del Vallès amb el de Granollers i sobre la 
finalització del nou edifici judicial de Mollet 
del Vallès
Tram. 250-01234/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’aturada de la 
proposta d’agrupar el partit judicial del Prat 
de Llobregat amb el de l’Hospitalet de Llo-
bregat
Tram. 250-01235/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.
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Proposta de resolució sobre l’aturada de la 
proposta d’agrupar el partit judicial de Gan-
desa amb el de Tortosa
Tram. 250-01236/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’aturada de la 
proposta d’agrupar el partit judicial de Valls 
amb el de Reus
Tram. 250-01237/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre la potenciació 
de la col·laboració amb les entitats de l’Al-
guer que treballen per la defensa de la llen-
gua i la cultura catalanes
Tram. 250-01238/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre les detencions 
de càrrecs públics kurds a Turquia
Tram. 250-01239/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre el tancament 
del Centre Educatiu Montilivi
Tram. 250-01240/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre la revisió del 
Pla d’equipaments culturals 2012-2020
Tram. 250-01241/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.
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Proposta de resolució sobre el nomenament 
de nous consellers del Consell Nacional de 
la Cultura i de les Arts
Tram. 250-01242/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre el tancament 
del Centre Educatiu Els Til·lers
Tram. 250-01243/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut al barri de Can Llong, de Saba-
dell
Tram. 250-01245/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució de suport a la decla-
ració de la portalada romànica de Santa Ma-
ria de Ripoll com a Patrimoni de la Humani-
tat per la Unesco
Tram. 250-01246/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 70094 i 70210); Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 70211).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 25.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2012.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
del projecte Promoció escolar del poble gi-
tano
Tram. 250-01329/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 68868 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.06.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El Departament d’Ensenyament, d’acord amb el Pla inte-
gral del poble gitano impulsat des del 2006 pel Govern 
de la Generalitat, va crear el projecte Promoció Escolar 
amb la voluntat de potenciar la igualtat d’oportunitats, 
l’equitat, la inclusió i la cohesió social. Aquest projecte 
pretén aconseguir la plena escolarització, l’èxit escolar i 
la promoció sociolaboral de l’alumnat gitano en el marc 
d’una escola inclusiva i oberta, que es vinculi a projectes 
de millora de les estratègies metodològiques i organitza-
tives dirigides a facilitar la reincorporació de l’alumnat 
a l’aula.

L’objectiu concret del projecte Promoció Escolar és la 
plena escolarització de l’alumnat gitano a Catalunya, a 
totes les etapes, obligatòries especialment a través de la 
prevenció, el diagnòstic i l’actuació, per incidir tant en 
l’absentisme com en el fracàs escolar i contribuir a la 
promoció acadèmica i sociolaboral dels nens, nenes i jo-
ves gitanos.

Els índex de rendiment acadèmic entre l’alumnat català 
aboquen a unes xifres de fracàs escolar del voltant del 
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30%. Si ens fixem només en els alumnes d’ètnia gitana el 
percentatge s’eleva la 80%.

En paral·lel el projecte també treballa per a potenciar la 
visibilitat de la cultura gitana en el currículum escolar i 
la vida dels centres, fent-ho de la mà de les famílies, els 
professionals dels centres i la resta d’agents socials i edu-
catius de l’entorn i per tant actuant tant en tots tres àm-
bits: família, centre i entorn.

El rerefons del projecte i les actuacions és la voluntat 
d’eliminar l’escletxa persistent que separa a molts dels 
nens, nenes i joves gitanos d’aquest país de l’èxit acadè-
mic.

El projecte de Promoció escolar del poble gitano ha es-
tat un gran avenç per combatre aquesta situació. Aquest 
projecte ha incorporat als Serveis educatius del Departa-
ment d’Ensenyament 11 promotors escolars i una inseri-
dora laboral, que actuen en 13 territoris, atenen 75 esco-
les (primària i secundària), 700 famílies i 1.600 alumnes. 
És un projecte que en els darrers cinc anys ha aconseguit 
èxits importants tenint en compte que la situació de par-
tida era un absentisme molt elevat a l’educació secundà-
ria.

En aquests moments, el Departament d’Ensenyament ha 
fet arribar a les entitats col·laboradores i als ajuntaments, 
la intenció de deixar el projecte sense continuïtat.

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) Garantir la continuïtat dels projecte Promoció Escolar 
del poble gitano pels propers cursos i en tots els nivells 
educatius amb el nombre de professionals i ajuntaments 
vinculats.

2) Impulsar un nou projecte de Promoció Escolar pel po-
ble gitano en el marc del nou Pla Integral del Poble Gita-
no que s’aprovi a partir del 2013.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2012

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

Proposta de resolució sobre la dinamització 
econòmica de l’Alta Ribagorça
Tram. 250-01330/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 69238 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.06.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Josep Vendrell Gardeñes, 
diputat, Jordi Miralles Conte, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui substanci-
ada davant la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

La Comarca de l’Alta Ribagorça és una de les comarques 
amb menys densitat de població i menys poblada de Ca-
talunya, més de 3000 habitants i una població fortament 
envellida.

En aquests moments la comarca està patint les conse-
qüències de la crisi i la caiguda de la demanada turística. 
L’empresa Promocions Turístiques de la Vall, que gestio-
na el complex turístic de Boí Taüll, que compta amb 700 
places i l’estació d’esquí, es troba en concurs de creditors 
i, al mateix temps, s’està aplicant un Expedient de Regu-
lació d’Ocupació, que afecta noranta treballadors.

El ressort de Boí Taüll genera, entre treballadors directes 
i indirectes, permanents i contractacions de temporada, 
400 llocs de treball, que ara estan en perill per la situació 
econòmica d’aquest complex.

En aquests moments hi ha una gran incertesa sobre 
l’obertura de l’estació d’esquí de Boí Taüll la propera 
temporada i la continuïtat dels llocs de treball.

Per altra banda, també s’ha produït una reducció dels ho-
raris del Centre del Romànic i les Esglésies de la Vall de 
Boí, en el qual s’ha aplicat un ERO que ha afectat set dels 
12 treballadors del centre i ha reduït substancialment els 
horaris d’atenció al públic.

La comarca de l’Alta Ribagorça té una gran potencialitat 
turística pels seus grans valors paisatgístics i naturals. En 
aquests moments de dificultats cal concertar una estratè-
gia compartida per tots els agents econòmics i les institu-
cions de la comarca per promoure una política que per-
meti millorar l’atracció de turisme a la comarca.

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. Realitzar les actuacions necessàries per garantir la 
continuïtat del complex turístic i la pista d’esquí de Boí 
Taüll, garantint els llocs de treball.

Fascicle segon



25 de juny de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 340

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 50

2. Impulsar una taula per concertar polítiques per la di-
namització econòmica de la comarca de l’Alta Ribagorça, 
formada pels Ajuntaments de la Comarca, el Consell Co-
marcal, representants de les empreses i de les organitza-
cions sindicals de la comarca, així com de la Generalitat 
de Catalunya.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2012

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Josep 
Vendrell Gardeñes, diputat GP ICV-EUiA; Jordi Mira-
lles Conte, diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut a Canyelles
Tram. 250-01331/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 69309 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.06.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Cardo-
na, diputat, Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, di-
putat 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

El passat 24 d’abril, a les preguntes formulades pel Dipu-
tat Roberto Labandera en relació a la futura dotació d’un 
centre d’ensenyament secundari al municipi de Canye-
lles, la Consellera Irene Rigau va respondre el següent: 

«D’acord amb les dades d’evolució demogràfica, i la ne-
cessitat de racionalitzar la inversió en centres i optimit-
zar els recursos, tant econòmics com humans, en l’actual 
context de limitacions pressupostàries, el Departament 
d’Ensenyament considera necessari fer una revisió de la 
programació de l’oferta de llocs escolars i prendre decisi-
ons sobre el seu reordenament. Per això, el Departament 
d’Ensenyament no té previst la construcció d’un nou ins-
titut al municipi de Canyelles. Tot i això, el Departament 
realitza totes les accions necessàries per garantir l’esco-
larització de qualitat dels alumnes del municipi de Ca-
nyelles.»

Canyelles té actualment una població de 4.300 habitants, 
segons dades de 2011 de l’IDESCAT, amb una pobla-
ció en edat d’escolarització obligatòria que frega els 850 
alumnes. El municipi no compta amb una oferta de for-
mació secundària ni tan sols per a l’etapa obligatòria.

Donada la importància d’atendre l’escolarització secun-
dària dels alumnes residents a Canyelles amb la major 
proximitat al seu domicili i en compliment dels compro-
misos de millora de l’oferta educativa que inclou el Pla de 
Govern 2011-2014, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar les 
actuacions pertinents davant l’Ajuntament de Canyelles 
per a la cessió dels terrenys que permetin la construcció 
d’un institut d’ensenyament secundari, així com a iniciar 
els treballs de redacció del projecte constructiu.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Daniel 
Font i Cardona, diputat del GP SOC; Roberto E. Laban-
dera Ganachipi, diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre la modificació 
de la normativa de transport escolar i sobre 
l’increment dels recursos pressupostaris per 
al transport escolar a l’Anoia
Tram. 250-01332/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 69310 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.06.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Cardo-
na, diputat, Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, di-
putat 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

L’Escola Herois del Bruc és una escola pública de tres 
línies d’educació infantil i primària (des de 3 a 12 anys) 
i l’IES Guinovarda és un Institut on s’imparteix de pri-
mer a quart d’ESO. Durant més de dos dècades han es-
tat no només el centre de referència dels pierencs sinó 
que ha acollit també alumnes de diferents municipis dels 
voltants. En tot aquest temps, els centres educatius i els 
seus diferents claustres, han treballat pedagògicament els 
lligams amb l’entorn social de l’Escola amb multitud de 
projectes referits a la realitat del municipi. D’aquí la rela-
ció estreta entre els centres i el poble, i entre la direcció 
dels centres i aquest Ajuntament.

En total, són més de 700 nens i nenes que venen de tot els 
barris de Piera (alguns d’ells a 14 kilòmetres del centre 
escolar), que es mobilitzen en menys d’una hora de temps 
i poc espai. Tot això fa del tot imprescindible el transport 
col·lectiu escolar, ja que l’altra possibilitat existent és si-
nònim de caos circulatori i contaminació si s’ha de fer 
aquest transport amb vehicle particular privat.

L’Administració General de l’Estat i la Generalitat són 
les administracions competents de l’àmbit de l’educació, 
i són les responsables doncs, de vetllar per assegurar que 
els alumnes puguin arribar als seus centres educatius.
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La realitat territorial de la comarca i el municipi de Piera, 
que compta amb nuclis/barris disseminats, i distàncies 
importants entre aquests nuclis de població, hauria de ser 
un factor decisiu a l’hora de dissenyar determinades po-
lítiques des de les Administracions, especialment locals 
i comarcals, en aquells àmbits que esdevenen essencials 
com és l’educació.

Les polítiques de transport escolar impulsades des del 
Consell Comarcal de l’Anoia per delegació de la Gene-
ralitat, no haurien de ser una excepció. La necessitat de 
l’alumnat que cursa l’educació obligatòria i post-obliga-
tòria de matricular-se en centres educatius de fora i dins 
del seu municipi de residència han estat circumstàncies 
fins ara tingudes en compte a l’hora de fixar els criteris 
per subvencionar el transport escolar.

L’establiment dels criteris, més enllà de l’obligatorietat 
legal, ha de respondre clarament a una determinada re-
alitat territorial. I la modificació d’aquests criteris no es 
pot entendre sense considerar aquestes característiques 
territorials, econòmiques i socials, sempre amb la finali-
tat de cercar l’equitat i la cohesió social, i tenint en comp-
te que es tracta d’una regulació en matèria d’educació, un 
pilar bàsic per a la nostra societat actual i del futur.

A més, el Govern del Consell Comarcal, seguint les ins-
truccions del Departament d’Ensenyament de la Genera-
litat, que és qui té la competència, i en la línia iniciada 
fa un any i mig de només equilibrar el pressupost per la 
via de les despeses proposant retallades en lloc de cercar 
més ingressos dels que més tenen, proposa un copaga-
ment del servei de transport escolar a les famílies dels 
alumnes pel curs 2012-13. En concret, el cost que hauran 
d’assumir les famílies és de 265 euros a l’any aproxima-
dament, creant-se així un greuge important respecte els 
alumnes que no s’han de traslladar. A més, aquests nens 
i nenes s’han de quedar a dinar a l’escola al fer horari 
partit.

La proposta que es fa per part del Consell Comarcal su-
posarà la instauració d’un preu públic pels usuaris sen-
se revisar l’actual sistema d’ajuts i sense corregir algu-
nes discriminacions que ja s’estaven produint en l’actual 
sistema.

Aquestes situacions castiguen directament als sectors 
més vulnerables de la ciutadania i aquelles famílies que 
viuen més allunyades dels centres educatius del munici-
pi, suposant una discriminació d’aquests a l’accés als ser-
veis educatius així com del treball per la cohesió social i 
la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania.

És per això que Ple de l’Ajuntament de Piera s’ha mani-
festat de forma unànime sobre la necessitat de comptar 
amb més recursos per atendre el transport escolar dels 
alumnes del seu municipi.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Modificar la normativa que determina el concepte de 
transport no obligatori i a fer les gestions pertinents da-

vant el Govern de l’Estat per la modificació de la citada 
normativa que impedeix la seva subvenció.

2. Incrementar els recursos pressupostaris destinats al 
pagament del transport escolar a la comarca de l’Anoia 
per tal que es pugui atendre la totalitat d’alumnes dels 
centres educatius del municipi de Piera que ho necessitin.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2012

Miquel Iceta i Llorens, prtaveu del GP SOC; Daniel Font 
i Cardona, diputat del GP SOC; Roberto E. Labandera 
Ganachipi, diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
personal i l’increment de recursos del Cos 
de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01333/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 69311 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.06.2012

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

En la seva compareixença davant la Comissió d’Interior 
del Parlament del dia 31 de maig el Conseller d’Interior 
Felip Puig, va confirmar les informacions periodístiques 
que anunciaven la seva i intenció d’incrementar de for-
ma considerable les unitats antiavalots del Cos de Mos-
sos d’Esquadra, en concret la Brigada Mòbil (BRIMO). 
Aquest anunci es produeix en un any en que la política 
de retallades ha provocat que no es convoqui cap nova 
promoció de mossos d’esquadra. La mesura respon a una 
concepció equivocada sobre quines són les necessitats 
d’una política de seguretat a Catalunya en aquests mo-
ments i és fruit d’una visió profundament reaccionària 
que confon la seguretat amb l’obsessió per l’ordre públic. 
En canvi les necessitats d’increment de mossos d’esqua-
dra es produeixen en altres àmbits que semblen no merèi-
xer l’atenció del Conseller d’Interior. Així és evident que 
el perillós i equivocat fenomen de les patrulles de page-
sos, acceptades pel Departament, respon a la manca de 
presència suficient del Cos de Mossos d’Esquadra a les 
zones rurals, que alhora ha patit una disminució preocu-
pant de vehicles per efectuar les patrulles. D’altra banda, 
la voluntat del Conseller d’Interior contradiu les priori-
tats fixades pel mateix Parlament: així la moció aprovada 
en el Ple del 10 de maig d’enguany expressa la preocupa-
ció del Parlament per l’increment de persones mortes en 
accidents de trànsit en el que portem d’any 2012 i insta 
al Govern a presentar mesures per posar-hi remei mentre 
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els sindicats de mossos denuncien la manca de personal 
destinat al Trànsit. Al mateix Ple, el Parlament també va 
expressar la preocupació per l’increment de dones mor-
tes a causa de la violència masclista i va instar al Govern 
a adoptar mesures en aquest camp. Igualment el Parla-
ment ha aprovat la Resolució 552/IX que insta al Govern 
a potenciar unitats especialitzades de mossos en la llui-
ta contra la corrupció, el frau urbanístic i el blanqueig 
de capital. Però l’única proposta concreta de potenciació 
d’una unitat de mossos de esquadra realitzada pel conse-
ller Puig fa referència a les unitats antiavalots.

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: 

1. A paralitzar l’ampliació de personal a les unitats anti-
avalots (Brigada Mòbil) del Cos de Mossos d’Esquadra 
anunciada pel Conseller d’Interior.

2. A prioritzar l’increment de recursos a les unitats del 
Cos de mossos d’esquadra destinades a la vigilància de 
les zones rurals, al Servei Català de Trànsit i a la lluita 
contra la violència masclista, la corrupció, el frau urba-
nístic i el blanqueig de capital, donant compliment als 
acords del Parlament que han fixat aquestes prioritats i 
no d’altres.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2012

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

Proposta de resolució sobre l’alliberament 
de cinc cubans detinguts als Estats Units 
d’Amèrica
Tram. 250-01334/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 69315 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.06.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Boada Masoliver, 
diputat, Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Cooperació i Solidaritat.

Exposició de motius

A la República de Cuba, d’ençà de fa més de 50 anys, 
persones i grups instal·lats en territori nord-americà han 
organitzat i participat en actes de sabotatge i altres agres-
sions terroristes contra béns i contra la ciutadania cuba-

na que han causat casi 3.500 morts. Aquestes dades han 
estat confirmades i reconegudes en documents desclassi-
ficats de la CIA i en declaracions públiques de persones 
vinculades als grups referits.

Davant la falta persistent de resposta de les administraci-
ons nord-americanes per impedir aquestes accions contra 
la República de Cuba, el govern de l’Illa va enviar perso-
nes a Miami amb la finalitat de conèixer per endavant les 
accions agressives planificades pels esmentats grups ter-
roristes i, així, poder evitar-les. Cinc d’aquestes persones 
foren detingudes i empresonades.

El passat 12 de setembre de 2011 es compliren 13 anys de 
la injusta reclusió en presons nord-americanes de Gerar-
do Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar, Anto-
nio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort i Re-
né González Sehwerert.

Aquest darrer, René, va sortir de la presó, després de 
complir la seva condemna, el passat 7 d’octubre. Malgrat 
això, no pot retornar al seu país amb la seva família i està 
obligat a romandre en sòl nord-americà durant tres anys 
més, en llibertat vigilada, cosa que posa en greu risc la 
seva integritat personal.

Durant aquests anys, una àmplia campanya internacional 
ha sumat més i més veus de solidaritat a favor de l’alli-
berament dels Cinc i de denúncia sobre com han estat 
tractats aquests homes i les seves famílies durant més 
d’una dècada. El maig de 2005, experts del Grup de De-
tencions Arbitràries de la ONU declararen arbitrari i il-
legal l’empresonament dels Cinc i exhortà Washington a 
alliberar-los. Mai en la història dels processos judicials 
d’Estats Units tantes persones i institucions de prestigi 
reconegut havien demostrat amb arguments tan irrefuta-
bles les arbitrarietats de què han estat víctimes aquests 
cinc cubans. Parlaments, organitzacions de juristes i Pre-
mis Nobel de diversos països, centenars d’organitzacions 
i grups de drets humans de tot el món (entre ells, Amnis-
tia Internacional –Informe 2008-), activistes i professio-
nals han denunciat aquest fet arbitrari i contradictori amb 
la política antiterrorista que el govern nord-americà diu 
defensar.

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 fer les ges-
tions necessàries davant del Govern de l’Estat per tal de 
sol·licitar al Govern de la República de Cuba l’allibera-
ment immediat dels detinguts cubans: Gerardo Hernán-
dez, Ramón Labañino, Fernando González i Antonio 
Guerrero, injustament reclosos en presons nord-ame-
ricanes, així com el retorn immediat a Cuba de René 
González Sehwerert.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2012

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joan Bo-
ada Masoliver, diputat GP ICV-EUiA; Mercè Civit Illa, 
diputada del GP d’ICV-EUiA
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Proposta de resolució sobre el control de 
l’exercici de la prostitució a les carreteres
Tram. 250-01335/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 69321 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.06.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El Departament d’Interior ha anunciat que el mes de juny 
comença a multar a les persones que presumptament 
exerceixen la prostitució al voltant de les carreteres de la 
Generalitat, en el marc de la denominada operació Voral, 
en aplicació de la modificació de la Llei de Carreteres. 
Segons el Departament d’Interior es destinaran agents de 
trànsit dedicats en exclusiva a aquesta tasca. Aquest fet 
ha estat criticat per sindicats de mossos que han desta-
cat la contradicció que suposa dedicar mossos a aquesta 
funció quan falten policies per a moltes altres tasques. 
També contrasta aquesta decisió amb la manca d’efectius 
de mossos de trànsit en un moments en que les dades de 
morts i ferits greus en accidents de transit són molt nega-
tives. Les sancions seran emmagatzemades en un fitxer 
del Servei Català de Trànsit. Aquesta forma de tractar el 
fenomen de la prostitució contrasta amb la manca de cap 
tipus d’acció social del Govern de la Generalitat que vagi 
a les arrels socioeconòmiques de la qüestió, sense que-
dar-se en la actitud hipòcrita de voler apartar a les perso-
nes que ofereixen serveis sexuals, la majoria dones, de la 
vista de la gent que circula per les carreteres.

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: 

1. A suspendre de forma immediata la dedicació en ex-
clusiva de mossos d’esquadra a multar persones que pre-
sumptament exerceixen la prostitució al voltant de les 
carreteres, deixant sense efecte la denominada operació 
Voral, i prioritzant les actuacions del mossos d’esquadra 
destinats a trànsit a lluitar contra l’increment de persones 
mortes i ferides greus a causa d’accidents de trànsit.

2. A presentar davant la Comissió d’Interior abans d’un 
mes un informe que detalli quants accidents de trànsit 
s’han registrat a les carreteres catalanes durant els anys 
2010 i 2011 i el que portem de 2012 que es puguin atribu-
ir a l’exercici de la prostitució al voltant de les carreteres.

3. A presentar davant la Comissió d’Interior un informe 
jurídic abans d’un mes que avali la legalitat del fitxer de 

persones multades per exercir presumptament la prosti-
tució al voltant d’una carretera i les garanties per la pri-
vacitat i la imatge de les persones fitxades, així com el 
detall de la utilització que el Departament d’Interior pre-
veu realitzar de les dades incloses en l’esmentat fitxer.

4. A presentar davant la Comissió d’Interior abans d’un 
mes un estudi que analitzi com pot afectar al fenomen de 
la prostitució la instal·lació a Catalunya d’un macrocom-
plexe com Eurovegas, tenint present altres experiències 
similars que ja funcionen a d’altres països.

5. A promoure una reforma de la Llei de Carreteres que 
exclogui de la mateixa l’exercici de la prostitució que res 
te a veure amb la regulació de les carreters catalanes ni 
amb el Servei Català de Trànsit.

6. A promoure un tractament del fenomen de la prosti-
tució que contempli les arrels socials i de gènere de la 
qüestió i fixi com a prioritat la lluita contra el delicte de 
trata de persones amb la finalitat de prostitució forçada, 
i els altres delictes de violència que acostumen a anar-hi 
vinculats, contra les màfies que trafiquen amb persones i 
l’ajut a les persones que exerceixen la prostitució per ne-
cessitats socials i/o en contra de la seva voluntat.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2012

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

Proposta de resolució sobre la prestació del 
servei ferroviari de la línia de tren entre Llei-
da, Tarragona i Barcelona amb els combois 
adequats
Tram. 250-01336/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 69345 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.06.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, di-
putada, Salvador Milà Solsona, diputat, Joan Boada Ma-
soliver, 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 Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Durant els darrers mesos ha estat habitual que per cobrir 
la línia Lleida-Tarragona-Barcelona, línia que ja pateix 
greus mancances, Renfe substitueixi els trens específics 
de les sèries que efectuen els trajectes regionals de forma 
habitual per trens de rodalies, amb la conseqüent inco-
moditat pels usuaris, ja que el temps del trajecte és llarg i 
els trens incòmodes.
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Davant les queixes presentades pels usuaris a la compa-
nyia, la resposta de Renfe ha estat: « la programación ha-
bitual de los trenes Catalunya Exprés es con material de 
la sèrie 448. A pesar de esto, debido a revisiones o averi-
as, en ocasiones no disponemos del número suficiente de 
vehículos para realitzar todas las circulaciones con este 
tipo de material, aunque esten programadas.»

Aquesta circumstància és causa de greus molèsties i in-
comoditats als usuaris habituals d’aquestes línies, doncs 
el material rodant que es fa servir en trajectes curts de 
rodalies no disposa del servies mínims necessaris pels 
serveis regionals i de mitja distància.

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: 

Que en el marc de les seves competències vetlli per que 
l’operadora Renfe realitzi el servei de la línia Lleida-Tar-
ragona-Barcelona amb els material rodant –combois– de 
la sèrie 448 que resulten més adequat a les característi-
ques i temps de duració del trajecte.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2012

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Hortènsia 
Grau Juan, diputada GP ICV-EUiA; Salvador Milà Sol-
sona, diputat GP ICV-EUiA; Joan Boada Masoliver, di-
putat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre el cessament 
de l’activitat de la planta de l’empresa Grupo 
de Cementos Portland Valderrivas de Vall-
carca, a Sitges
Tram. 250-01337/09

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Grup 
Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Subgrup Parlamentari 
de Solidaritat Catalana per la Independència
Reg. 69440 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.06.2012

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 d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

Atès que els Grups Parlamentaris han tingut coneixe-
ment a través dels membres del Comitè d’Empresa del 
Grupo Cementos Portland Valderrivas de la voluntat de 

l’empresa d’aturar l’activitat de la planta que tenen ubica-
da a Vallcarca, dins el terme municipal del Garraf.

Vist que això afecta a més de 70 llocs de treball contra-
ctats directament per l’empresa a la planta de Vallcarca i 
a moltes altres empreses i professionals locals i comarcals 
que indirectament treballen per aquesta empresa (mecà-
nics, empreses de neteja, transportistes, ...)

Atès l’impacte negatiu que això suposaria a nivell socio-
econòmic per el municipi i la comarca, que pot arribar a 
afectar a nombroses famílies que directa o indirectament 
viuen de l’activitat d’aquesta planta.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Sol·licitar a l’empresa Grupo Cementos Portland Val-
derribas informació detallada de la situació i l’evolució.

2. Fer de mediador entre l’Empresa explotadora de la 
planta que l’empresa té a Vallcarca i els treballadors/es 
en virtut de les competències que li són pròpies per tal de 
garantir els drets dels treballadors i treballadores.

3. Fer totes les accions que estiguin als seu abast per evi-
tar el cessament de l’activitat de la planta de Vallcarca 
i les conseqüències que això pot tenir per a la plantilla.

4. Prendre les mesures necessàries de suport al sector, 
impulsant les mesures recollides a l’Estratègia Catalana 
2020 (ECAT 2020).»

Palau del Parlament, 30 de maig de 2012

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Miquel 
Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep Enric Millo 
i Rocher, portaveu del GP del PPC; Anna Simó i Caste-
lló, portaveu del GP d’ERC; Dolors Camats Luis, por-
taveu GP ICV-EUiA; Alfons López i Tena, representant 
del SP de SI 

Proposta de resolució sobre l’assumpció ex-
clusiva de competències en matèria de se-
guretat
Tram. 250-01338/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 69441 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.06.2012

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.
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Exposició de motius

És important que la Generalitat assumeixi el màxim de 
competències en matèria de seguretat per tal de que si-
guin prestades des de la proximitat. És una forma d’en-
fortir l’autogovern i el paper del Cos de Mossos d’Esqua-
dra.

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 negociar 
amb l’Estat central: 

1. L’assumpció en exclusiva de les competències executi-
ves en matèria de conservació de la natura, medi ambi-
ent i recursos hidrològics que avui exerceix el cos de la 
Guàrdia Civil, a través del Seproma.

2. La protecció de la seguretat a les infraestructures bàsi-
ques de Catalunya, com ports i aeroports.

3. El salvament marítim a les costes catalanes.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2012

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

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’expedient de regulació d’ocupació de l’Ins-
titut Català del Sòl
Tram. 250-01339/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 69485 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.06.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Jaume Collboni Cua-
drado, diputat, Montserrat Capdevila Tatché, diputada, 
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

L’Institut Català del Sòl (Incasòl) és, des de l’any 1980, 
l’instrument del Govern de la Generalitat de Catalunya 
per a desenvolupar les seves polítiques en matèria de sòl 
i habitatge. Les funcions encomanades a aquest Institut 
públic s’han pogut acomplir fins el moment gràcies a la 
feina d’un equip humà extremadament professional que 
s’ha esforçat per assolir els objectius fixats envers l’acti-
vitat de promoció de l’habitatge i el desenvolupament de 
les polítiques de promoció de l’habitatge públic de la Ge-
neralitat. Tasques en tots els casos desenvolupada de for-

ma professional en funció dels acords presos pel Consell 
d’Administració de l’Institut.

L’Expedient de Regulació d’Ocupació anunciat pel direc-
tor de l’Incasòl el passat 25 de maig, després de l’acord al 
Consell d’Administració només dos dies abans i de forma 
extraordinària, suposa un atac frontal vers la tasca rea-
litzada per l’Institut i en concret pels seus professionals 
davant l’actual crisi econòmica i la greu necessitat de po-
lítiques públiques que demanda el país.

L’ERO comunicat als treballadors de l’empresa que la 
Generalitat suposa una reducció de la seva plantilla de 
203 persones, més del 40% dels treballadors, del total de 
496.

Amb els greus problemes econòmics i financers que es-
tan assolant el país, i estan posant especialment en risc a 
moltes famílies amb pocs recursos, és més necessari que 
mai tenir un Institut públic de gestió del sòl fort i plena-
ment present en la societat amb solides polítiques d’habi-
tatge públic que donin cobertura a tantes problemàtiques 
sorgides arrel de la crisi.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a actuar, a través de la Direcció General de Re-
lacions Laborals, en la seva qualitat d’autoritat laboral, 
davant la direcció de l’Incasòl per tal de: 

1. Suspendre l’actual Expedient de Regulació d’Ocupació 
acordat pel Consell d’Administració de l’Incasòl.

2. Mediar perquè es produeixi la negociació i l’acord en-
tre la direcció de l’Institut públic i els representants dels 
treballadors, en la recerca d’un pla de viabilitat econòmi-
ca, financera que permeti la màxima estabilitat laboral 
de la plantilla i el manteniment dels llocs de treball.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Jaume 
Collboni Cuadrado, diputat del GP SOC; Montserrat 
Capdevila Tatché, diputada del GP SOC; Roberto E. La-
bandera Ganachipi, diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de les línies de P3 a l’Escola Mare Nostrum 
de Barcelona
Tram. 250-01340/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 69692 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.06.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Cardo-
na, diputat, Joan Ferran Serafini, diputat, Jaume Collbo-
ni Cuadrado, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
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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’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Escola Pública Mare Nostrum de Barcelona ha tingut 
coneixement de la intenció del Departament d’Ensenya-
ment d’obrir, per al curs 2012-2013, un únic grup de P3. El 
Departament justifica la seva decisió en context de crisi i 
en la necessitat d’augmentar les ràtios, així com en la fal-
ta de demanda; però silencia la realitat d’una escola que, 
si ara veu reduïda la seva oferta a un únic i nombrós grup 
de P3, quan no té un problema d’escassetat de demanda, a 
curt i mig termini pot portar a moltes famílies a optar per 
altres centres, que no pateixin la massificació a la que ara 
es condueix a l’escola Mare Nostrum i, conseqüentment, 
posar en perill el projecte educatiu d’aquesta escola i faci-
litar un escenari de deteriorament de la mateixa.

Davant l’anunci, l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes 
de l’escola s’ha mobilitzat perquè el Departament recon-
sideri la seva decisió, proposant-los-hi mesures alternati-
ves per tal de mantenir les dues línies de P3 obertes.

És per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a mantenir les 
dues línies de P3 per al curs 2012-2013 de l’Escola Públi-
ca Mare Nostrum del barri d’Horta de Barcelona.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Daniel 
Font i Cardona, diputat del GP SOC; Joan Ferran Serafi-
ni, diputat del GP SOC; Jaume Collboni Cuadrado, dipu-
tat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre les llars d’in-
fants públiques
Tram. 250-01341/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 69811 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.06.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Cardona, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats.

Exposició de motius

Les successives declaracions del Govern de la Gene-
ralitat, relacionades amb la continuïtat i les condicions 

educatives i administratives de les escoles bressol, han 
generalitzat una consciència d’incertesa sobre el futur 
d’aquest estadi educatiu, que afecta a la comunitat edu-
cativa, als agents socials que intervenen, a les famílies 
que hi porten els seus fills i a l’opinió pública en general.

Les intervencions oficials han abundat en valoracions 
crítiques que han portat finalment a tota la població afec-
tada a preguntar-se sobre les intencions reals del Govern. 
El procés de diàleg entre els Ajuntaments de Catalunya i 
el Departament d’Ensenyament, a propòsit principalment 
dels aspectes relacionats amb el finançament i els nous 
criteris de funcionament que es volen implantar, han aca-
bat d’empitjorar la situació, per absència de diàleg pro-
ductiu i per la impossibilitat d’arribar a una entesa real i 
compartida, sobre les coses que calen fer en aquet àmbit 
educatiu.

En l’àmbit de la legislació vigent i de les mocions i reso-
lucions parlamentàries, existeixen indicacions molt pre-
cises sobre les obligacions del Govern. Les indicacions 
legislatives estan contingudes en la Llei 5/2004 de Cre-
ació de Llars d’Infants de Qualitat, en la Llei 12/2009 
d’Educació de Catalunya i en el decret 101/2010, de 3 
d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle 
de l’educació infantil. I les indicacions polítiques, sorgi-
des dels acords parlamentaris, estan contingudes en la 
moció del 16 de febrer darrer i en la moció del 10 de maig 
darrer, aprovades pel Plenari, ambdues sobre educació 
infantil i la continuïtat i consolidació de la xarxa d’esco-
les bressol públiques.

L’educació infantil constitueix un estadi formal del siste-
ma educatiu que es regula en l’article 56 de la Llei d’Edu-
cació. Consta de dos cicles d’educació infantil, un de pri-
mera infància, entre els 0 i 3 anys i un altre de primer 
ensenyament, entre els 3 i 6 anys. Pel que fa a l’educació 
infantil de primer cicle, la Llei també indica que el Go-
vern ha de determinar, de manera conjunta amb els Ajun-
taments de Catalunya, la manera més efectiva d’adminis-
trar les escoles bressol, que s’han de regir pels objectius 
generals de cobertura que estableixen els paràmetres in-
ternacionals i per uns preus assequibles que permetin un 
accés equilibrat i equitatiu a les famílies que ho neces-
siten.

De fet, no s’entén com el Govern pot definir un cost ori-
entatiu per plaça, un 40% inferior al preu anterior, sense 
alterar el nivell d’objectius i qualitats que queda establert 
en el decret 101/2010.

La Llei 5/2004, que es va originar a través d’una inicia-
tiva legislativa popular i que va ser aprovada per unani-
mitat, va disposar que el Govern, «en col·laboració i co-
ordinació amb els Ajuntaments», impulsaria una xarxa 
d’escoles bressol amb l’objectiu d’assegurar una oferta 
suficient a les famílies amb fills menors de 3 anys en tot 
el territori de Catalunya.

Quant a les mocions parlamentàries, la Moció aprovada 
el 16 de febrer darrer, formulada en una línia d’assegurar 
la consolidació de la xarxa d’acord amb les necessitats 
d’avui, va aprovar garantir la continuïtat de la xarxa d’es-
coles bressol finançades pel Govern, pels Ajuntaments i 
per les pròpies famílies, va aprovar garantir els recursos 
necessaris amb aquesta finalitat, va assegurar el paga-
ment de les quantitats degudes als Ajuntaments dels curs 
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2010-2011, dins de l’exercici 2012 i el pagament de les 
quantitats degudes dels curs 2011-2012, d’acord amb una 
planificació a realitzar, entre altres indicacions. La Mo-
ció aprovada el 10 de maig darrer, abunda en indicaci-
ons semblants i complementàries de la primera. Sobre els 
punts d’aquestes mocions, d’obligat compliment, s’han 
produït diferents declaracions del Govern en contradic-
ció oberta amb el seu contingut.

Existeixen diferents fets objectius sobre els quals cal un 
aclariment: 

Primer, l’actitud de displicència que el Govern manté en 
relació a la situació actual i futura de les escoles bressol; 
Segon, la limitació, encara més, dels recursos destinats 
a l’escola bressol, fins el límit de la inviabilitat, que im-
plica un increment inassumible de les quotes que paguen 
les famílies; Tercer, la negativa del Govern a fer front a 
les seves obligacions econòmiques en la xarxa d’escoles 
administrada conjuntament amb els Ajuntaments; Quart, 
l’impagament als Ajuntaments del curs escolar 2010-
2011 i l’impagament del curs escolar 2011-2012 vigent; 
Cinquè, l’absència de convocatòria per a determinar les 
ajudes anuals a les famílies; Sisè, la temptació permanent 
d’acabar convertint les escoles bressol en ens sense fun-
ció educativa; i Setè, la incertesa sobre el procés de pre-
inscripció escolar pel proper curs 2012-2013.

La situació creada i la magnitud dels problemes reque-
reixen un aclariment i una acció compromesa immediata 
del Parlament de Catalunya, en el sentit de superar les 
dificultats existents i assegurar el compliment de les lleis.

50.654 ciutadans i ciutadanes de Catalunya, afectats i 
preocupats per les dificultats en les escoles bressol, han 
volgut manifestar en un document el seu rebuig a la situ-
ació creada i l’exigència que els poders públics intervin-
guin en el sentit de resoldre els problemes creats i asse-
gurar la continuïtat futura d’aquest estadi educatiu.

És per això que, el Grup Parlamentari Socialista, fent-se 
ressò d’aquesta preocupació i exigència i de la voluntat 
manifestada pels signants del document i de l’opinió pú-
blica, presenta la següent proposta de resolució: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Garantir la continuïtat de la xarxa d’escoles bres-
sol o llars d’infants, finançada pel Govern, els Ajunta-
ments i les famílies, creada per la Llei 5/2004 de Creació 
de Llars d’Infants de Qualitat i consolidada per la Llei 
12/2009 d’Educació de Catalunya, prioritzant aquesta fi-
nalitat en el marc de les prioritats generals del Govern i 
habilitant tots els recursos materials, personals i finan-
cers necessaris.

2. Garantir l’accés a les escoles bressol públiques sobre 
una doble base de quotes familiars assequibles, adapta-
des a la realitat social de les famílies que hi accedeixen i 
d’una convocatòria anual d’ajudes públiques que perme-
tin el finançament, almenys, de la meitat de les quotes de 
les famílies afectades.

3. Garantir l’habilitació dels recursos econòmics neces-
saris per a liquidar definitivament les quantitats degudes 

pel Govern als Ajuntaments, corresponents als cursos 
2010-2011 i 2011-2012, dins de l’exercici 2012.

4. Fixar un mòdul de cost per plaça que estigui en relació 
als requisits i característiques del servei definits a la nor-
mativa. Restablir l’esquema de finançament per terços, 
entre Generalitat, Ajuntament i famílies, que ha permès 
el creixement del nombre de places en oferta amb alta ac-
ceptació social.

Estudiar l’aplicació, per al mig i llarg termini, d’un 
nou marc de finançament regulat de les escoles bressol 
en el qual la direcció, administració i finançament bà-
sic d’aquest estadi educatiu recaigui sobre l’Administra-
ció de la Generalitat, en la mesura que és l’Administra-
ció titular i responsable de les competències educatives. 
Aquesta proporció es produiria en funció de la realitat 
administrativa i econòmica de cada escola bressol i seria 
com a mínim 50/25/25, corresponents a la Generalitat, 
als Ajuntaments i a les pròpies famílies, amb aquestes 
proporcions i ordre.

5. Mantenir informat al Parlament de les mesures preses 
en una línia de compliment dels anteriors punts i la se-
va implantació pràctica abans de l’inici del proper curs 
2012-2013.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2012

Miquel Iceta i Llorens Daniel Font i Cardona
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un informe del Govern sobre els ingressos 
recaptats i les inversions i les despeses cor-
rents fetes a Barcelona del 2007 ençà
Tram. 250-01342/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 69887 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.06.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Roca, 
diputat, Pedro Chumillas Zurilla, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost.

Exposició de motius

En aquests moments de greus dificultats econòmiques, 
més que mai és imprescindible una intensa col·laboració 
entre les diferents administracions públiques. Per avalu-
ar aquesta informació és necessari disposar d’informació 
acurada i detallada respecte als ingressos recaptats i a les 
inversions i despeses corrents realitzades.

En el cas de la ciutat de Barcelona, a més és convenient 
disposar d’informació territorialitzada per aquests con-
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ceptes no només a nivell de ciutat sinó també de distric-
tes.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar, 
davant de la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post, un informe on es detalli els ingressos recaptats i les 
inversions i despeses corrents realitzades per la Genera-
litat de Catalunya a la ciutat de Barcelona, desglossades 
per districtes i per exercicis en el període comprés entre 
als anys 2007 a 2012, en termes pressupostats i liquidats, 
detallant per a cada projecte d’inversió o despesa, el seu 
concepte, l’import i l’any d’adjudicació i execució, així 
com agrupant els ingressos també per concepte.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2012

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; Pe-
re Calbó i Roca, diputat del GP del PPC; Pedro Chumi-
llas Zurilla, diputat del GP del PPC

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 de l’elaboració d’un in-
forme de fiscalització relatiu a l’activitat eco-
nomicofinancera de l’Ajuntament de Creixell 
de l’exercici del 2006 al del 2010
Tram. 253-00007/09

Presentació
Miquel Iceta i Llorens, juntament amb tretze altres 
diputats i diputades del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 67567 i 69709 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes: Mesa del Parlament, 19.06.2012

Procediment: l’establert als articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignats, d’acord amb el que 
estableix l’article 168.2 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes.

Exposició de motius

L’actual equip de Govern del municipi de Creixell (Tar-
ragonès), ha posat de manifest públicament, a través de 
l’aprovació d’una moció al Ple de l’Ajuntament, un con-
junt de possibles irregularitats en l’execució i comptabi-

lització de diverses despeses extra pressupostàries que no 
s’havien incorporat a la comptabilitat pública de l’Ajun-
tament durant el mandat de l’equip de Govern que el va 
precedir.

Les despeses meritades i no comptabilitzades, un cop 
descobertes han estat integrades en exercicis posteriors 
al seu meritament, però han tingut com a conseqüència 
la distorsió de la imatge fidel dels comptes econòmics i 
financers de l’ens local i dels resultats comunicats a la 
Sindicatura de Comptes i a la Generalitat de Catalunya, 
entre 2006 i 2010. Resulta igualment rellevant tenir en 
compte que segons les últimes dades publicades ofici-
alment per la Generalitat, corresponents a l’any 2009, 
l’Ajuntament de Creixell rebia el 14% dels seus ingressos 
a través de transferències corrents provinents de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Per aquests motius, i atesa la situació econòmica finan-
cera trobada per l’actual equip de Govern municipal, els 
grups sotasignats presenten la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya encomana a la Sindicatura de 
Comptes que, d’acord amb el que disposa la Llei 18/2010, 
del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, elabori un 
informe de fiscalització de regularitat, financera i de 
compliment legal, sobre el desenvolupament de l’activitat 
economicofinancera de l’Ajuntament de Creixell durant 
els exercicis 2006 a 2010

Palau del Parlament, 10 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Jordi Ter-
rades i Santacreu, Núria Segú Ferré, Mònica Lafuente 
de la Torre, Esteve Pujol i Badà, Roberto Labandera Ga-
nachipi, Joaquim Llena i Cortina, Daniel Font Cardona, 
Marina Geli i Fàbrega, Consol Prados Martínez, Xavier 
Sabaté Ibarz, Joan Ferran Serafini, Agnès Pardell i Veà, 
Eva Granados Galiano, diputats del GP SOC 

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.06.2012 al 04.07.2012).

Finiment del termini: 05.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 19.06.2012.
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3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 39/2003, del 17 de no-
vembre, del sector ferroviari
Tram. 270-00012/09

Tinguda de les compareixences d’organitza-
cions i grups socials
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
20.06.2012, DSPC-C 343

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
tingudes davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, el 20 de juny de 2012 (DSPC-C 343)

Compareixença de Miquel Llevat, director general de 
Transport i Logística de Constructora d’Obres Muni-
cipals, SA, amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari 
(tram. 353-00326/09)

Compareixença d’Enric Ticó i Buixadós, president de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari (tram. 353-00327/09)

Compareixença d’una representació de Comissions 
Obreres amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari 
(tram. 353-00328/09)

Compareixença d’una representació de la Unió General 
de Treballadors amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari 
(tram. 353-00329/09)

Compareixença d’Isidre Gavín Valls, director de CI-
MALSA, amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari 
(tram. 353-00330/09)

Compareixença de Sixte Cambra Sánchez, president de 
l’Autoritat Portuària de Barcelona, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, 
del sector ferroviari (tram. 353-00331/09)

Compareixença de Josep Andreu Figueres, president de 
l’Autoritat Portuària de Tarragona, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, 
del sector ferroviari (tram. 353-00332/09)

Compareixença de Manel Medina, responsable de Distri-
bució Cotxe Acabat, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 

de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferro-
viari (tram. 353-00333/09)

Compareixença de Marc Grau, director de Logística del 
Grup Celsa, amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari 
(tram. 353-00334/09)

Compareixença d’Enoch Albertí, catedràtic de dret cons-
titucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari (tram. 353-00336/09)

Compareixença de Joan Torres, expresident de Ferrocar-
rils de la Generalitat, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferro-
viari (tram. 353-00338/09)

Compareixença de Marc A. García López, director tèc-
nic de l’Autoritat del Transport Metropolità, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari (tram. 353-00339/09)

Compareixença de Ricard Riol, president de l’Associa-
ció per a la Promoció del Transport Públic, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari (tram. 353-00340/09)

Compareixença d’una representació de la Confedera-
ció d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari (tram. 353-00342/09)

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Engi-
nyers de Camins, Canals i Ports amb relació a la Propos-
ta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del 
sector ferroviari (tram. 353-00343/09)

Compareixença de Mateu Turró, enginyer i catedràtic 
de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari (tram. 353-00344/09)

Compareixença de Marta Sánchez Borràs, enginyera i 
directora de projectes del Centre d’Innovació del Trans-
port, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (tram. 
353-00345/09)

Compareixença de Joan Amorós, secretari general de 
Ferrmed, amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari 
(tram. 353-00346/09)

Compareixença d’una representació del Sindicat Espa-
nyol de Maquinistes i Ajudants Ferroviaris amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari (tram. 353-00348/09)
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Compareixença d’una representació de l’empresa Comsa 
Rail Transport amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari 
(tram. 353-00353/09)

Compareixença d’una representació del Sindicat Fede-
ral Ferroviari de la Confederació General del Treball 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (tram. 353-
00355/09)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
decaigudes

Compareixença de Josep Mir, professor de dret admi-
nistratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari (tram. 353-00335/09)

Compareixença de Francesc Robusté, catedràtic de trans-
port de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 39/2003, del sector ferroviari (tram. 353-00337/09)

Compareixença d’una representació de Renfe amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 39/2003, del sector ferroviari (tram. 353-00341/09)

Compareixença de Manuel Megía, director gerent dels 
serveis de Renfe Mercancías, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del 
sector ferroviari (tram. 353-00347/09)

Compareixença del director de Rodalies Catalunya amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (tram. 353-
00349/09)

Compareixença d’Andrés López Pita, doctor enginyer de 
camins i catedràtic de Ferrocarrils de la Universitat Po-
litècnica de Catalunya, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector 
ferroviari (tram. 353-00350/09)

Compareixença d’una representació de l’empresa Euro 
Cargo Rail amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari 
(tram. 353-00351/09)

Compareixença d’una representació de l’empresa TBC 
Railway amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari 
(tram. 353-00352/09)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Railgrup amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 

de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari 
(tram. 353-00354/09)

Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Termini: 15 dies hàbils (del 26.06.2012 al 16.07.2012).

Finiment del termini: 17.07.2012; 09:30 h.

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 14/2012, del 20 d’abril, de mesu-
res urgents de racionalització de la despesa 
pública en l’àmbit educatiu
Tram. 212-00005/09

Propostes de resolució presentades pels 
grups parlamentaris
Reg. 69660 / Admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, sessió del 19.06.2012

Proposta de resolució presentada pel Grup Parlamentari 
Socialista, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-
Esquerra Unida i Alternativa i Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. reg. 69660)

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb l’article 
155 del Reglament del Parlament de Catalunya i l’article 
30.2 de la Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Ga-
ranties 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’article 32.2 
de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal 
Constitucional, s’interposi un recurs d’inconstitucionali-
tat contra la Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de 
mesures urgents de racionalització de la despesa pública 
en l’àmbit educatiu (BOE núm. 96 de 21 d’abril de 2012), 
d’acord amb el Dictamen núm. 7/2012, de 8 de juny de 
2012 del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, 
a les conclusions del qual s’aprecien motius d’inconsti-
tucionalitat, per la seva presumpta afectació de l’autogo-
vern de Catalunya i vulneració de drets a les persones en 
els següents articles: 

– L’article 3 del Reial decret llei 14/2012, perquè vulnera 
les competències de la Generalitat en relació a la políti-
ca de personal al servei de l’Administració educativa es-
tablertes en l’article 131.3.j de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya.

– L’article 4 del Reial decret llei 14/2012, perquè vulne-
ra les competències de la Generalitat en relació amb les 



25 de juny de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 340

3.10.75. TRAMITACIONS EN CURS 61

directrius d’actuació en matèria de recursos recollides a 
l’article 131.2.f de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 

– L’article 6.1del Reial decret llei 14/2012, perquè vulne-
ra les competències exclusives de la Generalitat respecte 
de la regulació dels requisits per a la creació de centres 
universitaris, recollides en l’article 172.2 a) de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya.

– Els articles 6.3 i 6.4 del Reial decret llei 14/2012, per-
què vulneren l’article 86.1 de la Constitució Espanyola en 
la mesura que no compleixen el requisit constitucional de 
la urgència, superant així els límits materials establerts 
pel mateix article.

– L’article 6.4 del Reial decret llei 14/2012, perquè vulne-
ra les competències exclusives de la Generalitat respecte 
a la regulació del règim del professorat docent recollides 
en l’article 172.2.e de l’Estatut d’Autonomia de Catalu-
nya.

– L’article 7 del Reial decret llei 14/2012, perquè és con-
trari a l’autonomia financera tal com acorda l’article 
156.1 de la Constitució Espanyola, pel qual les Comu-
nitats Autònomes gaudiran d’autonomia financera per al 
desenvolupament i execució de les seves competències; 
així com també queda recollit en el mateix sentit a l’arti-
cle 211 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya pel qual la 
Generalitat té competència exclusiva per a ordenar i re-
gular les seves finances.

Així mateix els grups sotasignats sol·liciten la incorpo-
ració del següent article al recurs d’inconstitucionalitat 
citat, atès que també hi aprecien motius d’inconstituci-
onalitat per la seva presumpta afectació de l’autogovern 
de Catalunya: 

– L’article 2 del Reial decret llei 14/2012, perquè vulnera 
l’article 131.2.b l’Estatut d’Autonomia de Catalunya pel 
qual correspon a la Generalitat la competència exclusiva 
en quan a la definició de plantilles del professorat; ai-
xí com també s’incompleix l’article 131.2.c de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya pel qual correspon a la Gene-
ralitat la competència exclusiva de la creació, el desen-
volupament organitzatiu i el règim dels centres públics 
d’educació. Ambdós preceptes estatutaris formen part 
de les competències exclusives de la Generalitat en ma-
tèria d’educació i que queden englobades en l’article 110 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya pel qual corres-
pon a la Generalitat, en l’àmbit de les seves competències 
exclusives, de manera íntegra, la potestat legislativa, la 
potestat reglamentària i la funció executiva, mitjançant 
les quals pot establir polítiques pròpies. Així mateix, el 
mateix article 110 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
determina que el dret català, en matèria de les competèn-
cies exclusives de la Generalitat, és el dret aplicable en el 
seu territori amb preferència sobre qualsevol altre.

Així doncs, l’article 2 del Reial decret Llei 14/2012 su-
posa un envaïment de les competències de la Generali-
tat en matèria d’educació, desenvolupades amb la Llei 
12/2009, de 10 de juliol, d’educació, la qual al seu article 
158.2.a.quart regula la competència de l’Administració 
educativa de la Generalitat en dictar les normes regla-
mentàries que regeixen els requisits que han de complir 
els centres, i l’article 74.2 de la mateixa llei regula l’au-
torització administrativa dels centres educatius privats si 

compleixen els requisits fixats pel Govern amb relació a 
la ràtio entre alumnes i docents.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2012

Miquel Iceta Llorens, portaveu GP SOC; Dolors Camats 
Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Anna Simó i Castelló, 
portaveu del GP d’ERC
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4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació
Tram. 410-00003/09

Substitució de diputats
Reg. 69710 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 19.06.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix el Reglament del 
Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions 
de diputats a les comissions parlamentàries: 

Alta: Eva Granados Galiano

Baixa: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

Palau del Parlament, 14 de juny de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP Soc

Composició de la Comissió de Justícia
Tram. 410-00004/09

Substitució de diputats
Reg. 69711 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 19.06.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix el Reglament del 
Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions 
de diputats a les comissions parlamentàries: 

Alta: Judit Carreras Tort

Baixa: Eva Granados Galiano

Palau del Parlament, 14 de juny de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

4.45.10. COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES 
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Composició de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals
Tram. 412-00006/09

Substitució de diputats
Reg. 69712 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 19.06.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix el Reglament del 
Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions 
de diputats a les comissions parlamentàries: 

Alta: Miquel Iceta i Llorens

Baixa: Rocío Martinez-Sampere i Rodrigo 

Palau del Parlament, 14 de juny de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

4.45.30. DISTRIBUCIÓ DE REPRESENTANTS 
EN ELS ÒRGANS

Atribució de la presidència de la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Respon-
sabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió 
de les Entitats Financeres i la Possible Vul-
neració dels Drets dels Consumidors
Tram. 408-00010/09

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de juny 
de 2012, d’acord amb la Junta de Portaveus i d’acord amb 
l’article 41.2 del Reglament, ha acordat que la presidència 
d’aquesta Comissió correspon al G. P. de Convergència 
i Unió.

D’acord amb els antecedents i el manifestat a la Junta de 
Portaveus, la Mesa de la Comissió tindrà exclusivament 
un president com a òrgan rector. Així mateix s’encomana 
al lletrat que ha d’assistir la Comissió de fer les funcions 
de secretari, als efectes d’aixecar l’acta de les sessions i 
d’expedir, amb el vistiplau del president, les certificaci-
ons que correspongui.

Barcelona, 19 de juny de 2012

Montserrat Tura i Camafreita Núria de Gispert i Català
La secretària segona La presidenta
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Composició de la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Deri-
vades de l’Actuació i la Gestió de les Enti-
tats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 408-00011/09

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de juny 
de 2012, d’acord amb la Junta de Portaveus i de conformi-
tat amb els articles  58.2 i 40.1 del Reglament, ha acordat 
que la Comissió estigui formada per dos membres de cada 
grup parlamentari amb el benentès que el G. P. de Conver-
gència i Unió designarà a més el president. La Comissió 
ha d’adoptar les decisions pel sistema de vot ponderat.

Barcelona, 19 de juny de 2012

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

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 413/
IX, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalit-
zació 27/2011, referent al Programa 131, par-
ticipació ciutadana i qualitat democràtica, 
corresponent al 2009
Tram. 290-00397/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 69290 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.06.2012

A la Mesa del Parlament

Joana Ortega i Alemany, vicepresidenta del Govern i ti-
tular del Departament de Governació i Relacions Insti-
tucionals de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del 
que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de 
Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució 413/IX amb 
número de tramitació 290-00397/09, per la qual s’aprova 
l’Informe de fiscalització 27/2011, referent al Programa 
131, participació ciutadana i qualitat democràtica, cor-
responent al 2009, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió de la Sindicatura de Comptes.

Barcelona, 1 de juny de 2012

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals (reg. 69290).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
26.07.2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.06.2012.

Control del compliment de la Resolució 414/
IX, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalit-
zació 29/2011, referent a l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca, capítol 4 
de despeses, corresponent als anys 2008 i 
2009
Tram. 290-00398/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 69241 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 19.06.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00398/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 414/IX, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 29/2011, re-
ferent a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Re-
cerca, capítol 4 de despeses, corresponent als anys 2008 
i 2009.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 414/IX, per la qual s’apro-
va l’Informe de fiscalització 29/2011, referent a l’Agència 
de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, capítol 4 de 
despeses, corresponent als anys 2008 i 2009 (núm. tram. 
290-00398/09), us envio en document adjunt l’informe 
elaborat pel director executiu de l’esmentada Agència, en 
què s’informa detalladament del compliment relatiu a ca-
dascun dels punts de la Resolució.

Barcelona, 11 de juny de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Resolució 418/
IX, sobre l’organització d’un homenatge ins-
titucional a Jaume Curbet
Tram. 290-00401/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 69211 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.06.2012

A la Mesa del Parlament

Felip Puig i Godes, conseller d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 del 
Reglament del Parlament,

Sol·licito: 

L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe 
de compliment de la Resolució 418/IX (número de trami-
tació 290-00401/09) sobre l’organització d’un homenatge 
institucional a Jaume Curbet.

Barcelona, 12 de juny de 2012

Felip Puig i Godes

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Interior (reg. 
69211).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hàbils 
del termini que disposa el Govern per a retre comptes a 
l’apartat b davant la Comissió corresponent, el qual finirà 
el 26.07.2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.06.2012.

Control del compliment de la Resolució 419/
IX, sobre la creació d’una unitat d’interlocu-
ció i mediació dins el Cos de Mossos d’Es-
quadra
Tram. 290-00402/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 69208 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 19.06.2012

A la Mesa de la Comissió

Número Iniciativa: 290-00402/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 419/IX, 
sobre la creació d’una unitat d’interlocució i mediació 
dins el Cos de Mossos d’Esquadra.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 419/IX, sobre la creació d’una 
unitat d’interlocució i mediació dins el Cos de Mossos 

d’Esquadra (núm. tram. 290-00402/09), us informo del 
següent: 

En el Decret 415/2011, de 13 de desembre, d’estructura de 
la funció policial de la Direcció General de la Policia, que 
va entrar en vigor el dia 16 de desembre de 2011, es va de-
senvolupar una nova estructura orgànica i funcional.

En aquest nou decret es crea l’Àrea de Mediació, Nego-
ciació i Responsabilitat Social Corporativa, unitat d’in-
terlocució i mediació del Cos de Mossos d’Esquadra. La 
seves funcions principals són les de buscar vies de diàleg 
i prevenció en el tractament de conflictes i mobilitzaci-
ons socials.

Actualment s’està duent a terme la provisió dels efectius 
que treballaran en l’Àrea de Mediació, Negociació i Res-
ponsabilitat Social Corporativa i la formació del personal 
al seu servei.

Barcelona, 12 de juny de 2012

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 420/
IX, sobre l’increment de les mesures d’inves-
tigació i vigilància dels grups d’extrema dre-
ta, xenòfobs o racistes
Tram. 290-00403/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 69212 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.06.2012

A la Mesa del Parlament

Felip Puig i Godes, conseller d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 del 
Reglament del Parlament,

Sol·licito: 

L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe 
de compliment de la Resolució 420/IX (número de tra-
mitació 290-00403/09) sobre l’increment de les mesures 
d’investigació i vigilància dels grups d’extrema dreta, xe-
nòfobs o racistes.

Barcelona, 12 de juny de 2012

Felip Puig i Godes

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Interior (reg. 
69212).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
26.07.2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.06.2012.
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Control del compliment de la Resolució 421/
IX, sobre el canvi d’usos de l’antiga caserna 
de la Guàrdia Civil de Sant Quintí de Mediona
Tram. 290-00404/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 68869 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.06.2012

A la Mesa del Parlament

Joana Ortega i Alemany, vicepresidenta del Govern i ti-
tular del Departament de Governació i Relacions Insti-
tucionals de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del 
que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de 
Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de 
l’informe de compliment de la resolució 421/IX amb nú-
mero de tramitació 290-00404/09, sobre el canvi d’usos 
de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sant Quintí de 
Mediona, el control de compliment de la qual correspon 
a la Comissió d’Interior.

Barcelona, 8 de juny de 2012

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals (reg. 68869).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
26.07.2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.06.2012.

Control del compliment de la Resolució 422/
IX, sobre l’elaboració d’un pla de treball 
d’avaluació i planificació de la Unitat de Mit-
jans Aeris dels Mossos d’Esquadra
Tram. 290-00405/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 69213 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.06.2012

A la Mesa del Parlament

Felip Puig i Godes, conseller d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 del 
Reglament del Parlament,

Sol·licito: 

L’ampliació del termini per a la presentació de l’infor-
me de compliment de la Resolució 422/IX (número de 

tramitació 290-00405/09) sobre l’elaboració d’un pla de 
treball d’avaluació i planificació de la Unitat de Mitjans 
Aeris dels Mossos d’Esquadra.

Barcelona, 12 de juny de 2012

Felip Puig i Godes

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Interior (reg. 
69213).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
26.07.2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.06.2012.

Control del compliment de la Resolució 423/
IX, sobre el sistema d’avaluació dels alum-
nes de l’Institut de Seguretat Pública de Ca-
talunya
Tram. 290-00406/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 69209 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 19.06.2012

A la Mesa de la Comissió

Número Iniciativa: 290-00406/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 423/IX, 
sobre el sistema d’avaluació dels alumnes de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 423/IX, sobre el sistema 
d’avaluació dels alumnes de l’Institut de Seguretat Públi-
ca de Catalunya (núm. tram. 290-00406/09), us informo 
del següent: 

Des del proppassat mes d’abril del 2011 la Direcció de 
l’ISPC i del Departament d’Interior han impulsat un «Pla 
Director per a la Millora de la Formació Policial». Amb 
aquest objectiu s’ha desenvolupat un programa especí-
fic per millorar el disseny curricular i el programa del 
Curs de Formació Bàsica Policial, atès que el nou context 
–menys volum d’alumnat a causa de la finalització del 
desplegament del Cos de Mossos d’Esquadra– dóna una 
nova oportunitat de dissenyar i d’implementar millores 
pedagògiques que fins ara difícilment es podien aplicar 
en cursos de gran massificació d’alumnes i de formadors.

Dels resultats d’aquests projectes i programes de millo-
ra que cal implementar en el CFBP destaquen els can-
vis més directament relacionats amb les metodologies 
d’aprenentatge i d’avaluació (apartats a), b) i f) de la Re-
solució 423/IX): 
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1. Canvis en el procés d’ensenyament –aprenentatge– 
avaluació seguint la metodologia del departament d’En-
senyament per a l’elaboració de títols de formació profes-
sional, basat en el concepte de competència professional. 
Aquest enfocament formatiu es basa en les Unitats de 
Competència (UC) que recullen conjuntament les rea-
litzacions professionals (comportaments esperats) i les 
competències clau (competències personals i socials) as-
sociades a cada Unitat de Competència.

La metodologia d’ensenyament– aprenentatge i d’avalua-
ció està més focalitzada al procés d’aprenentatge, al se-
guiment formatiu i a l’avaluació dels 3 elements claus de 
la formació per competències: els coneixements, els pro-
cediments i les actituds i comportaments incloses i des-
crites en el perfil professional de l’agent de policia.

El disseny curricular del curs estableix un mòdul for-
matiu per a cada Unitat de Competència i cada mòdul 
formatiu s’estructura per les àrees de coneixement teòri-
ques i pràctiques que són les Unitats Formatives. En cada 
mòdul s’inclouen també la programació de les activitats 
pràctiques a fi de facilitar l’aprenentatge integrador de 
les competències tècniques (coneixements), dels proce-
diments i dels comportaments i les actituds associades a 
cada mòdul formatiu.

Els docents i formadors del curs han d’incorporar noves 
metodologies docents presencials i on-line i noves activi-
tats formatives i d’avaluació (pràctiques a l’aula, aprenen-
tatge basat en problemes, exemplificació i estudi de ca-
sos, exercicis de simulació, presentacions orals, debats), 
ja que els objectius s’han de centrar en els resultats de 
l’aprenentatge i en les competències que han d’assolir els 
alumnes com a futurs professionals.

Els docents i formadors han de compartir el mateix dic-
cionari de competències clau (definides en el currículum 
del curs) i els mateixos criteris d’observació i d’avaluació, 
mitjançant les graelles i els manuals específics de l’ob-
servació, per tal d’homogeneïtzar i garantir els mateixos 
paràmetres de qualificació de l’alumnat.

2. El procés d’avaluació del curs es un procés continuat 
de seguiment de l’evolució de la formació de l’alumne i 
de retroalimentació per fomentar la reflexió de l’alumne 
sobre el propi procés d’aprenentatge i les seves dificul-
tats, així com de resultats sumatoris sobre la seva qualifi-
cació i la seva capacitació per a l’exercici de les funcions 
i de les responsabilitats pròpies d’un agent de policia, al 
finalitzar el curs.

Es preveu un únic àmbit d’avaluació formativa per a cada 
Unitat de Competència a partir de les notes obtingudes 
en les Unitats Formatives i les notes obtingudes en les 
pràctiques per a cada mòdul (7 mòduls). Les competèn-
cies clau (personals i socials) associades a cada mòdul 
seran també avaluades pels formadors que hagin impar-
tit les Unitats Formatives i hagin dinamitzat i avaluat les 
pràctiques per a cada mòdul.

3. Criteris d’avaluació: es proposa un únic àmbit d’avalu-
ació formativa per a cada mòdul o Unitat de Competèn-
cia, que serà el resultat de les qualificacions obtingudes 
en cada Unitat Formativa: resultats d’aprenentatge i cri-
teris d’avaluació.

La nota obtinguda per a cada mòdul serà el resultat de la 
mitjana ponderada de les Unitats Formatives i de les acti-
vitats pràctiques incloses en el mòdul.

Per superar el curs caldrà aprovar tots els mòduls for-
matius, tot i que la junta d’avaluació podrà considerar o 
compensar la superació del curs quan un alumne/a no-
més hagi suspès un sol mòdul amb una nota igual o su-
perior a 4, tenint en compte l’informe favorable del tutor 
i del coordinador del mòdul suspès.

4. Sobre la valoració de la possibilitat que les pràctiques 
puguin ésser gravades en vídeo (apartat c) de la Resolu-
ció 423/IX)

L’any 2011 es va començar a treballar amb les Àre-
es d’Instructors de Formació Policial i de Formació de 
Bombers la possibilitat d’incorporar en la formació bà-
sicament pràctica, rols o simulacions d’actuacions de 
seguretat o emergències, una nova metodologia d’apre-
nentatge: l’enregistrament en imatge i so de les activi-
tats programades en l’entorn del «boulevard» de l’ISPC. 
Aquesta metodologia en l’àmbit de la formació dels cos-
sos de seguretat i emergències del nostre país és clau per 
la quantitat de simulacions i pràctiques que es programen 
en els cursos i que són necessàries per a la formació i 
l’avaluació de les competències professionals que reque-
riran les seves actuacions i intervencions en el desenvo-
lupament de la seva professió. En aquest moments, es pot 
afirmar que, probablement en iniciar el darrer trimestre 
d’enguany o com a molt tard al gener de l’any vinent, hi 
haurà instal·lades unes càmeres al boulevard i tots els 
components tecnològics, tant maquinari com programa-
ri, per enregistrar pràctiques.

Es proposa, en un primer moment, utilitzar aquest me-
canisme en l’àmbit formatiu (els vídeos com a feedback 
immediat per la millora de l’aprenentatge ja que, efecti-
vament, el fet de visualitzar allò que ha fet com alumne, i 
més si és allò rellevant, està demostrat que agilita i millo-
ra enormement el cicle de l’aprenentatge). Més endavant, 
un cop el personal formador i els instructors dominin la 
tècnica, es podrà utilitzar, també, com a generador d’in-
formes visuals d’avaluació.

5. Pel que fa als protocols d’avaluació en els supòsits en 
què un alumne o alumna pugui exposar a la direcció una 
pressió excessiva... (apartat d) de la Resolució 423/IX): 

D’acord amb el que disposa el Reglament de règim interi-
or de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, tots els 
alumnes poden exposar per escrit a la Direcció de l’Insti-
tut qualsevol queixa, reclamació o suggeriment que con-
siderin oportú.

Així mateix, l’Institut té establerts uns protocols d’actu-
ació per garantir el dret de l’alumnat a exposar qualsevol 
queixa, reclamació o suggeriment. Així, tenen a la se-
va disposició «l’oficina d’atenció a l’alumnat» perquè pu-
guin tenir un òrgan al qual adreçar les seves sol·licituds, 
queixes o propostes, tant de forma individual com de for-
ma col·lectiva a nivell de secció.

Però no només això, sinó que els alumnes es poden di-
rigir per correu electrònic al cap d’instructors de forma 
personal i confidencial, sense seguir el conducte regla-
mentari, per si, precisament, volen exposar una queixa 
del seu instructor. I a més, si ho desitgen, també es po-
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den entrevistar reservadament i sense la presència del seu 
instructor, tant amb el cap d’instructors com amb la Di-
recció de l’ISPC.

6. Quant a l’avaluació i, si escau, la introducció de millo-
res en la comunicació a l’alumne o alumna que no ha su-
perat el curs (apartat e) de la Resolució 423/IX): 

Sempre és difícil adequar la comunicació de la no su-
peració d’un curs a la sensibilitat individual de cada 
alumne. Cada any s’esmerça força temps per intentar co-
municar els resultats de «no apte» del curs amb total de-
licadesa i que l’alumne afectat entengui que ha estat atès 
degudament. La comunicació es fa personalment i indi-
vidualment per un costat a través de l’instructor/tutor de 
la Secció on hi ha aquell o aquells alumnes que no han 
superat el curs; per altra banda, la directora de l’ISPC, re-
uneix als alumnes suspesos i els explica genèricament els 
motius pels quals no han superat el curs i els anima a re-
petir de nou el procés selectiu per a tenir l’oportunitat de 
millorar el rendiment acadèmic i l’assoliment de les com-
petències que defineixen el programa del curs. Aquest 
any, a més, tenint en compte que el Curs de Formació 
Bàsica és la segona fase d’un procés selectiu convocat pel 
Departament d’Interior o pels diferents ajuntaments, els 
quals tenen aspirants al CFB, es farà coincidir la data 
de la reunió de la Junta d’avaluació del curs amb la data 
de la reunió del Tribunal Qualificador de la convocatò-
ria per a l’ingrés al cos de Mossos d’Esquadra, de mane-
ra que els alumnes coneixeran en el mateix moment, les 
avaluacions de la Junta d’Avaluació i la llista conseqüent 
d’aspirants aptes i no aptes d’aquesta segona fase.

Barcelona, 12 de juny de 2012

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 424/
IX, sobre el garantiment de la seguretat dels 
usuaris del transport públic i sobre l’impuls 
de mesures per a fer més efectiu el procedi-
ment sancionador
Tram. 290-00407/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 69214 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.06.2012

A la Mesa del Parlament

Felip Puig i Godes, conseller d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 del 
Reglament del Parlament,

Sol·licito: 

L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe 
de compliment de la Resolució 424/IX (número de trami-
tació 290-00407/09) sobre el garantiment de la seguretat 
dels usuaris del transport públic i sobre l’impuls de me-
sures per a fer més efectiu el procediment sancionador.

Barcelona, 12 de juny de 2012

Felip Puig i Godes

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Interior (reg. 
69214).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
26.07.2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.06.2012.

Control del compliment de la Resolució 449/
IX, sobre l’increment del límit de velocitat al 
tram entre Manresa i Berga de l’autovia C-16
Tram. 290-00430/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 69193 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 19.06.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00430/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 449/IX del 
Parlament de Catalunya, sobre l’increment del límit de 
velocitat al tram entre Manresa i Berga de l’autovia C-16.

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 449/IX del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’increment del límit de velocitat al tram 
entre Manresa i Berga de l’autovia C-16 (núm. tram. 290-
00430/09), us informo del següent: 

S’ha efectuat una anàlisi tècnica de la viabilitat de l’in-
crement –amb caràcter genèric– del límit de velocitat 
màxima permèsa l’autovia C-16 entre Manresa i Berga 
des dels 100 k/h actuals als 120k/h. D’acord amb aquesta 
anàlisi, s’ha decidit que, amb l’excepció de determinades 
limitacions puntuals, s’aixecarà la velocitat màxima de 
circulació permesa, fins als 120 k/h. La nova senyalit-
zació es preveu implantar durant el present mes de juny.

Barcelona, 12 de juny de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre el tancament 
del Programa d’ocupació autònoma
Tram. 354-00125/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 27, del 
20.06.2012 (DSPC-C 345).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre la política de 
suport a la creació de treball autònom
Tram. 354-00126/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 27, del 
20.06.2012 (DSPC-C 345).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre els resultats del 
Pla de xoc contra l’atur presentat l’octubre 
del 2011
Tram. 354-00159/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 27, del 
20.06.2012 (DSPC-C 345).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre l’impacte de la 
reforma laboral en l’increment dels expedi-
ents de regulació d’ocupació i en l’atur
Tram. 354-00166/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 27, del 
20.06.2012 (DSPC-C 345).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre les previsions 
pressupostàries de la renda mínima d’inserció
Tram. 354-00176/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 27 de la Comissió d’Em-
presa i Ocupació, tinguda el 20.06.2012 (DSPC-C 345).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre les participacions preferents de les enti-
tats financeres
Tram. 354-00202/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 19 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 20.06.2012 
(DSPC-C 346).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural amb el conseller d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural sobre el Pla d’implantació de 
plantes de biomassa
Tram. 354-00225/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Mònica Lafuente de la Tor-
re, juntament amb dos altres diputats del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 68326).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió del 
14.06.2012.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural amb el conseller d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural sobre el Pla d’implementació 
de plantes de biomassa
Tram. 354-00226/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 68622).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió del 
14.06.2012.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Sindicat de Policies de Catalu-
nya davant la Comissió d’Interior perquè in-
formi sobre la utilització de bales de goma 
pel Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 356-00187/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 69886).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió 
del 18.06.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Sindicat Autònom de Policia 
SAP-UGT davant la Comissió d’Interior per-
què informi sobre la utilització de bales de 
goma pel Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 356-00188/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 69886).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió 
del 18.06.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Sindicat de Mossos d’Esqua-
dra-CCOO davant la Comissió d’Interior per-
què informi sobre la utilització de bales de 
goma pel Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 356-00189/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 69886).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió 
del 18.06.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’associació Dincat davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació perquè in-
formi sobre la situació del sector i de la in-
serció dels treballadors amb discapacitat i 
amb dificultats especials
Tram. 356-00465/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 27, 
tinguda el 20.06.2012 (DSPC-C 345).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agrupació Catalana d’Entitats 
per a la Inserció Laboral de Persones amb 
Malaltia Mental (Ammfeina) davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació perquè informi so-
bre la situació del sector i de la inserció dels 
treballadors amb discapacitat i amb dificul-
tats especials
Tram. 356-00466/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 27, 
tinguda el 20.06.2012 (DSPC-C 345).
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Centres Espe-
cials de Treball de Catalunya davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació perquè informi 
sobre la situació del sector i de la inserció 
dels treballadors amb discapacitat i amb di-
ficultats especials
Tram. 356-00467/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 27, 
tinguda el 20.06.2012 (DSPC-C 345).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del comitè d’empresa de Fercable 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
perquè expliquin els problemes en què es 
troben l’empresa i els treballadors
Tram. 356-00473/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 27, 
tinguda el 20.06.2012 (DSPC-C 345).

Sol·licitud de compareixença de Manuel Tro-
yano, director general de Caixa Penedès, 
davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè informi sobre les partici-
pacions preferents de les entitats financeres
Tram. 356-00685/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 19 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 20.06.2012 
(DSPC-C 346).

Sol·licitud de compareixença d’Adolf Todó, 
president executiu de Catalunya Banc, da-
vant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè informi sobre les partici-
pacions preferents de les entitats financeres
Tram. 356-00686/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 19 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 20.06.2012 
(DSPC-C 346).

Sol·licitud de compareixença d’Isidre Fainé, 
president de CaixaBank, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè 
informi sobre les participacions preferents 
de les entitats financeres
Tram. 356-00687/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 19 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 20.06.2012 
(DSPC-C 346).

Sol·licitud de compareixença de Josep Ibern, 
president de Caixa Laietana, davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
perquè informi sobre les participacions pre-
ferents de les entitats financeres
Tram. 356-00688/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 19 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 20.06.2012 
(DSPC-C 346).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Empreses d’In-
serció de Catalunya davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè informi de les 
activitats d’inserció laboral
Tram. 356-00738/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 69516).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 20.06.2012.
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4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural amb el conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre el Pla general de política forestal
Tram. 355-00134/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural (reg. 69752).

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 15.06.2012.

Sessió informativa de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural amb el conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre la proposta del pla de producció agrà-
ria ecològica
Tram. 355-00135/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural (reg. 69753).

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 15.06.2012.

Sessió informativa de la Comissió de Benes-
tar, Família i Immigració amb el conseller de 
Benestar Social i Família sobre els criteris 
de copagament fixats per l’ordre per la qual 
s’estableix la participació dels beneficiaris 
de les prestacions de servei no gratuïtes en 
llur finançament
Tram. 355-00136/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departa-
ment de Benestar Social i Família (reg. 69791).

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 18.06.2012.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença del degà del Col·legi d’Advo-
cats de Barcelona amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 353-00186/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 19 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 20.06.2012 
(DSPC-C 346).

Compareixença d’una representació del Col-
legi Oficial d’Enginyers Industrials de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de 
modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa públi-
ca catalana
Tram. 353-00191/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 19 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 20.06.2012 
(DSPC-C 346).
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Compareixença d’Anna Maria Birulés i Ber-
tran, presidenta d’Alta Business Serveis, 
amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de 
modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa públi-
ca catalana
Tram. 353-00203/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 19 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 20.06.2012 
(DSPC-C 346).

Compareixença de Miquel Puig i Raposo, 
conseller d’Eventiaforum, SL, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00206/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 19 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 20.06.2012 
(DSPC-C 346).

Compareixença de Josep Maria Via i Re-
dons, president del Parc de Salut Mar, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finan-
ces públiques de Catalunya, i de modificació 
de l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00207/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 19 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 20.06.2012 
(DSPC-C 346).

Compareixença de Joaquim Triadú i Vila-
Abadal, soci del Departament de Dret Pú-
blic i Urbanístic de PricewaterhouseCoo-
pers, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de 
modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa públi-
ca catalana
Tram. 353-00208/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 19 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 20.06.2012 
(DSPC-C 346).

Compareixença de Salvador Alemany i Mas, 
president d’Abertis, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 353-00209/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 19 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 20.06.2012 
(DSPC-C 346).

Compareixença de Joan B. Casas, degà del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finan-
ces públiques de Catalunya, i de modificació 
de l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00210/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 19 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 20.06.2012 
(DSPC-C 346).
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Compareixença de Rosa Cullell Muniesa 
amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de 
modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa públi-
ca catalana
Tram. 353-00212/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 19 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 20.06.2012 
(DSPC-C 346).

Compareixença de Joat Henrich, president 
de l’Associació Catalana de Gestió Pública, 
amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de 
modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa públi-
ca catalana
Tram. 353-00215/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 19 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 20.06.2012 
(DSPC-C 346).

Compareixença de Jordi Barrat i Esteve, 
professor titular de dret constitucional de 
la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al 
Projecte de llei de consultes populars no re-
ferendàries
Tram. 353-00288/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 26 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 20.06.2012 (DSPC-C 342).

Compareixença de Xavier Arbós i Marín, ca-
tedràtic de dret constitucional de la Facultat 
de Dret de la Universitat de Girona, amb re-
lació al Projecte de llei de consultes popu-
lars no referendàries
Tram. 353-00289/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 26 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 20.06.2012 (DSPC-C 342).

Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, 
director de l’Institut d’Estudis Autonòmics i 
catedràtic de dret constitucional de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, amb relació al Pro-
jecte de llei de consultes populars no refe-
rendàries
Tram. 353-00290/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 26 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 20.06.2012 (DSPC-C 342).

Compareixença de Quim Brugué, catedràtic 
de ciència política de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei de consultes populars no referendàries
Tram. 353-00291/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 26 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 20.06.2012 (DSPC-C 342).

Compareixença de Jaume Magre, director 
de la Fundació Pi i Sunyer i professor del De-
partament de Dret Constitucional i Ciència 
Política de la Universitat de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de consultes popu-
lars no referendàries
Tram. 353-00293/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 26 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 20.06.2012 (DSPC-C 342).
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Compareixença de Joaquín Tornos, catedrà-
tic de dret administratiu de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
consultes populars no referendàries
Tram. 353-00300/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 26 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 20.06.2012 (DSPC-C 342).

Compareixença d’Àlex Saiz Arnaiz, catedrà-
tic de dret constitucional de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de 
llei de consultes populars no referendàries
Tram. 353-00301/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 26 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 20.06.2012 (DSPC-C 342).

Compareixença de Manuel Gerpe, catedrà-
tic de dret constitucional de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei de consultes populars no refe-
rendàries
Tram. 353-00303/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 26 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 20.06.2012 (DSPC-C 342).

Compareixença de Luis Aguiar de Luque, 
catedràtic de dret constitucional de la Uni-
versitat Carlos III, amb relació al Projecte de 
llei de consultes populars no referendàries
Tram. 353-00304/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 26 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 20.06.2012 (DSPC-C 342).

Compareixença de Montserrat Guibernau, 
professora de ciència política al Queen Mary 
College de la Universitat de Londres, amb 
relació al Projecte de llei de consultes popu-
lars no referendàries
Tram. 353-00306/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 26 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 20.06.2012 (DSPC-C 342).

Compareixença de Joan Ramon Resina, 
professor de la Universitat de Standford, 
amb relació al Projecte de llei de consultes 
populars no referendàries
Tram. 353-00307/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 26 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 20.06.2012 (DSPC-C 342).

Compareixença de Carles Boix, catedràtic 
de ciència política de la Universitat de Prin-
ceton, amb relació al Projecte de llei de con-
sultes populars no referendàries
Tram. 353-00308/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 26 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 20.06.2012 (DSPC-C 342).

Compareixença de Javier Pérez Royo, cate-
dràtic de dret constitucional de la Universi-
tat de Sevilla, amb relació al Projecte de llei 
de consultes populars no referendàries
Tram. 353-00310/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 26 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 20.06.2012 (DSPC-C 342).
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Compareixença d’Ángel Luis Alonso de An-
tonio, professor titular de dret constitucional 
de la Universidad Complutense de Madrid, 
amb relació al Projecte de llei de consultes 
populars no referendàries
Tram. 353-00313/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 26 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 20.06.2012 (DSPC-C 342).

Compareixença de Pedro L. Yúfera Salas, 
president del Consell de Col·legis d’Advocats 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de consultes populars no referendàries
Tram. 353-00315/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 26 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 20.06.2012 (DSPC-C 342).

Compareixença de Miquel Roca Junyent, 
advocat, amb relació al Projecte de llei de 
consultes populars no referendàries
Tram. 353-00319/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 26 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 20.06.2012 (DSPC-C 342).

Compareixença de Miquel Llevat, director 
general de Transport i Logística de COMSA-
EMTE, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00326/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat, del 20.06.2012 (DSPC-C 343).

Compareixença d’Enric Ticó i Buixadós, pre-
sident de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00327/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat, del 20.06.2012 (DSPC-C 343).

Compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00328/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat, del 20.06.2012 (DSPC-C 343).

Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 39/2003, del sector 
ferroviari
Tram. 353-00329/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat, del 20.06.2012 (DSPC-C 343).

Compareixença d’Isidre Gavín Valls, direc-
tor de CIMALSA, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00330/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat, del 20.06.2012 (DSPC-C 343).



25 de juny de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 340

4.53.15. INFORMACIó 76

Compareixença de Sixte Cambra Sánchez, 
president de l’Autoritat Portuària de Barce-
lona, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00331/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat, del 20.06.2012 (DSPC-C 343).

Compareixença de Josep Andreu Figueres, 
president de l’Autoritat Portuària de Tarrago-
na, amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00332/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat, del 20.06.2012 (DSPC-C 343).

Compareixença de Manel Medina, respon-
sable de Distribució Cotxe Acabat de SE-
AT, amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00333/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat, del 20.06.2012 (DSPC-C 343).

Compareixença de Marc Grau, director de 
Logística del Grup Celsa, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 39/2003, del sector 
ferroviari
Tram. 353-00334/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat, del 20.06.2012 (DSPC-C 343).

Compareixença de Josep Mir, professor de 
dret administratiu de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00335/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 21 de la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat, tinguda el 20.06.2012 (DSPC-C 343).

Compareixença d’Enoch Albertí, catedràtic 
de dret constitucional de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00336/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat, del 20.06.2012 (DSPC-C 343).

Compareixença de Francesc Robusté, cate-
dràtic de transport de la Universitat Politèc-
nica de Catalunya, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00337/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 21 de la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat, tinguda el 20.06.2012 (DSPC-C 343).

Compareixença de Joan Torres, expresident 
de Ferrocarrils de la Generalitat, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 39/2003, del sector 
ferroviari
Tram. 353-00338/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat, del 20.06.2012 (DSPC-C 343).
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Compareixença de Marc A. García López, 
director tècnic de l’Autoritat del Transport 
Metropolità, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00339/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat, del 20.06.2012 (DSPC-C 343).

Compareixença de Ricard Riol, president de 
l’Associació per a la Promoció del Transport 
Públic, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00340/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat, del 20.06.2012 (DSPC-C 343).

Compareixença d’una representació de 
Renfe amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00341/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 21 de la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat, tinguda el 20.06.2012 (DSPC-C 343).

Compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions Veïnals de Ca-
talunya amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00342/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat, del 20.06.2012 (DSPC-C 343).

Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports 
amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00343/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat, del 20.06.2012 (DSPC-C 343).

Compareixença de Mateu Turró, enginyer i 
catedràtic de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00344/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat, del 20.06.2012 (DSPC-C 343).

Compareixença de Marta Sánchez Borràs, 
enginyera i directora de projectes del Cen-
tre d’Innovació del Transport, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 39/2003, del sector 
ferroviari
Tram. 353-00345/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat, del 20.06.2012 (DSPC-C 343).

Compareixença de Joan Amorós, secreta-
ri general de Ferrmed, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00346/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat, del 20.06.2012 (DSPC-C 343).
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Compareixença de Manuel Megía, director 
gerent dels serveis de Renfe Mercancías, 
amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00347/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 21 de la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat, tinguda el 20.06.2012 (DSPC-C 343).

Compareixença d’una representació del Sin-
dicat Espanyol de Maquinistes i Ajudants 
Ferroviaris amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00348/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat, del 20.06.2012 (DSPC-C 343).

Compareixença del director de Rodalies Ca-
talunya amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00349/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 21 de la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat, tinguda el 20.06.2012 (DSPC-C 343).

Compareixença d’Andrés López Pita, doctor 
enginyer de camins i catedràtic de Ferrocar-
rils de la Universitat Politècnica de Catalu-
nya, amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00350/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 21 de la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat, tinguda el 20.06.2012 (DSPC-C 343).

Compareixença d’una representació de 
l’empresa Euro Cargo Rail amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 39/2003, del sector 
ferroviari
Tram. 353-00351/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 21 de la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat, tinguda el 20.06.2012 (DSPC-C 343).

Compareixença d’una representació de 
l’empresa TCB Railway amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00352/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 21 de la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat, tinguda el 20.06.2012 (DSPC-C 343).

Compareixença d’una representació de 
l’empresa Comsa Rail Transport amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 39/2003, del sector 
ferroviari
Tram. 353-00353/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat, del 20.06.2012 (DSPC-C 343).

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Railgrup amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00354/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 21 de la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat, tinguda el 20.06.2012 (DSPC-C 343).
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Compareixença d’una representació del Sin-
dicat Federal Ferroviari de la Confederació 
General del Treball amb relació a la Propos-
ta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00355/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat, del 20.06.2012 (DSPC-C 343).

Compareixença d’una representació del 
Centre d’Acollida Turística davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació per a informar so-
bre la situació d’aquest centre
Tram. 357-00172/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 27 de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació, del 20.06.2012 (DSPC-C 345).

Compareixença de representants del comitè 
d’empresa del Gran Teatre del Liceu davant 
la Comissió de Cultura i Llengua per a expli-
car la situació actual de la institució
Tram. 357-00258/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Comissió 
de Cultura i Llengua, del 20.06.2012 (DSPC-C 344).

Compareixença de Joan Francesc Marco 
Conchillo, director general del Gran Teatre 
del Liceu, davant la Comissió de Cultura i 
Llengua per a explicar la situació de la insti-
tució i els motius de les mesures adoptades
Tram. 357-00259/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Comissió 
de Cultura i Llengua, del 20.06.2012 (DSPC-C 344).

Compareixença d’una representació de la Fe-
deració de Famílies Monoparentals de Catalu-
nya davant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració per a informar sobre la situació de 
les famílies monoparentals, les famílies acolli-
dores i les famílies lesbianes i gais
Tram. 357-00311/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 23 de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració, del 19.06.2012 
(DSPC-C 341).

Compareixença d’una representació de la 
Coordinadora d’Associacions de Famílies 
Acollidores de Catalunya davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració per a infor-
mar sobre la situació de les famílies mono-
parentals, les famílies acollidores i les famíli-
es lesbianes i gais
Tram. 357-00312/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 23 de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració, del 19.06.2012 
(DSPC-C 341).

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Famílies Lesbianes i Gais davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigra-
ció per a informar sobre la situació de les fa-
mílies monoparentals, les famílies acollido-
res i les famílies lesbianes i gais
Tram. 357-00313/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 23 de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració, del 19.06.2012 
(DSPC-C 341).

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Afectats pel Cessament d’Opera-
cions de Spanair davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost per a informar 
dels perjudicis que ha generat el tancament 
de Spanair als afectats
Tram. 357-00331/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 19 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 20.06.2012 
(DSPC-C 346).
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4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACIONS 
DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DESPATX

Encàrrec del despatx del conseller de Salut 
al conseller d’Interior
Tram. 330-00042/09

Presentació
President de la Generalitat
Reg. 70173 / Coneixement: 20.06.2012

A la presidenta del Parlament de Catalunya

Benvolguda Presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) de 
la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de 
la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència del conseller de Salut, des del dia 
19 fins al dia 23 de juny de 2012, ambdós inclosos, s’en-
carregarà del despatx del seu Departament el conseller 
d’Interior.

Cordialment,

Barcelona, 12 de juny de 2012 

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

N. de la R.: El Decret 67/2012, de 12 de juny, d’encàrrec 
del despatx del conseller de Salut al conseller d’Interior 
des del dia 19 fins al dia 23 de juny de 2012, ambdós in-
closos, és publicat al DOGC 6152, de 19 de juny de 2012.

Encàrrec del despatx del conseller d’Eco-
nomia i Coneixement a la consellera d’Ense-
nyament
Tram. 330-00043/09

Presentació
President de la Generalitat
Reg. 70174 / Coneixement: 20.06.2012

A la presidenta del Parlament de Catalunya

Benvolguda Presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) de 
la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de 
la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència del conseller d’Economia i Conei-
xement, des del dia 19 fins al dia 23 de juny de 2012, 

ambdós inclosos, s’encarregarà del despatx del seu De-
partament la consellera d’Ensenyament.

Cordialment,

Barcelona, 15 de juny de 2012 

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

N. de la R.: El Decret 68/2012, de 15 de juny, d’encàrrec 
del despatx del conseller d’Economia i Coneixement a la 
consellera d’Ensenyament des del dia 19 de juny fins al 
dia 23 de juny, ambdós inclosos, és publicat al DOGC 
6152, de 19 de juny de 2012.

Suplència en l’exercici de les funcions del 
president de la Generalitat per la vicepresi-
denta del Govern
Tram. 330-00044/09

Presentació
President de la Generalitat
Reg. 70175 / Coneixement: 20.06.2012

A la presidenta del Parlament de Catalunya

Benvolguda Presidenta,

Em plau donar-vos compte que durant la meva absència 
des del dia 19 fins al dia 23 de juny de 2012, ambdós in-
closos, i de conformitat amb el que disposa l’article 6 de 
la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la 
Generalitat i del Govern, exercirà la suplència en l’exer-
cici de les funcions de la presidència de la Generalitat la 
vicepresidenta del Govern.

Cordialment,

Barcelona, 13 de juny de 2012

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

N. de la R.: El Decret 69/2012, de 13 de juny, pel qual es 
determina la persona que exercirà la suplència en l’exer-
cici de les funcions de la Presidència de la Generalitat 
des del dia 19 fins al dia 23 de juny de 2012, ambdós in-
closos, és publicat al DOGC 6152, de 19 de juny de 2012.
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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. 69442

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 d’eliminació de la taxa sobre l’emis-
sió de receptes mèdiques i ordres de dispensació, número 
de tramitació 202-00086/09, presentada pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, atès que la seva 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 dotze de juny de dos mil dotze.

Germà Gordó i Aubarell
Secretari del Govern de la Generalitat

Proposició de llei d’eliminació de la taxa 
sobre l’emissió de receptes mèdiques i ordres de 
dispensació

Número de tramitació: 202-00086/09

Proposant: GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

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 12.06.2012

Assignada a: Departament d’Economia i Coneixement

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 Govern 

a l’admissió a tràmit de la Proposició de llei d’eliminació 
de la taxa sobre l’emissió de receptes mèdiques i ordres 
de dispensació (202-00086/09).

2. Efectes de la Proposició de llei d’eliminació 
de la taxa sobre l’emissió de receptes mèdiques 
i ordres de dispensació (202-00086/09) en el 
pressupost vigent: 

S’informa desfavorablement la tramitació d’aquesta pro-
posició de llei, atès que, si es deixa sense efecte l’article 
41 de la llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, 
financeres i administratives i de creació de l’impost sobre 
les estades en establiments turístics, pel qual es crea la 
taxa sobre els actes preparatoris i els serveis accessoris 
de millora de la informació inherents al procés per a la 
prescripció i dispensació de medicaments i productes sa-
nitaris mitjançant l’emissió de receptes mèdiques i ordres 
de dispensació, hi haurà una disminució dels ingressos 
previstos per a l’exercici 2012.

D’altra banda, no es pot compensar la disminució 
d’aquests ingressos amb les mesures recollides en el Re-
ial 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 seguretat de les prestacions, 
d’acord amb els arguments exposats a l’informe annex 
del director general de Seguiment i Avaluació de Políti-
ques d’Estabilitat i Creixement del Departament d’Eco-
nomia i Coneixement.

Barcelona, 8 de juny de 2012

Georgina Arderiu i Munill
Secretària General

Proposició de llei d’eliminació de la taxa 
sobre l’emissió de receptes mèdiques i ordres de 
dispensació

Informe relatiu a la tramitació núm. 202-
00086/09, de proposició de llei d’eliminació de la 
taxa 

1. Antecedents: 

La Llei 5/2012, de 20 de març de mesures fiscals, finan-
ceres i administratives i de creació de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics, va establir la creació de 
la taxa sobre l’emissió de receptes mèdiques i ordres de 
dispensació.

2. Efectes de la Proposició de llei d’eliminació 
de la taxa sobre l’emissió de receptes mèdiques 
i ordres de dispensació (202-00086/09) en el 
pressupost vigent: 

L’aplicació normativa d’aquesta proposició de llei com-
portaria una disminució d’ingressos estimada de 100 mi-
lions d’euros, que en cap cas no es poden compensar a 
través de cap font alternativa de recursos.

L’aprovació del Reial Decret-llei 16/2012, de 20 
d’abril, de mesures urgents per a garantir la sosteni-
bilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qua-
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litat i seguretat de les prestacions, implica un conjunt 
de mesures que han de contribuir a generar un estalvi 
en les finances de la Generalitat; conjuntament amb les 
mesures addicionals que el Govern s’ha vist obligat a 
adoptar per Acord de Govern de 5 de juny 2012 sobre el 
tercer ajust per a la sostenibilitat i solvència de les fi-
nances de Catalunya, han de compensar la disminució 
d’ingressos previstos a la Llei 1/2012, de 22 de febrer, 
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2012 després de l’aprovació de la Llei de Pressupostos 
de l’Estat.

D’acord amb el que explica el propi Acord de Govern, 
els pressupostos de la Generalitat es van presentar en un 
context d’una important incertesa, ja que l’Estat encara 
no havia presentat els seus, cosa que va condicionar de 
forma important la disponibilitat de recursos per part de 
la Generalitat. Després de la presentació del projecte de 
Pressupostos Generals de l’Estat pel 2012, el Govern de 
l’Estat va notificar a la Generalitat l’import de les bes-
tretes a compte que ha de rebre del model de finança-
ment per al 2012. Aquestes bestretes han estat inferiors 
en 1.523 milions d’euros a les que s’havien notificat l’any 
passat i amb les que es va elaborar el pressupost de la Ge-
neralitat. La minoració s’ha agreujat en 210 milions més 
(fins arribar als 1.733) perquè el que s’esperava cobrar de 
liquidació positiva de l’exercici 2010 (1.090 M) ha quedat 
finalment reduït a 880 M. D’altra banda, els pressupos-
tos estatals també suposen una reducció important de les 
transferències finalistes que reben els diferents departa-
ments de la Generalitat. Les noves previsions del quadre 
macroeconòmic de l’Estat condicionen l’objectiu de dè-
ficit al que es compromet la Generalitat. El nou objectiu 
de dèficit de la Generalitat de Catalunya pel 2012 és un 
1,5% del PIB.

En un marc de restriccions com l’actual esdevé primordi-
al prioritzar l’assignació dels recursos pressupostaris, fet 
que comporta la necessitat d’adoptar un seguit de mesu-
res d’ajust addicionals per tal de garantir la sostenibilitat 
de les finances de la Generalitat i l’adequació als com-
promisos de dèficit i deute exigits.

Per tant, el conjunt de noves mesures dissenyades, con-
juntament amb els efectes derivats de l’estalvi previst pel 
Reial Decret-llei 16/2012, de 20 d’abril, ja citat, i el Reial 
decret llei 14/2012 de mesures urgents de racionalització 
de la despesa pública en l’àmbit educatiu, han de generar 
un estalvi global per l’any 2012 al votant dels 1.500 mili-
ons d’euros que, sumat a un esforç d’estalvi de 25 milions 
per part dels òrgans superiors comunicat pel Parlament 
de Catalunya i a una minoració de dos-cents milions del 
Fons de Contingència, hauria de garantir el compliment 
dels objectius de dèficit de l’exercici.

Aquest estalvi, doncs, derivat de les noves mesures apro-
vades en aquest Acord de Govern, no pot ser considerat 
en cap cas com a compensació econòmica per a l’elimi-
nació de la taxa sobre l’emissió de receptes mèdiques i 
ordres de dispensació tal com es proposa en aquesta pro-
posició de Llei: Si fos així, s’alterarien els límits de dè-
ficit aprovats a la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pres-
supostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 pel 
Parlament de Catalunya, vulnerant doncs el que prediu 
aquesta norma.

Barcelona, 7 de juny de 2012

Ivan Planas Miret
Director General de Seguiment i Avaluació de Polítiques 
d’Estabilitat i Creixement
Departament d’Economia i Coneixement 

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.10. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS CONTRA LLEIS DE CATALUNYA

Recurs d’inconstitucionalitat 4596/1999, in-
terposat pel president del Govern de l’Estat 
contra la Llei 9/1999, del 30 de juliol, de su-
port a les seleccions catalanes, la qual mo-
difica el paràgraf primer de l’article 19.2 de 
la Llei 8/1988, del 7 d’abril, de l’esport
Tram. 381-00001/06

Sentència del Tribunal Constitucional
Reg. 67870 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 12.06.2012

Tribunal Constitucional

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don 
Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Eugeni Gay Mon-
talvo, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Ve-
ra, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón 
Reyes, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José Her-
nando Santiago, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ig-
nacio Ortega Álvarez y don Francisco Pérez de los Cobos 
Orihuel, Magistrados, ha pronunciado

En nombre del rey

la siguiente

Sentencia

En el recurso de inconstitucionalidad núm. 4596-1999, 
interpuesto por el Presidente del Gobierno de la Nación 
contra el artículo 2 de la Ley del Parlamento de Cata-
luña 9/1999, de 30 de julio, de apoyo a las selecciones 
catalanas, en la medida en que modifica el inciso primero 
del artículo 19.2 de la Ley del Parlamento de Cataluña 
8/1988, de 7 de abril, del deporte. Han intervenido y for-
mulado alegaciones el Letrado del Parlamento de Cata-
luña y el Abogado de la Generalitat de Cataluña. Ha sido 
Ponente el Magistrado don Javier Delgado Barrio, quien 
expresa el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito presentado en el Registro General 
de este Tribunal Constitucional el día 8 de noviembre de 
1999, el Abogado del Estado, actuando en el ejercicio de 
las funciones que legalmente le corresponden, interpuso 
recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 2 de la 
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Ley del Parlamento de Cataluña 9/1999, de 30 de julio, 
de apoyo a las selecciones catalanas, en cuanto modifica 
el inciso primero del artículo 19.2 de la Ley del Parla-
mento de Cataluña 8/1988, de 7 de abril, del deporte, que 
en su redacción actual dispone «las federaciones deporti-
vas catalanas de cada modalidad deportiva son las repre-
sentantes del respectivo deporte federado catalán en los 
ámbitos supraautonómicos». Se invoca expresamente el 
art. 161.2 CE.

El Abogado del Estado considera que el mencionado pre-
cepto, al atribuir a las federaciones catalanas en exclusi-
va la representación de cada modalidad deportiva en el 
ámbito estatal e internacional, resulta inconstitucional 
por vulnerar las competencias estatales en materia de 
cultura y relaciones internacionales. Se recuerda, en el 
escrito rector de este proceso constitucional, que el pre-
cepto legal vigente con anterioridad a la reforma ahora 
impugnada preveía que las federaciones deportivas ca-
talanas, a efectos de su participación en la actividad de-
portiva de ámbito estatal, debían integrarse en las corres-
pondientes federaciones españolas y no atribuía ninguna 
competencia de representación del deporte catalán en la 
esfera internacional.

A continuación, el Abogado del Estado expone los argu-
mentos de fondo que sostienen la pretensión anulatoria 
del precepto legal controvertido en este proceso consti-
tucional.

a) Examina en primer lugar el Abogado del Estado la 
distribución constitucional de competencias en relación 
con las distintas modalidades deportivas y las competi-
ciones internacionales. Recuerda, a este respecto –como 
se subraya en la exposición de motivos de la Ley esta-
tal 10/1990, de 15 de octubre del deporte– que sobre la 
materia deportiva «inciden varios títulos competencia-
les»; por ejemplo, y además del título específico relati-
vo a la «promoción del deporte» (art. 148.1.19 CE), o del 
«deporte» como materia competencial propia de las Co-
munidades Autónomas según los distintos Estatutos de 
Autonomía, pueden entrar en juego los títulos competen-
ciales referidos a «cultura» (art. 149.2 CE), a «relaciones 
internacionales» (art. 149.1.3 CE), u otras materias como 
«educación», «investigación», «sanidad» o «legislación 
mercantil». Teniendo en cuenta que el conflicto constitu-
cional objeto del proceso se refiere a la configuración del 
deporte español en el ámbito internacional, suponiendo 
las competiciones internacionales una relevante manifes-
tación cultural, la reivindicación competencial se asienta, 
en este caso, sobre los títulos competenciales relativos a 
«relaciones internacionales» y «cultura».

Según sostiene el Abogado del Estado, el hecho de que 
la Comunidad Autónoma de Cataluña ostente la compe-
tencia exclusiva en materia de «deporte» ex art. 9.29 del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC) de 1979 no 
impide que el Estado pueda ejercer y desarrollar plena-
mente las competencias que, en virtud de otros títulos, 
corresponden al Estado y que inciden sobre la materia 
(cita, en este sentido las SSTC 118/1996, de 27 de junio 
y 61/1997, de 20 de marzo). Así, y en lo que interesa a 
este proceso, la competencia genérica que sobre cultura 
ostenta el Estado ex art. 149.2 CE tiene una evidente co-
nexión con la actividad deportiva; conexión que se puso 
de manifiesto en la STC 16/1996, de 1 de febrero, en re-

lación a la impugnación de determinadas partidas presu-
puestarias para financiar actividades deportivas. En esa 
Sentencias se advirtió que «no cabe desconocer que el 
Estado ostenta competencias sobre determinadas materi-
as, singularmente educación y cultura, que pueden inci-
dir también sobre el deporte; todo ello sin perjuicio de las 
competencias específicas que la Ley 10/1990, del Depor-
te, atribuye al Estado, en especial de coordinación con 
las Comunidades Autónomas respecto de la actividad de-
portiva general y apoyo, en colaboración también con las 
Comunidades Autónomas, del deporte de alto nivel» [FJ 
2 C) t)]. El Abogado del Estado alude asimismo a la STC 
109/1996, de 13 de junio, en la que se señalaba que «son 
muchas las materias competenciales específicamente 
contempladas en el bloque de constitucionalidad que ti-
enen un contenido cultural, desde la enseñanza hasta los 
diversos medios de comunicación social, pasando por las 
bibliotecas, los espectáculos, el deporte o la artesanía»; 
estableciéndose como límite a la competencia genérica 
del Estado, la más específica que sobre la misma materia 
ostente la Comunidad Autónoma. En este caso, afirma el 
Abogado del Estado, «el límite se encontraría en la po-
testad legislativa, la potestad reglamentaria y la función 
ejecutiva del deporte en el territorio de Cataluña, en vir-
tud de lo dispuesto en los arts. 9.2 y 25.1 y 2 del Estatuto 
de Cataluña. Por lo tanto, el ejercicio de la competencia 
sobre el deporte en el ámbito internacional por parte del 
Estado no se puede considerar una invasión o vulnera-
ción de la competencia autonómica».

Por lo que respecta al título competencial reservado al 
Estado en materia de relaciones internacionales (art. 
149.1.3 CE), el Abogado del Estado resume la doctrina 
constitucional que impide interpretaciones expansivas de 
dicho precepto, por el mero hecho de que un asunto ten-
ga una incidencia exterior, que podrían derivar en «una 
reordenación del propio orden constitucional de distribu-
ción de competencias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas» (STC 80/1993, de 8 de marzo, FJ 3). Y, en 
términos positivos, recuerda el Abogado del Estado, que 
el art.149.1.3 CE se refiere, según el Tribunal Constitu-
cional, «a materias tan características del ordenamiento 
internacional como son las relativas a la celebración de 
tratados (ius contrahendi), y a la representación exterior 
del Estado (ius legationis), así como a la creación de obli-
gaciones internacionales y a la responsabilidad internaci-
onal del Estado» (STC 165/1994, de 26 de mayo, FJ 5), 
incluyendo igualmente en este título «la posibilidad de 
establecer medidas que regulen y coordinen las activida-
des con proyección externa de las Comunidades Autóno-
mas, para evitar o remediar eventuales perjuicios sobre 
la dirección y puesta en ejecución de la política exterior 
que, en exclusiva, corresponde a las autoridades estata-
les» (loc. cit., FJ 6).

El Abogado del Estado invoca la STC 90/1992, de 11 de 
junio, FJ 5, que resuelve, en su opinión, un supuesto si-
milar al que nos ocupa porque se reconoce la eficacia de 
un título competencial genérico, como es el previsto en el 
art. 149.1.15 CE, junto al relativo a las relaciones interna-
cionales, para afirmar la constitucionalidad de la regula-
ción estatal de la participación de sociedades científicas 
en determinadas uniones o comisiones científicas inter-
nacionales. Es decir, que no se trata de negar toda com-
petencia a la Comunidad Autónoma de Cataluña en la 
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materia, sino de reconocer que es al Estado a quien cor-
responde regular y coordinar las actividades con proyec-
ción externa de las Comunidades Autónomas «para evi-
tar o remediar eventuales perjuicios sobre la dirección 
y la puesta en ejecución de la política exterior que, en 
exclusiva corresponde a las autoridades estatales» (STC 
165/1994). En definitiva, argumenta el Abogado del Esta-
do, «las federaciones deportivas catalanas podrán parti-
cipar en el ámbito internacional representando al deporte 
catalán pero siempre cumpliendo los requisitos y a través 
de los cauces establecidos por el Estado».

Que la materia objeto del recurso tiene efectos en el ám-
bito de las relaciones internaciones es, según el Abogado 
del Estado, evidente pues «se trata de la representación 
del deporte estatal en las competiciones internacionales». 
La autoatribución que la ley catalana hace con carácter 
exclusivo de la representación del deporte catalán a las 
federaciones autonómicas en las competiciones interna-
cionales impide al Estado desempeñar su competencia de 
representación del deporte español que corresponde ex-
clusivamente a las federaciones estatales o, en su caso, 
a las autonómicas en los términos y con las condiciones 
que el Estado establezca.

Esto es así porque la participación del deporte español 
en las competiciones internacionales se lleva a cabo me-
diante federaciones u otros entes internacionales que re-
gulan y organizan aquéllas, por lo que se asumen com-
promisos y responsabilidades con entes internacionales 
en materias como ordenación del deporte y sus compe-
ticiones, régimen disciplinario o resolución de conflic-
tos por vía extrajurisdiccional. A mayor abundamiento, 
la participación del deporte de un Estado en competici-
ones internacionales forma parte de la política exterior 
en materia de cultura física o deporte. En este sentido se 
pronunció este Tribunal en su STC 1/1986, de 10 de ene-
ro, FJ 3, en la que, sin excluir la participación de federa-
ciones autonómicas en competiciones internacionales, se 
subrayó la competencia del Estado para la regulación y 
administración de los intereses propios del deporte fede-
rado español en su conjunto.

b) En segundo lugar, el Abogado del Estado, alude al de-
sarrollo de la competencia estatal en materia de compe-
ticiones deportivas internacionales, tomando como punto 
de partida la Ley 10/1990, del deporte.

Así, de acuerdo con lo establecido en el art. 8 i) de dicha 
ley, corresponde al Consejo Superior de Deportes «au-
torizar o denegar, previa conformidad del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, la celebración en territorio español 
de competiciones deportivas oficiales de carácter inter-
nacional, así como la participación de las selecciones es-
pañolas en las competiciones internacionales»; precepto 
que constituye la ejecución de la competencia estatal pa-
ra la dirección de la política exterior en materia depor-
tiva, amparándose tanto en el art. 149.1.3 CE como en 
el art. 149.2 CE. A su vez el art. 8 p) confiere al citado 
consejo la competencia para «autorizar la inscripción de 
las Federaciones deportivas españolas en las correspon-
dientes Federaciones deportivas de carácter internacio-
nal». Se están ejercitando las mismas que en el caso an-
terior, adquiriendo mayor relevancia la competencia de 
relaciones internacionales puesto que la integración en la 
federación internacional supone la asunción de determi-

nadas obligaciones y compromisos, la participación en la 
elaboración de las normas técnicas que van a regir la ac-
tividad deportiva internacional, así como su régimen dis-
ciplinario. El Abogado del Estado trae a colación la STC 
168/1993, en materia de telecomunicaciones, respecto de 
las facultades de determinados Ministerios de participar 
en las organizaciones internacionales de telecomunica-
ciones.

Siguiendo con el análisis de la Ley 10/90, subraya el 
Abogado del Estado que el art. 32 exige que las federa-
ciones deportivas de ámbito autonómico se integren en 
las federaciones deportivas españolas correspondientes 
«para la participación de sus miembros en actividades o 
competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal o in-
ternacional». Éste es, sin duda, el precepto que más cla-
ramente configura la relación entre las federaciones auto-
nómicas y las estatales y los requisitos que debe cumplir 
un deportista para participar en competiciones internaci-
onales. Este régimen no excluye, sin embargo, la posibili-
dad de que una federación autonómica –o un deportista– 
participen en una competición internacional pero para 
ello deberán contar con la autorización del Consejo Su-
perior de Deportes o con la correspondiente licencia de 
la federación española correspondiente. Para el Abogado 
del Estado, en este precepto se materializan las compe-
tencias en materia de coordinación con la actuación de-
portiva de las Comunidades Autónomas que corresponde 
al Estado en los términos de la STC 165/1994, de 26 de 
mayo, a través del mecanismo de la integración en las fe-
deraciones españolas.

El régimen de representación del deporte español en las 
competiciones internacionales se cierra con los arts. 33.2 
y 47 de la Ley 10/1990, en tanto que prevén, respecti-
vamente, que las federaciones deportivas españolas os-
tentarán la representación de España en las actividades y 
competiciones deportivas de carácter internacional –cor-
respondiendo a cada federación la elección de los depor-
tistas que han de integrar las selecciones nacionales– y 
que los deportistas federados están obligados a asistir a 
las convocatorias de las selecciones deportivas naciona-
les para la participación en competiciones internaciona-
les. Se configura, así, la exclusividad de la representación 
del deporte español, que debe ser única, puesto que no 
podría hablarse de la participación del deporte español 
en su conjunto si en una misma competición internacio-
nal compitiesen en el mismo plano la supuesta represen-
tación estatal y la de una parte del territorio.

Finalmente, invoca el Abogado del Estado el Real Decre-
to 2075/1982, de 9 de julio, vigente en aquello que no se 
oponga a la Ley 10/1990 y que fue objeto de la ya citada 
STC 1/1986. También este reglamento incide sobre la ne-
cesidad de que las federaciones autonómicas cuenten con 
autorización estatal para la participación en una competi-
ción internacional de carácter no oficial.

El Abogado del Estado concluye este apartado remar-
cando tres consideraciones: a) que la regulación exami-
nada se refiere a actividades o competiciones oficiales de 
carácter internacional, de modo que cabe la posibilidad 
de que el deporte federado a nivel autonómico actúe en 
el deporte internacional no oficial; b) que, a tenor de lo 
dispuesto en el art. 8 i) de la Ley 10/1990, cabe la posibi-
lidad de que las selecciones autonómicas intervengan en 
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competiciones internacionales, siempre que cuenten con 
la autorización del Consejo Superior de Deportes o, ex-
cepcionalmente, cuando no exista federación deportiva 
española en una determinada modalidad deportiva, pues 
en los términos de «selecciones españolas» también se 
incluyen las selecciones autonómicas, y c) que el siste-
ma de representación del deporte se organiza escalona-
damente, de modo que la federación autonómica repre-
senta el deporte de este ámbito en la española y ésta, al 
integrarse en la internacional, cumple idéntica función. 
Y concluye que «esta forma de regulación es plenamente 
constitucional por responder al legítimo ejercicio de la 
competencia estatal establecido en el bloque de la consti-
tucionalidad antes descrito».

c) Entrando ya en el análisis del precepto legal impug-
nado, señala el Abogado del Estado, que su regulación 
resulta incompatible con el régimen regulador de la re-
presentación del deporte estatal o español en el ámbito 
internacional y por ello es inconstitucional al invadir las 
competencias estatales reflejadas en esa regulación y al 
extralimitarse territorialmente en el ejercicio de su com-
petencia exclusiva en materia de deporte.

Al entender del Abogado del Estado la única interpreta-
ción posible del art. 19.2. primer párrafo de la Ley 8/1988 
catalana del deporte es que «las federaciones catalanas 
ostentan en exclusiva la representación del deporte ca-
talán en el ámbito estatal e internacional»; interpretación 
que se ve corroborada pro la propia exposición de moti-
vos y por la redacción anterior del precepto antes de su 
modificación por la Ley 9/1999, que preveía y regulaba la 
integración de las federaciones catalanas en las españo-
las y la posibilidad de que aquéllas interviniesen en com-
peticiones internacionales. Esa atribución de la exclusi-
vidad en la representación internacional hace imposible 
que las federaciones españolas cumplan con la más im-
portante de las funciones que tienen asignadas en la es-
fera internacional: la representación del deporte español 
en su conjunto.

Afirma el Abogado del Estado que la atribución de esa 
representatividad con olvido del régimen de representa-
ción del deporte español en su conjunto, vulnera la orga-
nización territorial del Estado prevista en el bloque de 
la constitucionalidad, que parte del principio de que las 
competencias autonómicas se entienden referidas al ám-
bito territorial de la Comunidad Autónoma correspondi-
ente (art. 25.1 EAC), y supone que en las competiciones 
y actividades deportivas internacionales puedan enfren-
tarse el deporte español y el deporte catalán. Por lo tanto, 
a su juicio, el precepto legal impugnado es inconstituci-
onal por dos motivos complementarios: porque extiende 
una competencia autonómica al ámbito internacional, 
desconociendo el límite territorial implícito en la mis-
ma y, además, porque vulnera e impide el ejercicio de la 
competencia, necesariamente estatal, de representación 
del deporte federado español en su conjunto en el ámbito 
internacional.

Con respecto al primer motivo, considera el Abogado del 
Estado que debe tenerse en cuenta que la competencia 
del art. 9.29 EAC se refiere a la regulación legal, desar-
rollo y ejecución del deporte en Cataluña, pero no legiti-
ma a la Comunidad Autónoma para regular materias que 
puedan incidir en el deporte estatal en su conjunto o en 

el deporte internacional. La atribución a sus federaciones 
de esa representación en exclusiva del deporte autonómi-
co en el ámbito internacional supone trasvasar este límite 
territorial y convertir a la entidad federativa en un sujeto 
deportivo internacional cuyas decisiones habrá de produ-
cir efectos fuera del territorio de la Comunidad, e incluso 
del Estado.

Por lo que se refiere a la segunda reflexión, aduce que el 
sistema de representación «en cascada», único posible y 
previsto por el Estado para el ejercicio de sus competen-
cias, queda privado de sentido al pasar de la representa-
ción autonómica directamente a la esfera internacional. 
La previsión normativa impugnada impide que el Esta-
do pueda ejercer su evidente y manifiesta competencia 
de representar internacionalmente el deporte español en 
su conjunto –sin perjuicio de las excepciones, ya menci-
onadas, que puedan suscitarse, bien porque se trate de 
un deporte en el que no exista federación española, bi-
en porque la competición no tenga carácter oficial o bien 
porque el Consejo Superior de Deportes, en otros casos, 
permita la intervención directa de las federaciones auto-
nómicas en el ámbito internacional–.

La conclusión de todo lo afirmado es que el precepto re-
sulta inconstitucional porque en el ámbito internacional 
las federaciones deportivas catalanas nunca pueden tener 
la representación en exclusiva del deporte catalán sin la 
intervención del Consejo Superior de Deportes, con inde-
pendencia de que se integre o no en la federación españo-
la. Si la federación deportiva catalana se integra en la es-
pañola, los deportistas catalanes que participen serán, 
al mismo tiempo, miembros de ambas federaciones y el 
deporte catalán que representen será también español en 
cuanto que forma parte de éste. Si la federación deportiva 
de Cataluña decide no integrarse en la española, tampo-
co podrá ostentar la representación en el ámbito inter-
nacional porque no podría participar en él y si lo hiciera 
vulneraría la competencia exclusiva del Estado para re-
presentar al deporte español en su conjunto.

Mediante otrosí interesa el Abogado del Estado la acu-
mulación del presente recurso de inconstitucionalidad al 
tramitado con el núm. 4033-1998, referido a la represen-
tación internacional del deporte vasco a través de sus fe-
deraciones deportivas, dada la conexión objetiva existen-
te entre ambos.

2. Mediante providencia de 30 de noviembre de 1999 la 
Sección Cuarta de este Tribunal acordó admitir a trámite 
el presente recurso de inconstitucionalidad, así como dar 
traslado de la demanda y documentos presentados, de 
conformidad con el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribu-
nal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputa-
dos y al Senado, así como al Parlamento y al Gobierno de 
la Generalitat de Cataluña, por conducto de sus Presiden-
tes, al objeto de que en el plazo de quince días pudiesen 
personarse en el proceso y formular las alegaciones que 
estimaran convenientes; tener por invocado por el Presi-
dente del Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, lo 
que produce la suspensión de la vigencia y aplicación del 
precepto impugnado, desde la fecha de interposición del 
recurso para las partes y desde la publicación oficial pa-
ra terceros. Por otro lado, se acordó oír a las partes antes 
indicadas, así como a los representantes procesales del 
Gobierno y del Parlamento catalanes, acerca de la proce-
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dencia de la acumulación solicitada por el Abogado del 
Estado. Finalmente, se acordó publicar la incoación del 
recurso en los «Boletines Oficiales del Estado» y en el 
Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.

Esta providencia se publicó en el Boletín Oficial del Esta-
do núm. 302, de 18 de diciembre de 1999, y en el Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña núm. 3040, de 22 
de diciembre de 1999.

3. Por escrito registrado en este Tribunal Constitucional 
el 17 de diciembre de 1999, el Presidente del Congreso de 
los Diputados comunicó que la Mesa de la Cámara ha-
bía acordado no personarse ni formular alegaciones en el 
presente proceso constitucional.

A su vez, la Presidenta del Senado interesó el día 21 de 
diciembre de 1999 que se tuviera por personada a dicha 
Cámara y por ofrecida su colaboración a los efectos del 
art. 88.1 LOTC.

4. El Letrado del Parlamento Vasco, por escrito de 22 de 
diciembre de 1999, comunicó que no se oponía a la acu-
mulación del presente recurso de inconstitucionalidad al 
núm. 4033-1998.

Por su parte, el Letrado de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco presentó su escrito de alegaciones el 24 de 
diciembre de 1999, oponiéndose a dicha acumulación pu-
esto que, aun apreciando prima facie una conexión entre 
los objetos de ambos procesos constitucionales, existen 
diferencias en los textos de las normas impugnadas que 
podrían conducir a planteamientos jurídicos distintos y, 
por ello, a debates diversos. Si así fuera, la apariencia ini-
cial de conexión podría desvanecerse.

5. Con fecha 29 de diciembre de 1999 ingresó en el Re-
gistro General de este Tribunal Constitucional el escrito 
de alegaciones del Letrado del Parlamento de Cataluña, 
quien solicita la desestimación del presente recurso de 
inconstitucionalidad.

Antes de exponer las razones en las que se funda esta 
pretensión, apunta el Letrado parlamentario que resulta 
paradójico que el recurso se apoye principalmente en la 
Ley 10/1990, del deporte, cuando esa ley estatal no es ni 
ley orgánica ni ley de bases y, por lo tanto, no puede ser 
considerada parámetro de constitucionalidad. A ello se 
añade que el precepto legal impugnado en ningún caso 
pretende excluir la competencia estatal para configurar la 
representación del deporte del conjunto del Estado, pues 
precisamente el hecho de no otorgar en exclusiva a las 
federaciones deportivas catalanas la representación exte-
rior del deporte federado catalán la hace compatible con 
la dimensión exterior del deporte estatal en su conjunto.

a) El Letrado parlamentario examina, a continuación, el 
alcance de la competencia estatal sobre relaciones exte-
riores (art. 149.1.3 CE) subrayando que «de acuerdo con 
la significativa jurisprudencia constitucional ... una co-
munidad autónoma está, en primer lugar, facultada para 
llevar a cabo más allá de las fronteras del Estado cualqui-
er actividad sobre materias que son de su competencia, 
siempre y cuando no pretenda deducir de ello un estatuto 
jurídico internacional, ni entrar en pactos internacional-
mente exigibles, esto es, compromisos de cuyo incumpli-
miento se derive una responsabilidad regida por el De-
recho internacional público». Así se deduce de las SSTC 

153/1989, de 5 de octubre, FJ 8 –que niega que pueda 
admitirse que «cualquier relación, por lejana que sea, con 
temas en los que estén involucrados otros países o ciuda-
danos extranjeros, implique por sí sólo o necesariamente 
que la competencia resulte atribuida a la regla “relaci-
ones Internacionales”»–; 17/1991, de 31 de enero, FJ 6 
–que niega la posibilidad de «extender un título esencial-
mente político y propio de las relaciones entre Estados a 
un aspecto tan singular» como la difusión o intercambio 
cultural del patrimonio histórico artístico de las Comu-
nidades Autónomas–; y, finalmente, STC 165/1994, de 
26 de mayo, que reconoce que la proyección exterior de 
las Comunidades Autónomas comporta la posibilidad de 
que realicen actividades de relevancia internacional (FJ 
3). En esta última Sentencia citada también se acota de 
forma concreta y exhaustiva el alcance de la competencia 
estatal ex art. 149.1.3 CE –tomando como parámetro fun-
damental el Derecho internacional (FJ 5) e incluyendo la 
competencia estatal para coordinar las actividades auto-
nómicas en el exterior (FJ 8)–.

Según sostiene el Letrado del Parlamento de Cataluña, 
conforme a esa doctrina, la competencia estatal ofrece un 
doble contenido. Por un lado, se vincula con la facultad 
estatal para celebrar tratados internacionales (ius contra-
hendi), con la representación exterior del Estado (ius le-
gationis) y con la constitución de obligaciones y asunción 
de responsabilidad en la esfera internacional del Estado. 
Por otro, el Tribunal Constitucional establece que en el 
caso de que la proyección exterior de las competencias 
autonómicas pudiera perturbar o comprometer la política 
exterior de España, el Estado podrá establecer medidas 
que regulen o coordinen las actividades con proyección 
externa de aquéllas.

Por ello considera que la proyección exterior del deporte 
federado catalán a través de las federaciones deportivas 
no invade este ámbito competencial estatal si se atiende 
a la naturaleza jurídica de las federaciones y al hecho de 
que las facultades estatales de ordenación y coordinación 
han de ser ejercidas de forma puntual y justificadamente, 
ya que en ningún caso sería admisible una presunción ge-
nérica y a priori del incumplimiento de la política exteri-
or española por una federación deportiva catalana.

El Letrado del Parlamento de Cataluña destaca que las 
federaciones deportivas son asociaciones de segundo 
grado, de configuración legal y de naturaleza privada –
tal como se reconoció en la STC 67/1985, de 24 de mayo 
(FJ 4)– que, en ocasiones, pueden ejercer funciones pú-
blicas. La Constitución, alega, no impone ningún mode-
lo determinado de organización deportiva, y sería total-
mente legítimo y constitucional un sistema organizativo 
en el cual la intervención de los poderes públicos fuera 
inexistente o mínima. Subraya, en este sentido, que las 
federaciones deportivas, por su naturaleza privada, no 
pueden ser sujetos de Derecho internacional, como tam-
poco pueden serlo las federaciones internacionales, que 
jurídicamente han de ser consideradas organizaciones no 
gubernamentales que se rigen por el Derecho del país en 
el que se hallan domiciliadas y por sus propios estatutos 
internos. Por ello mismo, en las competiciones interna-
cionales no se enfrentan los Estados ni los gobiernos au-
tonómicos sino las federaciones deportivas, que no os-
tentan ninguna representación oficial del Estado o de la 
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Comunidad Autónoma. Para el Letrado parlamentario 
«repugna pensar que la actividad deportiva internacional 
sea un ejercicio de la soberanía nacional, a no ser que 
concibamos el deporte como una guerra entre países, a 
modo de ius belli».

Atendidos estos extremos, rechaza la invocación que 
el Abogado del Estado hace de las SSTC 90/1992 y 
168/1992. Con respecto a la primera porque, de acuerdo 
con la trascendencia que tiene para el caso la naturaleza 
jurídica de las federaciones, sorprende que se quiera traer 
a colación un supuesto en el que se contempla la parti-
cipación de determinadas sociedades científicas en «Or-
ganizaciones e Instituciones internacionales resultantes 
de Tratados o Convenios de los que sea parte el Esta-
do español»; es decir, regidas, por tanto, por el derecho 
internacional general, además del dimanante de su Tra-
tado constitutivo. Por lo que hace a la segunda, porque, 
además de que se trataba, asimismo, de organizaciones 
internacionales de telecomunicaciones, entraban en jue-
go dos títulos específicos, como son los de relaciones in-
ternacionales (art. 149.1.3 CE) y telecomunicaciones (art. 
149.1.21 CE).

Sobre el contenido de la facultad estatal para regular y 
coordinar las actividades con proyección exterior de las 
Comunidades Autónomas, señala el Letrado parlamenta-
rio que estamos ante una garantía preventiva con la que 
se pretende evitar que las Comunidades Autónomas, en 
el ejercicio de la proyección internacional de sus compe-
tencias, puedan perturbar o comprometer la dirección de 
la política exterior de España. Esta posibilidad de inter-
vención estatal presupone la existencia de un riesgo de 
perturbación real de su competencia en materia de rela-
ciones internacionales, por lo que no será aceptable una 
presunción genérica de afección a dicha política por las 
actividades autonómicas con proyección internacional.

Por lo tanto, toda actuación estatal debe estar justificada 
en la existencia de un riesgo real y sobrevenido y debe 
ser proporcional al mismo y a la finalidad de conjurarlo. 
Ciertamente, señala el Letrado parlamentario, la inciden-
cia de la política exterior del Estado en el deporte es algo 
que se puede dar puntualmente y en casos determinados, 
como por ejemplo, la necesaria actuación, en su día, del 
Ministerio de Asuntos Exteriores para asegurar la aplica-
ción de la Declaración internacional contra el apartheid 
en los deportes. Pero considerar que cualquier participa-
ción de deportistas españoles en una competición inter-
nacional forma parte del ejercicio de la política exteri-
or del Estado supondría entender el deporte como una 
actividad rigurosamente afecta al poder político, al que 
serviría como medio de propaganda internacional, para 
mostrar el desarrollo de su población; concepción propia, 
según el Letrado del Parlamento de Cataluña, de los Es-
tados sometidos a un régimen totalitario.

En relación con el argumento complementario del Abo-
gado del Estado relativo a la extralimitación territorial 
del ejercicio de la competencia autonómica, subraya que 
el deporte es una competencia autonómica cuya efectivi-
dad precisa de una proyección exterior; dimensión exte-
rior que ha sido avalada por la doctrina de este Tribunal.

b) A continuación el Letrado del Parlamento de Cata-
luña centra sus alegaciones en el alcance de la compe-

tencia estatal sobre cultura ex art. 149.2 CE, subrayan-
do el carácter concurrente de esta competencia ya que el 
constituyente sólo reservó al Estado la competencia ex-
clusiva para la protección del patrimonio cultural contra 
la exportación y la expoliación (art. 149.1.28 CE). Esta 
concurrencia ilustra claramente la pluralidad cultural del 
país.

Abundando en esta línea se reproduce parcialmente la 
STC 49/1984, de 5 de abril, FJ 6, de la que se extrae que 
la intervención principal, la ordenación de la propia cul-
tura, la debe tener la propia Comunidad Autónoma, co-
mo algo inherente a la misma, desempeñando el Esta-
do un papel secundario y «complementador». Se destaca 
asimismo que el Tribunal Constitucional ha mantenido 
una doctrina unánime tendente a la limitación de la po-
tencialidad expansiva del título estatal genérico con la 
consiguiente protección de los títulos autonómicos espe-
cíficos, tal como se desprende, por ejemplo, de la STC 
106/1996 de 13 de junio, FJ 4. Así, según la mencionada 
Sentencia, «la competencia sobre cultura no es, pues, un 
título que le permita al Estado realizar indistintamente 
las mismas actividades normativas y de ejecución que ti-
enen atribuidas las Comunidades Autónomas en las muy 
variadas competencias que tienen ese contenido cultu-
ral.»

c) Por último, el Letrado parlamentario defiende la com-
patibilidad del precepto impugnado con la representación 
en el ámbito internacional que Ley 10/1990, del deporte, 
reconoce a las federaciones de ámbito estatal. Sostiene, 
así, que de la literalidad del precepto impugnado no se 
deduce el monopolio representativo argüido por el repre-
sentante del Estado, pues no se incluye ningún adjetivo 
que pueda llevar a esa conclusión. La regulación jurídi-
ca introducida no hace sino atender y reflejar en sí mis-
ma la heterogeneidad con la que el deporte federado ca-
talán se encontrará para canalizar su proyección exterior. 
Así, mientras determinados organismos deportivos de 
ámbito internacional preceptúan que sus miembros han 
de ser representantes del deporte estatal en su conjunto, 
otros acogen en sus estatutos la posibilidad de admitir 
entre sus miembros a representantes del deporte federado 
de una nación, una colonia, un protectorado, etc. Como 
ejemplo de esto se citan los estatutos de la FIFA, integra-
da por federaciones deportivas nacionales, entre las que 
figuran las cuatro asociaciones británicas. Si se atribuye-
se en exclusiva al Estado la representación del deporte 
federado catalán sería tanto como negar a éste la posibili-
dad de una legítima y constitucional proyección exterior, 
acogida por un buen número de federaciones deportivas 
internacionales. A mayor abundamiento, la compatibili-
dad de ambas representaciones viene avalada por su dis-
tinto alcance, pues la regulada por la Ley 9/1999 sólo se 
refiere al deporte federado catalán y la recogida en la Ley 
10/1990 atiende al deporte estatal en su conjunto.

d) Finalmente, con respecto a la petición de acumulación 
deducida por el Abogado del Estado, el Letrado del Par-
lamento de Cataluña se opone porque no se da una iden-
tidad normativa entre las dos disposiciones impugnadas, 
habida cuenta, en especial, que la Ley del Parlamento de 
Cataluña no atribuye a las federaciones catalanas la re-
presentatividad exclusiva del deporte catalán en el ámbi-
to internacional.
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6. El escrito de alegaciones del Abogado de la Genera-
litat de Cataluña tuvo entrada en el Registro General de 
este Tribunal Constitucional el 3 de enero de 2000. En él 
se postula la desestimación del recurso de inconstitucio-
nalidad por las razones que seguidamente se exponen de 
manera resumida.

a) El Abogado de la Generalidad de Cataluña realiza 
unas primeras consideraciones iniciales acerca de la so-
licitada acumulación de este recurso al núm. 4033-1998; 
entendiendo que, a pesar de la notable similitud de las 
demandas contra la ley catalana y la ley vasca, ésta no se 
corresponde con una pretendida identidad de los precep-
tos legales impugnados. Así, mientras en la ley vasca se 
prevé que la federación vasca de cada modalidad deporti-
va será «la única representante del deporte federado vas-
co en el ámbito estatal e internacional», la ley catalana 
afirma que las federaciones catalanas de cada modalidad 
deportiva «son las representantes del respectivo depor-
te federado catalán en los ámbitos supraautonómicos». Y 
aunque pueda admitirse que la expresión «ámbitos supra-
autonómicos» venga a coincidir en cuanto a su significa-
do con la expresión «ámbito estatal e internacional» del 
art. 16.6 de la Ley del deporte del País Vasco, no sucede 
lo mismo con el término «única» que figura en la ley del 
Parlamento Vasco, pero no en el precepto impugnado en 
este proceso constitucional; por lo que el legislador ca-
talán no necesariamente excluye, por tanto, otros nive-
les de representación a través de federaciones españolas 
y europeas.

El propio representante del Estado, continúa argumen-
tando el Abogado de la Generalidad, reconoce –con ci-
ta de la STC 165/1994– que corresponde a las federaci-
ones deportivas catalanas la representación del deporte 
catalán en el ámbito internacional, si bien respetando 
los requisitos que establezca el Estado. Por consiguien-
te, la cuestión disputada no es tanto la posibilidad de la 
representación deportiva autonómica en ámbitos supra-
autonómicos, aunque sean internacionales, sino las con-
diciones bajo las que puede llevarse a cabo. Pues bien, 
como se deduce de sus propios términos, el art. 19.2 de 
la ley catalana no atribuye a las federaciones catalanas 
la representación del deporte «a nivel del Estado en su 
conjunto sino sólo la concreta representación del deporte 
federado catalán» por lo que habrá de concluirse que «no 
existe oposición entre la representación que la ley catala-
na atribuye a las federaciones catalanas y la que, por su 
parte, ostenta la federación española en las competicio-
nes oficiales internacionales».

Para el Abogado de la Generalidad el planteamiento del 
presente recurso tiene, entonces, una dimensión prospec-
tiva o preventiva, pues nada se alega en concreto acerca 
de que el precepto impugnado autorice a las federaciones 
catalanas a ejercer en ámbitos supraautonómicos la re-
presentación que les atribuye sin respeto a la normativa 
procedente en cada caso, sea estatal o autonómica.

Por otra parte, aduce que el legislador estatal no ha abor-
dado en la Ley 10/1990, del deporte, la posible actuación 
en el ámbito internacional de las federaciones deporti-
vas autonómicas representando al deporte autonómico 
como tal, de manera que en el presente no existe nin-
guna limitación legal al respecto. Esta circunstancia es 
tanto más destacable cuanto que la Ley 13/1980, general 

de la cultura física y del deporte sí contenía una regula-
ción específica sobre esta cuestión (art. 14), abriendo la 
posibilidad a las federaciones autonómicas de participar 
en competiciones internacionales amistosas, siempre que 
no lo hiciera la federación española de la misma especi-
alidad deportiva. La derogación de esta ley ha supuesto 
que no existan condiciones legalmente previstas para la 
proyección internacional de las federaciones deportivas 
autonómicas mediante su participación en competicio-
nes, oficiales o amistosas, por lo que mal puede acha-
carse al art. 19.2 de la Ley catalana del deporte que no 
respete los requisitos fijados en este punto por el Estado.

b) A continuación, el Abogado de la Generalitat subraya 
el carácter privado de las federaciones deportivas que, 
en su caso, participarán en competiciones organizadas 
siempre por entes privados; naturaleza que ha sido con-
firmada en la STC 67/1985. A su juicio, la tendencia a la 
«publificación» de las actividades deportivas como con-
secuencia de su incidencia social no debe llevar a enten-
der que las federaciones sean entidades públicas, ni que 
les resulte consustancial el ejercicio de funciones públi-
cas por delegación. En su opinión, una cosa es el man-
dato de fomentar la cultura física y el deporte del art. 
43.3 CE dirigido a todos los poderes públicos y otra, bien 
distinta, es que dicha labor deba realizarse a través de la 
delegación de facultades administrativas en las federaci-
ones deportivas.

El Abogado de la Generalidad considera que la delega-
ción de funciones públicas es, así, una posibilidad, pero 
no una obligación. Una posibilidad de la que hace uso la 
Ley 10/1990 (en especial, art. 30.2), pero que es ajena a 
la Ley catalana, donde se destaca el carácter esencial-
mente privado de las federaciones catalanas sin que figu-
re ninguna referencia al ejercicio de funciones públicas 
por delegación. «Queda claro, así pues, que las federa-
ciones deportivas catalanas –a diferencia de las federa-
ciones españolas y también de las vascas– son entidades 
estrictamente privadas que carecen de competencias ad-
ministrativas delegadas». En su condición de entes pri-
vados, las federaciones catalanas podrán afiliarse libre 
y simultáneamente a otras entidades como las federaci-
ones españolas, las internacionales, los comités deporti-
vos, etc., cuyos estatutos lo permitan. Buena prueba de 
esta libertad inherente a su carácter privado es que la 
propia normativa española prevé, para el caso de que una 
federación catalana decida no integrarse en la española, 
la creación en Cataluña de una delegación de la federa-
ción estatal.

Esta misma concepción se refleja, a su juicio, en el tema 
de la representación. Mientras que, según el art. 33.2 de 
la Ley estatal del deporte, las federaciones deportivas es-
pañolas «ostentarán la representación de España en las 
actividades y competiciones deportivas de carácter inter-
nacional», las federaciones catalanas mencionadas en el 
art. 19.2 de la ley autonómica no son instituciones públi-
cas que representen a Cataluña sino entidades privadas 
que representan al deporte federado catalán. Esta última 
representación no cuestiona la más general reconocida en 
la Ley 10/1990 a las federaciones de ámbito estatal.

c) En cuanto al marco competencial, comienza el Letra-
do autonómico subrayando la competencia sobre materia 
deportiva que, con carácter exclusivo, atribuye a la Gene-
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ralitat de Cataluña el art. 9.29 EAC y la correlativa ine-
xistencia de una reserva competencial a favor del Estado 
en el art. 149.1 CE. Aduce que esta competencia ha si-
do asumida con carácter exclusivo por todas las Comu-
nidades Autónomas, y de la que es emanación legítima 
su proyección exterior, pues, tal como reconoce la doc-
trina constitucional, «negar toda proyección territorial 
al ejercicio de dichas competencias equivale a negar su 
propia existencia»(y cita, entre otras, las SSTC 48/1988 
y 165/1994). A su juicio, de lo que se trata aquí, en rea-
lidad, no es de extender el ámbito de aplicación de las 
propias normas o de su ejecución más allá del propio ter-
ritorio sino de facilitar la promoción del propio deporte 
federado en los niveles estatal e internacional.

Observa el Abogado de la Generalitat de Cataluña que, a 
pesar de la inexistencia de un título competencial a favor 
del Estado, éste ha dictado dos leyes posconstituciona-
les en materia de deporte –las Leyes 13/1980 y 10/1990, 
que sustituye a la anterior– invocando el art. 43 CE y los 
títulos competenciales sobre cultura, educación, sani-
dad y legislación mercantil. La fundamentación de la ac-
ción estatal en materia deportiva debe buscarse, según el 
Abogado de la Generalidad, en la necesidad de no renun-
ciar a una política del deporte en su conjunto a nivel es-
tatal, nivel que al ser de imposible asunción por parte de 
las Comunidades Autónomas, en razón a la delimitación 
territorial de sus competencias, viene a corresponder al 
Estado en virtud de lo dispuesto en el art. 149.3 CE. En 
consecuencia, «creemos que es posible la existencia de 
una organización del deporte propia de las Comunidades 
Autónomas sin que ello impida ni sustituya a la estructu-
ra deportiva establecida a nivel estatal. La intervención 
estatal estará, por tanto, justificada cuando se trate espe-
cíficamente de regular, coordinar u organizar la partici-
pación de asociaciones o clubes deportivos en competici-
ones de ámbito estatal».

El Abogado de la Generalitat entiende, por otra parte, 
que aunque la competencia estatal puede también apo-
yarse en el título «cultura» del art. 149.2 CE, debe te-
nerse presente que, ostentando la Generalitat competen-
cia en materia de cultura ex art. 9.4 EAC, la promoción 
exterior del deporte que representan las federaciones ca-
talanas responde a la promoción de un hecho cultural 
propio, lo que no se opone a la proyección exterior de 
otros hechos culturales del Estado ni a la de todos ellos 
en su conjunto. Por ello, considera que no cabe aceptar 
que desde la competencia estatal sobre cultura se pueda 
negar o condicionar más allá de lo estrictamente indis-
pensable la promoción autónoma del deporte autonómico 
en cuanto tal, como manifestación hacia el exterior de la 
propia identidad cultural.

Más peligrosa resulta, al entender del Abogado del Es-
tado, la apelación al título competencial referido a la re-
laciones internacionales ex art. 149.1.3 CE porque, de 
aceptarse, vendría a suponer que cualquier actuación en 
el exterior, incluso si es realizada por entidades privadas, 
debería discurrir por los cauces previamente establecidos 
por el poder central y ejercerse bajo la tutela y control 
de éste. La nítida separación entre deporte y relaciones 
internacionales se pone de relieve si se presta atención, 
de un lado, al elemento subjetivo, pues la gestión de los 
intereses de esta naturaleza está encomendada a instanci-

as distintas de las reguladas por la legislación deportiva; 
y, de otro lado, al elemento objetivo, pues la materia de 
«relaciones exteriores» se refiere a esos asuntos en los 
que puede quedar afectada o comprometida la soberanía 
estatal, como son la celebración de tratados (ius contra-
hendi), representación exterior (ius legationis), asunción 
de obligaciones internacionales y responsabilidad inter-
nacional del Estado.

Pues bien, a su juicio, ninguno de esos elementos con-
fluye en las actividades deportivas de unas entidades 
privadas que ni directa ni indirectamente comprometen 
la soberanía estatal. Según señala el Abogado de la Ge-
neralitat, en la doctrina sentada en las SSTC 125/1984, 
17/1991 y, especialmente, 165/1994, se pone el acento en 
la conexión de la competencia del art. 149.1.3 CE con los 
elementos nucleares del Derecho internacional. Sin em-
bargo, tales elementos no concurren, a su juicio, en este 
caso porque: «a) la Generalidad tiene competencia exclu-
siva en materia de deporte, lo que incluye su proyección 
exterior; b) las federaciones deportivas catalanas son en-
tidades jurídicas privadas y no sujetos internacionales; c) 
las competiciones deportivas internacionales se organi-
zan generalmente desde entes privados y se rigen por el 
Derecho privado y no por el Derecho internacional; d) 
las relaciones que surgen de las actividades deportivas 
no crean obligaciones de carácter internacional; y e) la 
actividad en el exterior de las federaciones deportivas ca-
talanas, en principio, no tiene por qué afectar la política 
exterior que corresponde dirigir al Estado».

Según alega el Abogado de la Generalitat, la articulación 
competencial en materia deportiva ha de inspirarse en el 
principio de colaboración, de tal suerte que los hipotéti-
cos conflictos entre las normas estatales y catalanas han 
de resolverse conforme a criterios de competencia y no 
de jerarquía. Además, las normas estatales sobre depor-
te, con excepción de la disposición adicional segunda a) 
de la Ley 10/1990, referida a educación, no tienen carác-
ter básico, por lo que no pueden servir como parámetro 
de constitucionalidad.

Una especial referencia se hace a la posibilidad, señala-
da en la STC 165/1994, de que el Estado adopte medidas 
que regulen o coordinen las actividades de proyección 
exterior de las Comunidades Autónomas, pues las even-
tuales medidas coordinadoras de la política exterior no 
pueden convertirse en el cauce o camino por el que debe 
discurrir la actividad deportiva. Como no cabe admitir 
una presunción genérica y a priori de incumplimiento de 
la política exterior de España por la proyección exterior 
del deporte catalán, las medidas que regulen o coordinen 
tal actuación han de tener, en su caso, un carácter pre-
ventivo y siempre proporcionado, puntual y justificado 
en relación con la concreta actuación a realizar. Desde el 
punto de vista orgánico, esas funciones corresponderían 
al Ministerio de Asuntos Exteriores y no al Consejo Su-
perior de Deportes, cuya autorización previa no es una 
medida de coordinación (como la comunicación de las 
salidas al exterior de los Presidentes autonómicos) sino 
de sustitución.

d) Finalmente, defiende el Abogado de la Generalitat de 
Cataluña la compatibilidad de la representación otorga-
da en las leyes española y catalana del deporte a sus res-
pectivas federaciones, pues la pretendida contradicción 
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es más aparente que real. La representación que reconoce 
la Ley catalana se refiere al deporte federado catalán, lo 
que es distinto y no se opone a otra representación dife-
rente, la del deporte español en su conjunto, que las fede-
raciones catalanas no pueden asumir si no es por encargo 
–como ha sucedido en ocasiones– de la correspondiente 
federación española.

Por otra parte, aduce el Abogado de la Generalidad que 
cuando el art. 32.1 de la Ley 10/1990 establece como 
condición para la participación en competiciones depor-
tivas oficiales de ámbito estatal e internacional la nece-
saria integración de las federaciones autonómicas en las 
correspondientes federaciones españolas, se ejerce una 
competencia estatal puesto que, en el caso de las compe-
ticiones de ámbito estatal su ámbito territorial determi-
na la necesaria intervención del Estado; y en el caso de 
las competiciones internacionales, porque dicha norma 
se refiere –interpretada conjuntamente con el art. 33.2 de 
la Ley 10/90– a la representación de España, «de mane-
ra que para representar a España en las competiciones 
oficiales de ámbito internacional es preciso integrarse en 
la federación deportiva española correspondiente, pero 
no es así cuando la actuación en el exterior no comporta 
tal nivel de representación o se trata de una competición 
amistosa».

Por todo ello considera que la representación estatal in-
cluye al deporte de las Comunidades Autónomas en su 
conjunto, pero no tiene por qué excluir otros posibles ni-
veles de representación deportiva. La ley catalana res-
ponde a una opción legítima ya que no se impone a las 
federaciones deportivas catalanas la integración en la fe-
deración española correspondiente, respetando así la li-
bertad consecuente al carácter privado de tales entida-
des. Consecuentemente, las federaciones catalanas que 
no se integren en la federación española correspondiente 
no podrán participar en torneos estatales ni representar 
a España en competiciones oficiales internacionales. En 
este mismo sentido deben interpretarse los arts. 8 i) y p) 
de la Ley 10/1990.

Finaliza el Abogado de la Generalitat de Cataluña seña-
lando que «la riqueza cultural que presenta la plurali-
dad del Estado español bien puede encontrar un campo 
de adecuado, pacífico y constitucional reflejo en el ter-
reno deportivo y salir al exterior, como tal, a través de la 
participación del deporte federado de las Comunidades 
Autónomas en los supuestos en que los reglamentos fede-
rativos así lo prevean. Ejemplos hay en nuestros días de 
situaciones semejantes –como la de la participación de 
Escocia, el País de Gales, Eire o las Islas Feroe, en com-
peticiones internacionales– sin que se resienta por ello la 
unidad del Estado al que pertenecen».

Por todo ello, el Abogado de la Generalitat solicita la de-
sestimación del recurso de inconstitucionalidad que nos 
ocupa y manifiesta, por otrosí, su oposición a la acumu-
lación interesada por el Abogado del Estado en el escrito 
rector de este proceso.

7. Por providencia de 7 de marzo de 2000, la Sección 
Cuarta acordó que, próximo a finalizar el plazo de los 
cinco meses que señala el art. 161.2 CE desde que se pro-
dujo la suspensión de los preceptos impugnados, se oye-
se a las partes personadas para que en el plazo de cinco 

días expusieran lo que considerasen conveniente acerca 
del mantenimiento o levantamiento de dicha suspensión.

Evacuado el trámite conferido por las partes, este Tribu-
nal acordó, en el Auto 108/2000, de 11 de abril, el man-
tenimiento de la suspensión del precepto legal impugna-
do. Dicha decisión fue publicada en el Boletín Oficial del 
Estado núm. 103, de 29 de abril de 2000 y en el Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña núm. 3147, de 25 
de mayo de 2000.

8. Por providencia de 22 de mayo de 2012 se señaló para 
la deliberación y votación de la presente Sentencia el 23 
del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. Es objeto del presente recurso de inconstitucionalidad 
el inciso primero del art. 19.2 de la Ley del Parlamento 
de Cataluña 8/1988, de 7 de abril, del deporte, en la re-
dacción dada al mismo por el art. 2 de la Ley del Parla-
mento de Cataluña 9/1999, de 30 de julio, de apoyo a las 
selecciones catalanas. Según lo establecido en ese inciso 
del precepto legal, «las federaciones deportivas catalanas 
de cada modalidad deportiva son las representantes del 
respectivo deporte federado catalán en los ámbitos su-
praautonómicos».

El recurso se plantea por motivos estrictamente compe-
tenciales pues el Abogado del Estado considera que es-
te precepto legal autonómico invade las competencias 
estatales en materia de relaciones internacionales (art. 
149.1.3 CE) y de cultura (art. 149.2 CE). El representante 
del Presidente del Gobierno señala, además, que el art. 
9.29 (competencia exclusiva en materia de deporte) del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC) de 1979 no 
legitima el ejercicio de competencias autonómicas a ni-
vel internacional y que la exclusividad de la representa-
ción del deporte federado catalán en el exterior, que el 
precepto impugnado atribuye en exclusiva a las federa-
ciones deportivas catalanas, es inconstitucional porque 
desconoce el límite territorial implícito a las competen-
cias autonómicas impidiendo, a su vez, el ejercicio de la 
competencia necesariamente estatal de representación 
del deporte federado español en su conjunto en el ámbito 
internacional, y menoscabando el sistema de representa-
ción en cascada previsto por el legislador estatal.

Por su parte, tanto el Letrado del Parlamento de Cataluña 
como el Abogado de la Generalitat defienden la constitu-
cionalidad del precepto impugnado y la compatibilidad 
de la representación que se otorga a las federaciones ca-
talanas –en tanto en cuanto no puede configurase como 
exclusiva, pues tal interpretación no se deriva del tenor 
literal del precepto– con la representación a nivel naci-
onal e internacional que se reconoce a las federaciones 
españolas en la Ley 10/1990, del deporte; ley que, por 
otra parte, insisten ambos, no puede erigirse en paráme-
tro de constitucionalidad del precepto legal autonómico 
impugnado. Ambos rechazan, asimismo, que el precepto 
legal cuestionado invada la competencia estatal en mate-
ria de relaciones internacionales (art. 149.1.3 CE) hacien-
do hincapié en la naturaleza jurídica privada de las fede-
raciones deportivas; naturaleza que impide encuadrar la 
regulación de las federaciones dentro de ese título com-
petencial de acuerdo con la propia delimitación que de 
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este título ha efectuado el Tribunal Constitucional. El Le-
trado del Parlamento autonómico descarta también que 
se invada o menoscabe la competencia estatal en materia 
de cultura (art. 149.2 CE) –competencia concurrente con 
la de las Comunidades Autónomas– subrayando que no 
puede convertirse en un título universal que ignore los 
títulos competenciales específicos que correspondan a la 
Comunidad Autónoma, en este caso, el deporte según el 
9.29 EAC.

El Abogado de la Generalidad, además de los argumen-
tos precedentes señala que en esta materia el Estado ca-
rece de título competencial específico; que la regulación 
de la vigente Ley estatal 10/1990, del deporte, no se pro-
nuncia sobre la actuación de las federaciones autonómi-
cas en el ámbito internacional; que el legislador auto-
nómico no ha pretendido extender el ámbito territorial 
de aplicación de sus propias normas sino sólo facilitar la 
promoción del deporte federado fuera de la Comunidad 
Autónoma y que, en definitiva, todo ello es plenamente 
compatible con el establecimiento de una política depor-
tiva para el conjunto del Estado, habida cuenta de los lí-
mites territoriales de las competencias autonómicas y en 
virtud del art. 149.3 CE. Reconoce, en último término, 
que para representar a España en competiciones oficia-
les de ámbito internacional se precisa la integración en la 
federación deportiva española correspondiente, pero ello 
no es así cuando la actuación en el exterior no comporta 
tal nivel de representación o se trata de una competición 
amistosa.

2. Establecidas en estos términos las posiciones de las 
partes, y con carácter previo al análisis del fondo del 
asunto, conviene precisar algunas cuestiones de orden di-
verso.

Así, en primer lugar, hay que tener en cuenta que la Ley 
8/1988, de 7 de abril, del deporte catalán y la Ley 9/1999, 
de 30 de julio, de apoyo a las selecciones catalanas por 
la que se modifican diversos preceptos de aquélla, entre 
ellos, el controvertido en este proceso constitucional, han 
sido objeto de refundición en un texto único de la Ley del 
deporte, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 31 
de julio. Este decreto legislativo ha sido, a su vez, modi-
ficado por la Ley 3/2008, de 23 de abril, de ejercicio de 
las profesiones del deporte y la Ley 10/2011, de 29 de 
diciembre, de simplificación y mejora de la regulación 
normativa. A pesar de estas modificaciones legislativas 
sobrevenidas, no puede verificarse la pérdida de objeto 
del presente proceso constitucional y no sólo por su natu-
raleza competencial, ya señalada, sino porque el art. 19.2 
del actual texto único de la Ley del deporte mantiene la 
misma redacción por lo que la controversia competencial 
continúa viva ya que, en realidad, como sucediera en el 
caso resuelto por la STC 194/2000, de 19 de julio, la nor-
ma recurrida no ha sido expulsada del ordenamiento ju-
rídico por obra de derogación, sino que ha sido objeto de 
una refundición de textos normativos que se ha limitado 
a incorporar dicha norma al art. 19.2 del texto único ya 
indicado [STC 35/2012, de 15 de marzo, 2 b), con cita de 
la STC 1/2012, de 13 de enero, FJ 3]. Por lo tanto, queda 
todavía pendiente la comprobación de si se ha producido 
o no la extralimitación competencial denunciada y su de-
finición constitucional o estatutaria. [STC 204/2011, de 
15 de diciembre, FJ 2 a)].

En segundo lugar, debemos señalar que, con la perspecti-
va del parámetro de control del presente recurso, resulta 
de aplicación nuestra doctrina sobre el ius superveniens 
según la cual «el control de las normas que incurren en 
un posible exceso competencial debe hacerse de acuerdo 
con las normas del bloque de la constitucionalidad vigen-
tes en el momento de dictar sentencia (STC 1/2011, de 14 
de febrero, FJ 2 y doctrina allí citada)» [STC 35/2012, de 
15 de marzo, FJ 2 c)]. Ello determina que nuestro pro-
nunciamiento deba dictarse a la luz de la delimitación de 
competencias que se deriva de la reforma del Estatuto de 
Cataluña llevada a cabo por la Ley Orgánica 6/2006, de 
19 de julio. El actual art. 134 EAC de 2006 establece que 
«corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva 
en materia de deporte, que incluye en todo caso» –a los 
efectos que aquí interesa– «el establecimiento del régi-
men jurídico de las federaciones», previendo asimismo 
la participación de la Generalitat en «las entidades y or-
ganismos de ámbito estatal, europeo e internacional que 
tengan por objeto el desarrollo del deporte».

En tercer lugar, es de señalar que el presente recurso de 
inconstitucionalidad presenta una fundamental coinci-
dencia con el tramitado bajo el núm. 4033-1998 –que ti-
ene por objeto el art. 16.6 de la Ley del Parlamento Vas-
co 14/1998, de junio, del deporte, en cuanto declara que 
«la federación vasca de cada modalidad deportiva será la 
única representante del deporte federado vasco en el ám-
bito estatal e internacional»–, que ha dado lugar a la re-
ciente STC 80/2012, de 18 de abril. Esas similitudes, sin 
embargo, no llegan al grado de poder predicar la iden-
tidad entre ambos enunciados normativos, aunque sí es 
aplicable en este supuesto la doctrina sentada en dicha 
Sentencia.

Por último, debemos señalar que, aunque se impugna la 
totalidad del primer inciso o frase del art. 19.2 de la Ley 
del deporte catalán en cuanto se alude a la representa-
ción por las federaciones catalanas del deporte federado 
catalán en «ámbitos supraautonómicos» –tanto el estatal 
como el internacional–, las dudas de constitucionalidad 
que se plantean en este proceso se circunscriben a la re-
presentación que ostentan las federaciones catalanas en 
el ámbito internacional en tanto en cuanto pueden sig-
nificar una exclusión de la representación que, en dicho 
ámbito, ostentan las federaciones españolas, según la in-
terpretación que realiza el Abogado del precepto contro-
vertido.

3. Delimitado de esta forma el objeto de nuestro enjuici-
amiento debemos abordar ahora el encuadramiento com-
petencial del precepto cuestionado, teniendo en cuenta 
que el Estado considera de aplicación para la resolución 
del presente proceso constitucional el título competencial 
relativo a las «relaciones internacionales» del art. 149.1.3 
CE, así como el art. 149.2 CE que configura el servicio 
a la cultura «como deber y atribución esencial» del Esta-
do; mientras que, por su parte, la Comunidad Autónoma 
de Cataluña invoca su competencia exclusiva en materia 
de deporte (art. 9.29 EAC de 1979 y actual art. 134 EAC 
de 2006) aludiendo, si bien de una forma más tangenci-
al, a su competencia, también exclusiva, en materia de 
cultura.

Pues bien, esta cuestión ya ha sido resuelta en la reci-
ente STC 80/2012, de 18 de abril en la que, como ya se 
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ha apuntado, tuvimos ocasión de pronunciarnos sobre un 
caso similar en el que, además, las alegaciones de las di-
ferentes partes presentes en el proceso, especialmente las 
del Abogado del Estado, eran sustancialmente idénticas. 
Entonces, tras analizar los diversos títulos competencia-
les invocados llegamos a la conclusión de que el encua-
dre competencial del precepto impugnado, atendiendo a 
su objeto y finalidad, había de situarse en la materia es-
pecífica de deporte «pues su contenido se inscribe en la 
regulación de la estructura asociativa del deporte vasco 
en sus distintos segmentos organizativos ... y, en concre-
to de las federaciones deportivas» (STC 80/2012, FJ 6).

Rechazábamos, así, tal como argumentamos en los fun-
damentos jurídicos 4 y 5 de aquella Sentencia, a los que 
nos remitimos, que la controversia pudiera reconducir-
se a la aplicación del título competencial de «relaciones 
internacionales» (art. 149.1.3 CE) o al título de «cultu-
ra» (art. 149.2 CE). En efecto, llegamos a la conclusión 
de que la llamada «representación internacional» en el 
ámbito deportivo tiene un difícil encaje en la materia de 
«relaciones internaciones» prevista en el art. 149.1 3 CE, 
tal y como esta materia ha sido definida en nuestra doc-
trina –sintetizada en la STC 165/1994, de 26 de mayo, FJ 
5– puesto que «ni nos encontramos ante relaciones entre 
Estados u otro tipo de organismos públicos –ya que las 
estructuras deportivas internacionales tienen un carácter 
absolutamente privado– ni la participación en competici-
ones oficiales supone la asunción de compromisos u obli-
gaciones internacionales de ningún tipo» (STC 80/2012, 
FJ 4). En esta línea, precisamente en relación con el art. 
134 EAC de 2006 aquí concernido, nos habíamos pro-
nunciado ya en la STC 31/2010, de 28 de junio, subrayan-
do que «la participación de la Generalitat en entidades y 
organismos europeos o, en general, internacionales que 
tengan por objeto el desarrollo del deporte’, no supone ... 
el ejercicio de potestades que están reservadas al Estado 
ex art. 149.1.3 CE, ni puede condicionar el libre y pleno 
ejercicio estatal de dicha competencia correspondiendo 
al Estado regular su alcance y modalidades» (FJ 80). Por 
lo tanto, la proyección exterior de la competencia auto-
nómica en materia de deporte tendrá como límite la re-
serva al Estado prevista en el art. 149.1.3 CE, teniendo en 
cuenta que «dentro de esa competencia exclusiva estatal 
se sitúa la posibilidad de establecer medidas que regulen 
y coordinen las actividades con proyección externa de las 
Comunidades Autónomas, para evitar o remediar even-
tuales perjuicios sobre la dirección y puesta en ejecución 
de la política exterior que, en exclusiva, corresponde a las 
autoridades estatales.» (STC 164/1995, de 26 de mayo, 
FJ 6). Esta conclusión no descarta, sin embargo, como 
también indicamos en la citada STC 80/2012, que la di-
mensión internacional del deporte tenga una incidencia 
en la acción exterior del Estado que, aun sin implicar el 
ejercicio de las actividades propias de la materia de rela-
ciones internacionales, justifique la intervención estatal 
en esta materia.

Por lo que concierne al título competencial de «cultura» 
–materia sobre la que se proyectan competencias concur-
rentes del Estado y las Comunidades Autónomas (SSTC 
49/1984, de 5 de abril, FJ 6 y en la STC 106/1987, de 25 
de junio, FJ 2)– señalamos entonces que, si bien es cierto 
que no puede negarse la dimensión cultural del deporte 
«dada su relación con el desarrollo de la personalidad, 

con la educación y con el intercambio de valores y cul-
turas que fomenta la práctica deportiva», también lo es 
que la regulación afectada en aquel proceso, y en éste, 
tenía difícil encaje en ese título competencial al referir-
se «única y exclusivamente a una cuestión organizativa o 
estructural de la práctica del deporte (en relación a la re-
presentación internacional de una modalidad deportiva) 
y no a otras dimensiones del mismo» (STC 80/2012, de 
18 de abril, FJ 5).

4. Encuadrado el precepto controvertido en materia de 
«deporte» hay que señalar que la Constitución no conti-
ene reserva competencial alguna a favor del Estado en el 
art. 149 CE, habiendo sido asumidas dichas competen-
cias por la Comunidad Autónoma de Cataluña a través 
de su Estatuto de Autonomía cuyo actual art. 134 (antes 
art. 9.29 EAC) define como competencia exclusiva de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña la materia de depor-
te, listando una serie de submaterias que «en todo caso» 
deberán considerarse incluidas en la noción de «deporte» 
a efectos competenciales. En ejercicio de dicha compe-
tencia exclusiva el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley 
8/1988, de 7 de abril, del deporte, desarrollando así el 
mandato que el art. 43.3 CE dirige a los poderes públi-
cos en orden a fomentar la educación física y el deporte, 
tal como expresamente se afirmaba en el preámbulo de 
la Ley 9/1999, de 30 de julio, de apoyo a las selecciones 
catalanas, que modifica la primera y en el preámbulo del 
vigente texto único de la Ley del deporte, aprobado por el 
Decreto Legislativo 1/2000, de 31 de julio.

5. Partiendo de la exclusividad de la competencia de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña en materia de depor-
te, conviene recordar ahora el canon de enjuiciamiento 
que establecimos en la meritada STC 80/2012, de 18 de 
abril (FFJJ 7 y 8) en relación al problema similar que 
planteaba la Ley de deporte vasca al prever que las fede-
raciones deportivas vascas son las únicas representantes 
del deporte federado vasco en el ámbito nacional e in-
ternacional. Señalamos entonces que la configuración de 
la competencia autonómica como exclusiva y la ausencia 
de un título competencial constitucional específico por 
parte del Estado no impedía que éste pudiera intervenir, 
en concurrencia con las Comunidades Autónomas, en la 
regulación del deporte pues, en algunos casos –y como 
consecuencia, precisamente, de las diferentes facetas so-
bre las que se proyecta la actividad deportiva– es necesa-
ria «una actuación supraautonómica, por requerir de un 
enfoque global y no fragmentado, o de la coordinación 
de diversas actuaciones, o por tratarse de actuaciones en 
las que la materia de deporte se entronca con otra ma-
teria atribuida competencialmente al Estado (por ejem-
plo, la especial vinculación del deporte con la salud (STC 
194/1998, de 1 de octubre, FJ 7)» [STC 80/2012, de 18 de 
abril, FJ 7 a)]. Tarea de coordinación que constituye uno 
de los fundamentos de la Ley estatal 10/1990, del depor-
te, que se aprobó con la finalidad, entre otras, de proce-
der a la coordinación «con las Comunidades Autónomas 
y, en su caso, con las Corporaciones Locales, [de] aque-
llas [otras competencias] que puedan afectar, directa y 
manifiestamente, a los intereses generales del deporte en 
el ámbito nacional»; ley que no fue objeto de reproche 
competencial alguno por parte de ninguna Comunidad 
Autónoma, como tampoco lo fue su predecesora (Ley 
13/1980, de 31 de marzo).«[STC 80/2012, de 18 de abril, 
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FJ 7 a), con cita de la STC 16/1996, de 1 de febrero, FJ 
2 C t)].

Subrayamos asimismo en la citada Sentencia 80/2012 
que «la representación internacional del deporte federa-
do español puede calificarse como una cuestión de in-
terés general, relacionada directamente con la imagen 
exterior que se proyecta del Estado Español, que, si bi-
en no se integra –como ya hemos señalado– en el título 
competencial de “relaciones Internacionales” constituye 
fundamento suficiente de la intervención reguladora del 
Estado en materia deportiva y se proyecta, consecuente-
mente, sobre el alcance de las competencias autonómicas 
en esta materia, en el sentido de que determinadas deci-
siones –como la decisión de participación de las selecci-
ones españolas en competiciones internacionales, la au-
torización de la inscripción de las federaciones españolas 
en las federaciones internacionales correspondientes, o 
la autorización de la celebración de competiciones inter-
nacionales de carácter oficial en territorio español (art. 
8 Ley 10/1990)– han de ubicarse necesariamente en el 
ámbito de decisión del Estado, constituyendo un límite 
externo al ejercicio de las competencias autonómicas» 
(STC 80/2012, de 18 de abril, FJ 7). Criterio éste que, 
en cierta manera, habíamos adelantado ya en el ATC 
108/2000, de 11 de abril, en el que, con motivo de nues-
tro pronunciamiento sobre el mantenimiento de la sus-
pensión de la aplicación del precepto aquí controvertido, 
señalamos que «la vigencia y aplicabilidad de la norma 
aquí impugnada habría de perjudicar gravemente aquel 
interés [general], pues la imagen internacional de España 
se vería inevitablemente alterada en un foro de tanta y 
tan eficaz difusión como es el de las competiciones de-
portivas, con el riesgo de que, caso de prosperar el recur-
so de inconstitucionalidad, sería necesario rectificar de 
nuevo aquella pluralidad y volver al modelo de represen-
tación internacional hasta ahora existente» (FJ 2, con cita 
del el ATC 35/1999, relativo a la suspensión del precepto 
controvertido de la Ley del deporte del País Vasco), lo 
que indudablemente, establece una conexión entre inte-
rés general y representación unitaria del deporte español 
en el ámbito internacional [STC 80/2012, FJ 7 a)].

La afirmación anterior se complementaba recordando 
que la vigencia del principio de territorialidad de las nor-
mas y actos de las Comunidades Autónomas, recogido 
expresamente en el art. 115 EAC de 2006, no excluye su 
excepcional eficacia extraterritorial ni su proyección, in-
cluso más allá del territorio español, siempre y cuando no 
se afecte a materias propias del ordenamiento internaci-
onal, ni se enerve o condicione el ejercicio de otras com-
petencias que correspondan al Estado [SSTC 37/1981, de 
16 de noviembre, FJ 1; 150/1990, de 4 de octubre, FJ 5; 
165/1994, de 26 de mayo, FJJ 5 y 6; 126/2002, de 23 de 
mayo, FJ 9 a), 168/2004, de 6 de octubre, FJ 5; 3172010, 
de 28 de junio, FJ 63 y STC 80/2012, de 18 de abril, FJ 
7 a)].

La aplicación conjunta de ambos criterios –a los que 
ya habíamos aludido en nuestra STC 1/1986, de 10 de 
enero– nos llevó a la conclusión de que «la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, en el ejercicio de su compe-
tencia exclusiva sobre deporte, no pued(e) prever que las 
federaciones vascas serán las “únicas representantes del 
deporte federado vasco” con carácter general, pues ello 

implicaría que el legislador vasco está configurando el 
régimen o la regulación de determinadas facetas de la 
materia de deporte que afectan a la imagen exterior del 
Estado y que inciden en la esfera de intereses del depor-
te federado español en su conjunto; cuando, en realidad, 
se trata de decisiones que quedan al margen del poder de 
actuación de las Comunidades Autónomas y pertenecen 
forzosamente al del Estado, constituyendo, así, un límite 
externo al ejercicio de esa competencia exclusiva auto-
nómica» (STC 80/2012, de 18 de abril, FJ 10).

Ello no obstante, consideramos que cabía una interpreta-
ción conforme del art. 16 de la Ley del deporte del País 
Vasco siempre que esa configuración de las federaciones 
vascas como únicas representantes del deporte federado 
vasco en el ámbito internacional, reflejada en el art. 16.6 
primer inciso de la Ley del deporte del País Vasco, se 
circunscribiese a aquellos espacios en los que no se pro-
duce una confluencia o concurrencia con la competencia 
que ostenta el Estado, siempre, dijimos entonces, «que se 
trate de deportes en los que no existan federaciones es-
pañolas, y que, en ningún caso, se impidan o perturben 
las competencias del Estado de coordinación y represen-
tación internacional del deporte español» (STC 80/2012, 
de 18 de abril, FFJJ 10 y 11).

6. La aplicación del canon de enjuiciamiento establecido 
en la STC 80/2012 –y sintetizado en el anterior funda-
mento jurídico– al art.19.2, primer inciso, de la Ley ca-
talana del deporte ha de conducirnos, necesariamente, a 
la desestimación de este recurso de inconstitucionalidad, 
con la interpretación conforme que seguidamente se in-
dica.

Conviene reiterar, en este punto, que la discrepancia en-
tre las partes se refiere a la configuración de las fede-
raciones catalanas de cada modalidad deportiva como 
representantes del deporte federado catalán en ámbitos 
supraautonómicos, en su concreta proyección en el ám-
bito internacional y en la medida en que el Abogado del 
Estado interpreta dicha previsión en términos de exclusi-
vidad. No se cuestiona, así, la representación que el art. 
19.2, primer inciso, de la Ley del deporte de Cataluña 
atribuye a las federaciones catalanas en el ámbito esta-
tal; como tampoco la representación que puedan ostentar 
dichas federaciones en el ámbito internacional –posibili-
dad que ya ha sido admitida por este Tribunal en la STC 
1/1986, de 10 de enero (FJ 3)–. Lo controvertido es, por 
tanto, el carácter exclusivo de esa representación del de-
porte catalán en el ámbito internacional que el Abogado 
del Estado lee en el precepto impugnado y considera la 
única interpretación posible del mismo –trayendo a co-
lación diversas afirmaciones contenidas en el preámbulo 
de la Ley 9/1999, de 30 de julio, que hacen referencia al 
«deseo del deporte catalán de disfrutar de representación 
internacional» como un objetivo «muy arraigado en el ti-
empo»–.

Pero no puede aceptarse este planteamiento, pues la nor-
ma impugnada, al contrario que la vasca correspondien-
te, no contiene referencia alguna al carácter exclusivo o 
excluyente de la representación que se atribuye a las fe-
deraciones catalanas en ámbitos supraautonómicos –en 
particular, en el internacional. Ciertamente, como apunta 
el Abogado del Estado, el preámbulo de la Ley 9/1999, 
de 30 de julio, de selecciones catalanas que dio nueva re-
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dacción al precepto controvertido subraya «el deseo del 
deporte catalán de disfrutar de representación internaci-
onal» como un objetivo «muy arraigado en el tiempo», 
apuntando ejemplos históricos de dicha participación del 
deporte catalán en competiciones deportivas internacio-
nales. Sin embargo, esta concepción «universal del de-
porte» –como se dice en el preámbulo– no necesaria-
mente implica una invasión de la competencia estatal en 
la defensa de los intereses generales del deporte federado 
español en su conjunto, ni necesariamente la enerva o la 
condiciona.

Y es que, como hemos subrayado en el fundamento ju-
rídico anterior, el precepto impugnado debe leerse en 
el sentido de que la representación internacional del de-
porte federado catalán por las federaciones catalanas es 
constitucional siempre que no se produzca la confluencia 
de sus intereses con los intereses propios del deporte fe-
derado español en su conjunto. Así, como dijimos en la 
STC 80/2012, «es en ese espacio en el que no se produce 
una confluencia o concurrencia con la competencia que 
ostenta el Estado en relación con la dimensión internaci-
onal del deporte, donde la previsión del art. 16.6, primer 
inciso, adquiere todo su sentido, sin perturbar la compe-
tencia estatal ni quebrar la estructura piramidal del de-
porte. Se trata de supuestos que no corresponde deslindar 
a este Tribunal pero a los que se refiere expresamente el 
Abogado del Estado en sus alegaciones: participación del 
deporte federado vasco en competiciones internacionales 
no oficiales; en competiciones internacionales oficiales 
de modalidades deportivas para las que no se haya cre-
ado una federación española; o en eventos deportivos en 
los que no participen selecciones nacionales de otros Es-
tados o países y/o cuenten con la preceptiva autorización 
del Consejo Superior de Deportes» (FJ 10). En definitiva, 
las federaciones catalanas podrán participar directamen-
te en eventos deportivos internacionales siempre que no 
se produzca una confluencia entre el interés nacional del 
que es portador el deporte federado español y el interés 
propio de la Comunidad Autónoma en la proyección ex-
terior de su actividad deportiva, con respeto, a lo estable-
cido en la normativa estatal y a los estatutos de la federa-
ción internacional de que se trate.

Que esta interpretación es la que subyace a la normati-
va catalana se desprende, además, de la lectura integra-
da del art. 19.2 primer inciso con el art. 19.1 de la Ley 
del deporte de Cataluña en cuanto prevé que «las fede-
raciones deportivas catalanas pueden solicitar la integra-
ción como miembros de las correspondientes federacio-
nes de ámbitos supraautonómicos y en otras entidades a 
los efectos de participar, desarrollar y organizar activi-
dades deportivas en estos ámbitos, en los términos que 
establezcan las respectivas normas estatutarias y su apli-
cación».

7. En conclusión, el primer inciso del art. 19.2 de la Ley 
del deporte de Cataluña según el cual las federaciones 
catalanas de cada modalidad deportiva serán las repre-
sentantes del deporte federado catalán en ámbitos supra-
autonómicos «es constitucional siempre que se trate de 
deportes en los que no existan federaciones españolas y 
que, en ningún caso, se impidan o perturben las compe-
tencias del Estado de coordinación y representación in-
ternacional del deporte español.» (STC 80/2012, FJ 11)

Fallo

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucio-
nal, por la autoridad que le confiere la Constitución de la 
Nación Española,

Ha decidido

Desestimar el recurso de inconstitucionalidad núm. 
4596-1999 interpuesto por el Presidente del Gobierno de 
la Nación y declarar que el inciso primero del art. 19.2 de 
la Ley del Parlamento de Cataluña 8/1988, de 7 de abril, 
del deporte, en la redacción dada al mismo por el art. 2 
de la Ley 9/1999, de 30 de julio, de apoyo a las seleccio-
nes catalanas, es constitucional en los términos estableci-
dos en el fundamento jurídico 7.

Publíquese esta Sentencia en el Boletín Oficial del Estado.

Dada en Madrid, a veintitrés de mayo de dos mil doce.
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	Proposta de resolució sobre la unitat local d’agricultura de Torres de Segre
	Tram. 250-01180/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la unitat local d’agricultura d’Organyà
	Tram. 250-01181/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la unitat local d’agricultura de Bellver de Cerdanya
	Tram. 250-01182/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la unitat local d’agricultura de Ponts
	Tram. 250-01183/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la unitat local d’agricultura de la Granadella
	Tram. 250-01184/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el servei d’atenció a la salut sexual i reproductiva als centres d’atenció primària de Parets del Vallès, la Llagosta i Sant Fost de Campsentelles
	Tram. 250-01185/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el servei de pediatria d’urgència les vint-i-quatre hores als centres d’atenció primària del Prat del Llobregat
	Tram. 250-01186/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la proposta de supressió d’un dels equips mèdics del CAP de la Llàntia, de Mataró
	Tram. 250-01187/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la creació i la reglamentació del Centre d’Estudis, Recerca i Capacitació sobre Violència Masclista
	Tram. 250-01188/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la rehabilitació i l’adequació de l’edifici de l’Institut Casablancas, de Sabadell
	Tram. 250-01189/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre les polítiques actives d’ocupació i desenvolupament local
	Tram. 250-01190/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el traspàs de la política de beques universitàries al Govern de la Generalitat i sobre l’augment de les taxes de matriculació en les universitats públiques catalanes
	Tram. 250-01191/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el mapa de les titulacions universitàries, la duplicitat de titulacions i la situació de les titulacions en funció de les activitats de la societat
	Tram. 250-01192/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la paralització de les obres del nou enllaç de l’autopista AP-7 a Girona afectades pel jaciment de Domeny
	Tram. 250-01193/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el garantiment de l’aplicació de la Llei 39/2006, de la dependència, el 2012
	Tram. 250-01194/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’ampliació de la zona de Gallecs inclosa en el Pla d’espais d’interès natural
	Tram. 250-01195/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’autorització per a construir el gasoducte Martorell-Figueres i sobre el cost econòmic d’aquesta infraestructura
	Tram. 250-01196/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el garantiment del 75% del salari mínim interprofessional als centres especials de treball i sobre la continuïtat dels serveis d’integració laboral de persones amb discapacitat
	Tram. 250-01197/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la continuïtat del projecte IntegrARTE i la continuïtat del suport al Centre d’Atenció Integral al Discapacitat de Montcada i Reixac
	Tram. 250-01198/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el Pla de prevenció i atenció de zones d’actuació preferent
	Tram. 250-01199/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la protesta al Govern de l’Estat pel tractament rebut pel Síndic de Greuges en la visita al centre d’internament d’estrangers de la Zona Franca de Barcelona el 17 d’abril de 2012
	Tram. 250-01201/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la difusió de les varietats dialectals del català en els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i sobre la subtitulació i el doblatge de les locucions
	Tram. 250-01202/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la inclusió en el Tractat sobre el comerç d’armes de la prohibició de transferir armes si hi ha risc de violació dels drets humans
	Tram. 250-01203/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre les situacions d’emergència social i la renda mínima d’inserció
	Tram. 250-01205/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el col·lapse dels expedients de renda mínima d’inserció
	Tram. 250-01206/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la inserció sociolaboral de les persones en risc d’exclusió social
	Tram. 250-01207/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la prevenció de l’exclusió social en la transició de l’escola al treball
	Tram. 250-01208/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’accés a l’habitatge de les persones en situació o en risc d’exclusió social
	Tram. 250-01209/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la protecció de les persones en situació o en risc d’exclusió social
	Tram. 250-01210/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció social a determinats col·lectius en situació o en risc d’exclusió social
	Tram. 250-01211/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’impuls del treball comunitari i del voluntariat
	Tram. 250-01212/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la protecció de les famílies
	Tram. 250-01213/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la constitució d’una xarxa d’últim recurs de lluita contra l’exclusió social
	Tram. 250-01214/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la modificació de les demarcacions i els partits judicials proposada pel Consell General del Poder Judicial
	Tram. 250-01215/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un informe sobre l’evolució del nombre d’ordres de protecció per a dones víctimes de la violència masclista
	Tram. 250-01216/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la protecció dels drets humans al Sàhara Occidental per part de la Missió de les Nacions Unides per al Referèndum del Sàhara Occidental
	Tram. 250-01217/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la continuïtat de les unitats d’escolarització compartida
	Tram. 250-01218/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència per a la gent gran a la zona del Ter-Brugent
	Tram. 250-01219/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la creació d’un fons econòmic de rescat per a la recuperació dels estalvis perduts pels afectats pel concurs de creditors de la Cooperativa de l’Aldea
	Tram. 250-01220/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la cessió de la titularitat de la caserna de la Guàrdia Civil de Vilafranca del Penedès a l’Ajuntament
	Tram. 250-01221/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’impuls dels crèdits per als treballadors autònoms i els emprenedors
	Tram. 250-01222/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la prevenció de la violència i el vandalisme en els actes multitudinaris
	Tram. 250-01223/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’increment de les mesures de vigilància i investigació dels grups extremistes, xenòfobs o fonamentalistes
	Tram. 250-01224/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’aturada de la proposta d’agrupar el partit judicial de Santa Coloma de Farners amb el de Girona i sobre la finalització del projecte del nou edifici judicial de Santa Coloma de Farners
	Tram. 250-01225/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’aturada de la proposta d’agrupar el partit judicial de Ripoll amb el de Vic
	Tram. 250-01226/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’aturada de la proposta d’agrupar el partit judicial d’Igualada amb el de Manresa
	Tram. 250-01227/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’aturada de la proposta d’agrupar el partit judicial de Vilafranca del Penedès amb el de Vilanova i la Geltrú
	Tram. 250-01228/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’aturada de la proposta d’agrupar el partit judicial de Sant Feliu de Guíxols amb el de la Bisbal d’Empordà
	Tram. 250-01229/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’aturada de la proposta d’agrupar el partit judicial de Falset amb el de Reus
	Tram. 250-01230/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’aturada de la proposta d’agrupar el partit judicial d’Esplugues de Llobregat amb el de l’Hospitalet de Llobregat
	Tram. 250-01231/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’aturada de la proposta d’agrupar el partit judicial de Cornellà de Llobregat amb el de l’Hospitalet de Llobregat
	Tram. 250-01232/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’aturada de la proposta d’agrupar el partit judicial de Sant Boi de Llobregat amb el de l’Hospitalet de Llobregat
	Tram. 250-01233/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’aturada de la proposta d’agrupar el partit judicial de Mollet del Vallès amb el de Granollers i sobre la finalització del nou edifici judicial de Mollet del Vallès
	Tram. 250-01234/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’aturada de la proposta d’agrupar el partit judicial del Prat de Llobregat amb el de l’Hospitalet de Llobregat
	Tram. 250-01235/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’aturada de la proposta d’agrupar el partit judicial de Gandesa amb el de Tortosa
	Tram. 250-01236/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’aturada de la proposta d’agrupar el partit judicial de Valls amb el de Reus
	Tram. 250-01237/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la potenciació de la col·laboració amb les entitats de l’Alguer que treballen per la defensa de la llengua i la cultura catalanes
	Tram. 250-01238/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre les detencions de càrrecs públics kurds a Turquia
	Tram. 250-01239/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el tancament del Centre Educatiu Montilivi
	Tram. 250-01240/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la revisió del Pla d’equipaments culturals 2012-2020
	Tram. 250-01241/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el nomenament de nous consellers del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
	Tram. 250-01242/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el tancament del Centre Educatiu Els Til·lers
	Tram. 250-01243/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut al barri de Can Llong, de Sabadell
	Tram. 250-01245/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució de suport a la declaració de la portalada romànica de Santa Maria de Ripoll com a Patrimoni de la Humanitat per la Unesco
	Tram. 250-01246/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la continuïtat del projecte Promoció escolar del poble gitano
	Tram. 250-01329/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la dinamització econòmica de l’Alta Ribagorça
	Tram. 250-01330/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut a Canyelles
	Tram. 250-01331/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la modificació de la normativa de transport escolar i sobre l’increment dels recursos pressupostaris per al transport escolar a l’Anoia
	Tram. 250-01332/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’ampliació de personal i l’increment de recursos del Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 250-01333/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’alliberament de cinc cubans detinguts als Estats Units d’Amèrica
	Tram. 250-01334/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el control de l’exercici de la prostitució a les carreteres
	Tram. 250-01335/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la prestació del servei ferroviari de la línia de tren entre Lleida, Tarragona i Barcelona amb els combois adequats
	Tram. 250-01336/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el cessament de l’activitat de la planta de l’empresa Grupo de Cementos Portland Valderrivas de Vallcarca, a Sitges
	Tram. 250-01337/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’assumpció exclusiva de competències en matèria de seguretat
	Tram. 250-01338/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la suspensió de l’expedient de regulació d’ocupació de l’Institut Català del Sòl
	Tram. 250-01339/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3 a l’Escola Mare Nostrum de Barcelona
	Tram. 250-01340/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les llars d’infants públiques
	Tram. 250-01341/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la presentació d’un informe del Govern sobre els ingressos recaptats i les inversions i les despeses corrents fetes a Barcelona del 2007 ençà
	Tram. 250-01342/09
	Presentació



	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 Sindicatura de Comptes de l’elaboració d’un informe de fiscalització relatiu a l’activitat economicofinancera de l’Ajuntament de Creixell de l’exercici del 2006 al del 2010
	Tram. 253-00007/09
	Presentació

	Termini de presentació d’esmenes


	3.10.65.	Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del 17 de novembre, del sector ferroviari
	Tram. 270-00012/09
	Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups socials

	Termini de presentació d’esmenes a l’articulat


	3.10.75.	Procediments d’actuació davant el Tribunal Constitucional
	Procediment per a la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat contra el Reial decret llei 14/2012, del 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu
	Tram. 212-00005/09
	Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris




	4.	Informació
	4.45.	Composició dels òrgans del Parlament
	4.45.05.	Comissions legislatives
	Composició de la Comissió d’Empresa i Ocupació
	Tram. 410-00003/09
	Substitució de diputats


	Composició de la Comissió de Justícia
	Tram. 410-00004/09
	Substitució de diputats



	4.45.10.	Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis
	Composició de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	Tram. 412-00006/09
	Substitució de diputats



	4.45.30.	Distribució de representants en els òrgans
	Atribució de la presidència de 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. 408-00010/09
	Acord


	Composició de 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. 408-00011/09
	Acord



	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01.	Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 413/IX, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 27/2011, referent al Programa 131, participació ciutadana i qualitat democràtica, corresponent al 2009
	Tram. 290-00397/09
	Sol·licitud de pròrroga

	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 414/IX, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 29/2011, referent a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, capítol 4 de despeses, corresponent als anys 2008 i 2009
	Tram. 290-00398/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 418/IX, sobre l’organització d’un homenatge institucional a Jaume Curbet
	Tram. 290-00401/09
	Sol·licitud de pròrroga

	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 419/IX, sobre la creació d’una unitat d’interlocució i mediació dins el Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 290-00402/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 420/IX, sobre l’increment de les mesures d’investigació i vigilància dels grups d’extrema dreta, xenòfobs o racistes
	Tram. 290-00403/09
	Sol·licitud de pròrroga

	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 421/IX, sobre el canvi d’usos de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sant Quintí de Mediona
	Tram. 290-00404/09
	Sol·licitud de pròrroga

	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 422/IX, sobre l’elaboració d’un pla de treball d’avaluació i planificació de la Unitat de Mitjans Aeris dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 290-00405/09
	Sol·licitud de pròrroga

	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 423/IX, sobre el sistema d’avaluació dels alumnes de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
	Tram. 290-00406/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 424/IX, sobre el garantiment de la seguretat dels usuaris del transport públic i sobre l’impuls de mesures per a fer més efectiu el procediment sancionador
	Tram. 290-00407/09
	Sol·licitud de pròrroga

	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 449/IX, sobre l’increment del límit de velocitat al tram entre Manresa i Berga de l’autovia C-16
	Tram. 290-00430/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució



	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el tancament del Programa d’ocupació autònoma
	Tram. 354-00125/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre la política de suport a la creació de treball autònom
	Tram. 354-00126/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre els resultats del Pla de xoc contra l’atur presentat l’octubre del 2011
	Tram. 354-00159/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre l’impacte de la reforma laboral en l’increment dels expedients de regulació d’ocupació i en l’atur
	Tram. 354-00166/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre les previsions pressupostàries de la renda mínima d’inserció
	Tram. 354-00176/09
	Decaïment


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre les participacions preferents de les entitats financeres
	Tram. 354-00202/09
	Retirada de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre el Pla d’implantació de plantes de biomassa
	Tram. 354-00225/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre el Pla d’implementació de plantes de biomassa
	Tram. 354-00226/09
	Sol·licitud i tramitació



	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat de Policies de Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la utilització de bales de goma pel Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 356-00187/09
	Retirada de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat Autònom de Policia SAP-UGT davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la utilització de bales de goma pel Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 356-00188/09
	Retirada de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat de Mossos d’Esquadra-CCOO davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la utilització de bales de goma pel Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 356-00189/09
	Retirada de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Dincat davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre la situació del sector i de la inserció dels treballadors amb discapacitat i amb dificultats especials
	Tram. 356-00465/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Agrupació Catalana d’Entitats per a la Inserció Laboral de Persones amb Malaltia Mental (Ammfeina) davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre la situació del sector i de la inserció d
	Tram. 356-00466/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre la situació del sector i de la inserció dels treballadors amb discapacitat i amb dif
	Tram. 356-00467/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del comitè d’empresa de Fercable davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliquin els problemes en què es troben l’empresa i els treballadors
	Tram. 356-00473/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Manuel Troyano, director general de Caixa Penedès, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre les participacions preferents de les entitats financeres
	Tram. 356-00685/09
	Retirada de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Adolf Todó, president executiu de Catalunya Banc, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre les participacions preferents de les entitats financeres
	Tram. 356-00686/09
	Retirada de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Isidre Fainé, president de CaixaBank, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre les participacions preferents de les entitats financeres
	Tram. 356-00687/09
	Retirada de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Josep Ibern, president de Caixa Laietana, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre les participacions preferents de les entitats financeres
	Tram. 356-00688/09
	Retirada de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi de les activitats d’inserció laboral
	Tram. 356-00738/09
	Sol·licitud



	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre el Pla general de política forestal
	Tram. 355-00134/09
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió


	Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre la proposta del pla de producció agrària ecològica
	Tram. 355-00135/09
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió


	Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benestar Social i Família sobre els criteris de copagament fixats per l’ordre per la qual s’estableix la participació dels beneficiaris de les prestacions de servei no
	Tram. 355-00136/09
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió



	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença del degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de 
	Tram. 353-00186/09
	Decaïment


	Compareixença d’una representació del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de
	Tram. 353-00191/09
	Substanciació


	Compareixença d’Anna Maria Birulés i Bertran, presidenta d’Alta Business Serveis, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya
	Tram. 353-00203/09
	Decaïment


	Compareixença de Miquel Puig i Raposo, conseller d’Eventiaforum, SL, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modifi
	Tram. 353-00206/09
	Substanciació


	Compareixença de Josep Maria Via i Redons, president del Parc de Salut Mar, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de
	Tram. 353-00207/09
	Substanciació


	Compareixença de Joaquim Triadú i Vila-Abadal, soci del Departament de Dret Públic i Urbanístic de PricewaterhouseCoopers, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de l
	Tram. 353-00208/09
	Substanciació


	Compareixença de Salvador Alemany i Mas, president d’Abertis, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació d
	Tram. 353-00209/09
	Decaïment


	Compareixença de Joan B. Casas, degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
	Tram. 353-00210/09
	Substanciació


	Compareixença de Rosa Cullell Muniesa amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret
	Tram. 353-00212/09
	Decaïment


	Compareixença de Joat Henrich, president de l’Associació Catalana de Gestió Pública, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalu
	Tram. 353-00215/09
	Substanciació


	Compareixença de Jordi Barrat i Esteve, professor titular de dret constitucional de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 353-00288/09
	Decaïment


	Compareixença de Xavier Arbós i Marín, catedràtic de dret constitucional de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 353-00289/09
	Substanciació


	Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, director de l’Institut d’Estudis Autonòmics i catedràtic de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 353-00290/09
	Substanciació


	Compareixença de Quim Brugué, catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 353-00291/09
	Decaïment


	Compareixença de Jaume Magre, director de la Fundació Pi i Sunyer i professor del Departament de Dret Constitucional i Ciència Política de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 353-00293/09
	Decaïment


	Compareixença de Joaquín Tornos, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 353-00300/09
	Substanciació


	Compareixença d’Àlex Saiz Arnaiz, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 353-00301/09
	Substanciació


	Compareixença de Manuel Gerpe, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 353-00303/09
	Substanciació


	Compareixença de Luis Aguiar de Luque, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Carlos III, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 353-00304/09
	Decaïment


	Compareixença de Montserrat Guibernau, professora de ciència política al Queen Mary College de la Universitat de Londres, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 353-00306/09
	Substanciació


	Compareixença de Joan Ramon Resina, professor de la Universitat de Standford, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 353-00307/09
	Decaïment


	Compareixença de Carles Boix, catedràtic de ciència política de la Universitat de Princeton, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 353-00308/09
	Decaïment


	Compareixença de Javier Pérez Royo, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Sevilla, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 353-00310/09
	Decaïment


	Compareixença d’Ángel Luis Alonso de Antonio, professor titular de dret constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 353-00313/09
	Substanciació


	Compareixença de Pedro L. Yúfera Salas, president del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 353-00315/09
	Substanciació


	Compareixença de Miquel Roca Junyent, advocat, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 353-00319/09
	Substanciació


	Compareixença de Miquel Llevat, director general de Transport i Logística de COMSA-EMTE, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00326/09
	Substanciació


	Compareixença d’Enric Ticó i Buixadós, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00327/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00328/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00329/09
	Substanciació


	Compareixença d’Isidre Gavín Valls, director de CIMALSA, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00330/09
	Substanciació


	Compareixença de Sixte Cambra Sánchez, president de l’Autoritat Portuària de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00331/09
	Substanciació


	Compareixença de Josep Andreu Figueres, president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00332/09
	Substanciació


	Compareixença de Manel Medina, responsable de Distribució Cotxe Acabat de SEAT, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00333/09
	Substanciació


	Compareixença de Marc Grau, director de Logística del Grup Celsa, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00334/09
	Substanciació


	Compareixença de Josep Mir, professor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00335/09
	Decaïment


	Compareixença d’Enoch Albertí, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00336/09
	Substanciació


	Compareixença de Francesc Robusté, catedràtic de transport de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferrov
	Tram. 353-00337/09
	Decaïment


	Compareixença de Joan Torres, expresident de Ferrocarrils de la Generalitat, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00338/09
	Substanciació


	Compareixença de Marc A. García López, director tècnic de l’Autoritat del Transport Metropolità, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00339/09
	Substanciació


	Compareixença de Ricard Riol, president de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00340/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de Renfe amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00341/09
	Decaïment


	Compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00342/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00343/09
	Substanciació


	Compareixença de Mateu Turró, enginyer i catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00344/09
	Substanciació


	Compareixença de Marta Sánchez Borràs, enginyera i directora de projectes del Centre d’Innovació del Transport, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sect
	Tram. 353-00345/09
	Substanciació


	Compareixença de Joan Amorós, secretari general de Ferrmed, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00346/09
	Substanciació


	Compareixença de Manuel Megía, director gerent dels serveis de Renfe Mercancías, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00347/09
	Decaïment


	Compareixença d’una representació del Sindicat Espanyol de Maquinistes i Ajudants Ferroviaris amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00348/09
	Substanciació


	Compareixença del director de Rodalies Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00349/09
	Decaïment


	Compareixença d’Andrés López Pita, doctor enginyer de camins i catedràtic de Ferrocarrils de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
	Tram. 353-00350/09
	Decaïment


	Compareixença d’una representació de l’empresa Euro Cargo Rail amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00351/09
	Decaïment


	Compareixença d’una representació de l’empresa TCB Railway amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00352/09
	Decaïment


	Compareixença d’una representació de l’empresa Comsa Rail Transport amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00353/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de l’Associació Railgrup amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00354/09
	Decaïment


	Compareixença d’una representació del Sindicat Federal Ferroviari de la Confederació General del Treball amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferr
	Tram. 353-00355/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació del Centre d’Acollida Turística davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre la situació d’aquest centre
	Tram. 357-00172/09
	Substanciació


	Compareixença de representants del comitè d’empresa del Gran Teatre del Liceu davant la Comissió de Cultura i Llengua per a explicar la situació actual de la institució
	Tram. 357-00258/09
	Substanciació


	Compareixença de Joan Francesc Marco Conchillo, director general del Gran Teatre del Liceu, davant la Comissió de Cultura i Llengua per a explicar la situació de la institució i els motius de les mesures adoptades
	Tram. 357-00259/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Federació de Famílies Monoparentals de Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre la situació de les famílies monoparentals, les famílies acollidores i les famílies lesbianes
	Tram. 357-00311/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Coordinadora d’Associacions de Famílies Acollidores de Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre la situació de les famílies monoparentals, les famílies acollidores i les fa
	Tram. 357-00312/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de l’Associació de Famílies Lesbianes i Gais davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre la situació de les famílies monoparentals, les famílies acollidores i les famílies lesbianes i gais
	Tram. 357-00313/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de l’Associació d’Afectats pel Cessament d’Operacions de Spanair davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost per a informar dels perjudicis que ha generat el tancament de Spanair als afectats
	Tram. 357-00331/09
	Substanciació
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