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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

1.01.03. Decrets llei

Resolució 662/IX del Parlament de Catalunya, de 
validació del Decret llei 1/2012, del 26 de juny, de mesures 
per complir el Pla econòmic financer de reequilibri de la Ge-
neralitat de Catalunya i altres necessitats derivades de la 
conjuntura economicofinancera
Tram. 203-00005/09
Adopció p. 11

1.10. Resolucions

Resolució 657/IX del Parlament de Catalunya, per 
la qual es crea la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en 
l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari 
i les Empreses
Tram. 252-00009/09
Adopció p. 11

Resolució 658/IX del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’elegeixen dos membres del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya
Tram. 285-00004/08
Adopció p. 12

Resolució 659/IX del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’elegeix el president del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya
Tram. 285-00001/09
Adopció p. 12

Resolució 660/IX del Parlament de Catalunya, per 
la qual es designen tres vocals del Consell Assessor de Pro-
tecció de Dades
Tram. 284-00004/09
Adopció p. 12

1.15. Mocions

Moció 116/IX del Parlament de Catalunya, sobre la 
temporada turística d’estiu
Tram. 302-00160/09
Aprovació p. 12

Moció 117/IX del Parlament de Catalunya, sobre les 
polítiques de justícia juvenil
Tram. 302-00161/09
Aprovació p. 13

Moció 118/IX del Parlament de Catalunya, sobre les 
polítiques de prevenció de riscos laborals
Tram. 302-00162/09
Aprovació p. 13

Moció 119/IX del Parlament de Catalunya, sobre les 
polítiques energètiques
Tram. 302-00163/09
Aprovació p. 14

Moció 120/IX del Parlament de Catalunya, sobre la 
pèrdua de drets evidenciada pels dictàmens del Consell de 
Garanties Estatutàries
Tram. 302-00164/09
Aprovació p. 15

Moció 121/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la legislació en matèria de finançament dels partits polítics
Tram. 302-00165/09
Aprovació p. 15

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les decisions del De-
partament d’Ensenyament i les condicions als centres d’en-
senyament
Tram. 300-00185/09
Substanciació p. 15

Interpel·lació al Govern sobre el manteniment de la 
immersió lingüística a les escoles
Tram. 300-00186/09
Substanciació p. 16

Interpel·lació al Govern sobre les darreres decisions 
en matèria de política educativa
Tram. 300-00187/09
Substanciació p. 16

Interpel·lació al Govern sobre la retirada de residus 
tòxics de l’embassament de Flix
Tram. 300-00188/09
Substanciació p. 16

Interpel·lació al Govern sobre la política pública de 
cooperació
Tram. 300-00189/09
Substanciació p. 16

Interpel·lació al Govern sobre el Pla de l’energia 
2012-2020
Tram. 300-00190/09
Substanciació p. 16

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de publicació de les balances fis-
cals
Tram. 202-00058/09
Informe de la Ponència de la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost p. 16

Proposició de llei d’exempció del pagament de ta-
xes pels serveis prestats pel Cos de Mossos d’Esquadra a 
les proves esportives
Tram. 202-00080/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 21
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Proposició de llei de reforma de l’impost de succes-
sions i donacions
Tram. 202-00088/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 22

Proposició de llei de creació d’un gravamen propi 
sobre l’impost de patrimoni
Tram. 202-00089/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 22

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

3.10.18. Designacions de membres del Consell de l’Audio-
visual de Catalunya

Procediment per a elegir dos membres del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya
Tram. 285-00004/08
Substanciació de les compareixences p. 22

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de 
conformitat

Procediment per a la designació de tres vocals del 
Consell Assessor de Protecció de Dades de Catalunya
Tram. 284-00004/09
Propostes de candidats p. 22

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un pla 
d’habitatge per a l’Alt Penedès
Tram. 250-01175/09
Esmenes presentades p. 23

Proposta de resolució sobre la unitat local d’agri-
cultura d’Alcarràs
Tram. 250-01176/09
Esmenes presentades p. 23

Proposta de resolució sobre la unitat local d’agri-
cultura d’Almacelles
Tram. 250-01177/09
Esmenes presentades p. 23

Proposta de resolució sobre la unitat local d’agri-
cultura d’Almenar
Tram. 250-01178/09
Esmenes presentades p. 23

Proposta de resolució sobre la unitat local d’agri-
cultura d’Agramunt
Tram. 250-01179/09
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre la unitat local d’agri-
cultura de Torres de Segre
Tram. 250-01180/09
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre la unitat local d’agri-
cultura d’Organyà
Tram. 250-01181/09
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre la unitat local d’agri-
cultura de Bellver de Cerdanya
Tram. 250-01182/09
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre la unitat local d’agri-
cultura de Ponts
Tram. 250-01183/09
Esmenes presentades p. 25

Proposta de resolució sobre la unitat local d’agri-
cultura de la Granadella
Tram. 250-01184/09
Esmenes presentades p. 25

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
Esmenes presentades p. 25

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
Esmenes presentades p. 25

Proposta de resolució sobre les polítiques actives 
d’ocupació i desenvolupament local
Tram. 250-01190/09
Esmenes presentades p. 26

Proposta de resolució sobre l’ampliació de la zona 
de Gallecs inclosa en el Pla d’espais d’interès natural
Tram. 250-01195/09
Esmenes presentades p. 26

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
Esmenes presentades p. 26

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
Esmenes presentades p. 27

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
Esmenes presentades p. 27

Proposta de resolució sobre la inserció sociolaboral 
de les persones en risc d’exclusió social
Tram. 250-01207/09
Esmenes presentades p. 27

Proposta de resolució sobre l’accés a l’habitatge de 
les persones en situació o en risc d’exclusió social
Tram. 250-01209/09
Esmenes presentades p. 28

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
Esmenes presentades p. 28

Proposta de resolució sobre l’impuls dels crèdits 
per als treballadors autònoms i els emprenedors
Tram. 250-01222/09
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre l’accessibilitat de les 
persones amb discapacitat visual als sistemes d’informació 
dels centres de salut
Tram. 250-01247/09
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre la continuïtat dels ori-
entadors i promotors laborals del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya
Tram. 250-01250/09
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre el restabliment de les 
guàrdies nocturnes al Cos d’Agents Rurals entre el 15 de 
juny i el 15 de setembre
Tram. 250-01251/09
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre el millorament de la 
travessia urbana de la carretera C-35 a Sant Celoni
Tram. 250-01252/09
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
de connexió del vial de la carretera d’Olzinelles amb les ro-
tondes de la sortida 11 de l’autopista AP-7 i de la Porta de 
Ponent
Tram. 250-01253/09
Esmenes presentades p. 30
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Proposta de resolució sobre el manteniment del 
model de servei de reeducació i reinserció i dels llocs de tre-
ball del centre educatiu de justícia juvenil Montilivi, de Girona
Tram. 250-01254/09
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
model de servei de reeducació i reinserció i dels llocs de tre-
ball del centre educatiu de justícia juvenil i de la unitat tera-
pèutica d’Els Til·lers, de Mollet del Vallès
Tram. 250-01255/09
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
programes de reinserció i rehabilitació
Tram. 250-01256/09
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre l’objectivació de les 
causes dels acomiadaments i el garantiment de l’activitat i 
els llocs de treball de Rotocayfo
Tram. 250-01257/09
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre el suport al projecte de 
fabricació del submarí Ictineu 3
Tram. 250-01260/09
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre la reducció de les llis-
tes d’espera de l’Hospital de Terrassa i a l’Hospital Universi-
tari Mútua de Terrassa
Tram. 250-01262/09
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre l’oposició a l’enduri-
ment del Codi penal i a la qualificació com a delicte dels ac-
tes de resistència i protesta pacífica
Tram. 250-01269/09
Esmenes presentades p. 33

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Ins-
titut Assistència Sanitària, de Girona, i sobre la presentació 
del pla de cooperació territorial entre aquest centre sanitari i 
l’Institut Català de la Salut
Tram. 250-01273/09
Esmenes presentades p. 33

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
sortida ferroviària de mercaderies en ample europeu del 
port de Tarragona i la reobertura de la línia de tren entre 
Reus i Roda de Barà
Tram. 250-01274/09
Esmenes presentades p. 33

Proposta de resolució sobre l’ús de les instal·lacions 
esportives de la Ciutat de Repòs i Vacances, de Tarragona
Tram. 250-01275/09
Esmenes presentades p. 34

Proposta de resolució sobre les ampliacions de les 
al·legacions fetes pels ajuntaments de Ripollet, Santa Perpè-
tua de Mogoda i la Llagosta a l’estudi informatiu del projecte 
de duplicació de via de la línia 3 de rodalia entre Montcada 
i Vic
Tram. 250-01277/09
Esmenes presentades p. 34

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de la su-
pressió de subvencions per a programes de prevenció de la 
reincidència
Tram. 250-01278/09
Esmenes presentades p. 35

Proposta de resolució sobre la nul·litat dels consells 
de guerra contra els catalans represaliats per la dictadura 
franquista
Tram. 250-01390/09
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
declaració d’impacte ambiental del projecte de les obres de 
desdoblament de l’eix Transversal i sobre l’aplicació de me-
sures correctores a la zona
Tram. 250-01391/09
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre la línia de molt alta ten-
sió entre Sentmenat i Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01392/09
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
per la transparència en la despesa i els resultats en el sis-
tema sanitari
Tram. 250-01393/09
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre l’estabilitat laboral dels 
treballadors socials i el manteniment dels programes de re-
inserció en l’àmbit penitenciari durant el 2012
Tram. 250-01394/09
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre les mesures per a la 
millora i la recuperació dels espais cremats en l’incendi fo-
restal de l’11 de juny de 2012 als parcs naturals del Foix i del 
Garraf
Tram. 250-01395/09
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre la destinació dels in-
gressos de .La Marató. del 2012 o del 2013 a la fibromiàlgia, 
la síndrome de fatiga crònica i la sensibilitat química múltiple
Tram. 250-01396/09
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del trans-
port i el menjador escolars
Tram. 250-01397/09
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre la cessió dels progra-
maris informàtics de la xarxa Inicia a les entitats que treba-
llen en la promoció de l’ocupació i l’emprenedoria
Tram. 250-01398/09
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre l’increment de places 
en la convocatòria d’agents de protecció de persones i béns 
a la regió policial Ponent
Tram. 250-01399/09
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pro-
tocol d’actuació en l’àmbit educatiu amb relació al trastorn 
per dèficit d’atenció i hiperactivitat
Tram. 250-01400/09
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre la gratuïtat de l’auto-
pista AP-7 al tram de quatre carrils entre Fornells de la Selva 
i Vilademuls
Tram. 250-01401/09
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’es-
cola bressol de l’Hospital de la Vall d’Hebron
Tram. 250-01402/09
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
per a evitar les inundacions al barranc de Barenys, a Reus
Tram. 250-01403/09
Presentació p. 45

3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del 
Govern

Pla econòmic i financer de reequilibri de la Genera-
litat 2012-2014
Tram. 259-00002/09
Propostes de resolució presentades pels grups parlamen-
taris p. 46
Propostes de resolució transaccionals presentades pels 
grups parlamentaris p. 61

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 d’un informe de fiscalització relatiu als contrac-
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tes de qualsevol entitat pública de l’àmbit de la salut amb el 
Grup Serhs
Tram. 253-00009/09
Presentació p. 63
Termini de presentació d’esmenes p. 64

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 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text re-
fós de la Llei reguladora de les hisendes locals
Tram. 270-00015/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 64

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

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
Reconsideració de l’acord sobre l’admissió a tràmit de la 
Mesa del 19 de juny de 2012 p. 64
Mesa del Parlament, 03.07.2012 p. 64

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la temporada turística d’estiu
Tram. 302-00160/09
Esmenes presentades p. 65

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques de justícia juvenil
Tram. 302-00161/09
Esmenes presentades p. 67

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques d’ocupació
Tram. 302-00162/09
Esmenes presentades p. 68

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques energètiques
Tram. 302-00163/09
Esmenes presentades p. 73

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la pèrdua de drets evidenciada pels dictàmens del Con-
sell de Garanties Estatutàries
Tram. 302-00164/09
Esmenes presentades p. 74

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la legislació en matèria de finançament dels partits po-
lítics
Tram. 302-00165/09
Esmenes presentades p. 77

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 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text re-
fós de la Llei reguladora de les hisendes locals
Tram. 270-00015/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 80

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat de 
diputats
Tram. 234-00032/09, 234-00033/09 i 234-00034/06
Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats p. 80

Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu 
de l’Any Internacional de les Cooperatives
Tram. 401-00035/09
Lectura en el Ple p. 80

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Grup de Treball sobre els Diàlegs Competitius del 
Departament d’Empresa i Ocupació amb Operadors i Em-
preses
Tram. 409-00001/09
Constitució p. 81

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

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. 407-00001/09
Constitució i ratificació del president p. 82

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 25/IX, sobre 
la implantació de trens semidirectes a la línia 4 de rodalia
Tram. 290-00018/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 82

Control del compliment de la Resolució 27/IX, sobre 
la implantació de trens semidirectes al tram entre Manresa i 
Barcelona de la línia 4 de rodalia
Tram. 290-00020/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 83

Control del compliment de la Resolució 234/IX, sobre 
un estudi de l’estat de les platges de Gavà i Viladecans (Baix 
Llobregat)
Tram. 290-00223/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 83

Control del compliment de la Resolució 430/IX, sobre 
el permís per a la captura puntual de la polla blava al delta de 
l’Ebre i sobre les indemnitzacions pels danys causats pels 
flamencs als conreus d’arròs
Tram. 290-00412/09
Sol·licitud de pròrroga p. 84
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 84

Control del compliment de la Resolució 431/IX, sobre 
l’aprovació del projecte de desdoblament de la carretera 
B-500 i la construcció del túnel de la Conreria i sobre les in-
tervencions per al millorament de la integració urbana i l’ac-
cessibilitat de la carretera C-31 a Badalona
Tram. 290-00413/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 84

Control del compliment de la Resolució 433/IX, sobre 
el millorament de la línia de tren entre Figueres i Portbou, i la 
connexió d’aquesta amb els serveis francesos
Tram. 290-00415/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 85

Control del compliment de la Resolució 434/IX, sobre 
el manteniment de l’activitat i les connexions de l’aeroport de 
Girona - Costa Brava
Tram. 290-00416/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 85

Control del compliment de la Resolució 435/IX, 
sobre la incorporació dels trajectes dels trens Avant al pro-
grama de fidelització Renfe Tempo i sobre l’ampliació de la 
vigència dels abonaments per a aquests trajectes
Tram. 290-00417/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 85

Control del compliment de la Resolució 436/IX, sobre 
el pagament de les obres de l’estació depuradora d’aigües 
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residuals de la urbanització Valdemar a l’Ajuntament de Cas-
tellet i la Gornal
Tram. 290-00418/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 86

Control del compliment de la Resolució 437/IX, sobre 
el pagament als propietaris afectats per les expropiacions 
per a la construcció de la carretera A-27 i sobre la reparació 
dels accessos i les instal·lacions de reg de les explotacions 
afectades
Tram. 290-00419/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 86

Control del compliment de la Resolució 438/IX, sobre 
la incorporació de l’Administració de l’Estat al grup de tre-
ball sobre la gestió del sistema d’autopistes i dels peatges i 
sobre l’aplicació de descomptes i la implantació de l’eurovi-
nyeta als peatges
Tram. 290-00420/09
Sol·licitud de pròrroga p. 87
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 87

Control del compliment de la Resolució 439/IX, sobre 
el millorament de les prestacions de la línia 8 del servei de 
trens de rodalia
Tram. 290-00421/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 87

Control del compliment de la Resolució 440/IX, sobre 
les gestions amb Renfe per al millorament de la línia de fer-
rocarril entre Barcelona, Girona i Figueres
Tram. 290-00422/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 88

Control del compliment de la Resolució 441/IX, sobre 
l’increment i la millora del servei de trens de la línia 2 de ro-
dalia a l’estació de Viladecans
Tram. 290-00423/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 88

Control del compliment de la Resolució 443/IX, sobre 
la inclusió de l’Ajuntament de Gavà en la societat de control 
de l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 290-00425/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 89

Control del compliment de la Resolució 444/IX, sobre 
els estudis de trànsit i capacitat per a considerar l’ampliació 
de l’àrea de peatge de Figueres Sud de l’autopista AP-7
Tram. 290-00426/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 89

Control del compliment de la Resolució 445/IX, sobre 
els abocaments de residus a la urbanització Les Palmeres, 
de Canyelles, en terrenys destinats a equipaments
Tram. 290-00427/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 89

Control del compliment de la Resolució 450/IX, sobre 
la substitució dels rètols d’autovia i carretera que reproduei-
xen de manera incorrecta el nom de Vilafranca del Penedès
Tram. 290-00431/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 90

Control del compliment de la Resolució 466/IX, so-
bre l’estudi de fórmules per a garantir l’atenció sanitària als 
ciutadans catalans en països que no tenen conveni bilateral 
d’assistència sanitària
Tram. 290-00447/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 90

Control del compliment de la Resolució 477/IX, sobre 
la continuïtat del transport públic de viatgers per carretera 
en horari nocturn entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadur-
ní d’Anoia
Tram. 290-00458/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 91

Control del compliment de la Resolució 485/IX, sobre 
la instal·lació de pantalles acústiques i l’adopció de mesures 
mediambientals a l’autopista C-32, al pas per l’Escola Rosa 
Sensat del Masnou
Tram. 290-00466/09
Sol·licitud de pròrroga p. 91
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 91

Control del compliment de la Resolució 528/IX, sobre 
la transparència en el sistema de gestió de la renda mínima 
d’inserció
Tram. 290-00501/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 91

Control del compliment de la Resolució 569/IX, sobre 
la restitució del pas públic d’accés a la zona de Can Rius, de 
Sant Feliu de Guíxols
Tram. 290-00542/09
Sol·licitud de pròrroga p. 92
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 92

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 72/IX, de pro-
tecció dels cabals hidrològics de la conca de l’Ebre i de les 
altres conques internes de Catalunya
Tram. 390-00072/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 92

Control del compliment de la Moció 73/IX, sobre les 
infraestructures
Tram. 390-00073/09
Sol·licitud de pròrroga p. 93
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 93

Control del compliment de la Moció 77/IX, sobre la 
presentació al Parlament de les mesures per a compensar 
els treballadors per la fallida de Spanair i sobre les actuaci-
ons per a llur recol·locació
Tram. 390-00077/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 93

Control del compliment de la Moció 83/IX, sobre 
l’accessibilitat del sistema sanitari
Tram. 390-00083/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 95

Control del compliment de la Moció 102/IX, sobre la 
situació financera del sistema de ciència, recerca i innovació
Tram. 390-00102/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 98

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat da-
vant el Ple per a informar sobre el pla de mesures per a es-
talviar 1.500 milions d’euros preservant l’estat del benestar
Tram. 350-00002/09
Substanciació p. 98

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre l’aplicació del Reial 
decret llei 16/2012 i les actuacions per a garantir l’assistèn-
cia sanitària
Tram. 354-00228/09
Sol·licitud i tramitació p. 98

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenya-
ment sobre la reducció de l’aportació de la Generalitat a les 
llars d’infants municipals
Tram. 354-00230/09
Sol·licitud i tramitació p. 99

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern sobre 
la manca d’informació i transparència patida per alguns ajun-
taments amb relació al projecte Eurovegas
Tram. 354-00233/09
Sol·licitud i tramitació p. 99

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenya-
ment sobre el foment de valors i la creació de nous cicles 
formatius a propòsit del projecte Eurovegas
Tram. 354-00235/09
Sol·licitud i tramitació p. 99
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre la repercussió del pro-
jecte Eurovegas en l’àmbit de la sanitat pública
Tram. 354-00236/09
Sol·licitud i tramitació p. 99

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre la re-
percussió del projecte Eurovegas en l’àmbit de la cultura 
catalana
Tram. 354-00239/09
Sol·licitud i tramitació p. 99

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural sobre la repercussió del projecte Euro-
vegas en els espais naturals protegits i en el Parc Agrari del 
Baix Llobregat
Tram. 354-00240/09
Sol·licitud i tramitació p. 99

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocu-
pació sobre la repercussió del projecte Eurovegas en l’àmbit 
de la seva competència
Tram. 354-00242/09
Sol·licitud i tramitació p. 100

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia amb la consellera de Justícia sobre l’afectació de la 
implantació del projecte Eurovegas en l’aplicació de la legis-
lació vigent i sobre la viabilitat de crear un àmbit de deroga-
ció singular o aplicació limitada de normes jurídiques
Tram. 354-00243/09
Sol·licitud i tramitació p. 100

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre els criteris per al de-
sallotjament de membres d’organitzacions no governamen-
tals de les oficines de l’Agència Catalana per a la Cooperació 
al Desenvolupament
Tram. 354-00244/09
Sol·licitud i tramitació p. 100

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Cinegètica Barraquers de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei 
de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provi-
sional 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. 352-01233/09
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació de Societats de Caçadors i Pescadors de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del 
text refós de la Llei de protecció dels animals 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 tra-
dicional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01234/09
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma Tradició Ocellaire amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels 
animals 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. 352-01235/09
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una representació 
del Cos d’Agents Rurals de la Generalitat amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del text refós de la Llei de pro-
tecció dels animals 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. 352-01236/09
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Societat Espanyola d’Ornitologia Birdlife Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un rè-
gim 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. 352-01237/09
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut Català d’Ornitologia amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels 
animals 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. 352-01238/09
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Caça amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels 
animals 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. 352-01239/09
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença de Santi Mañosa, en 
representació de l’Institut Català d’Ornitologia, amb relació 
al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de 
protecció dels animals 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. 352-01240/09
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença de Cristina Sánchez, 
en representació de la Societat Espanyola d’Ornitologia 
Birdlife Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació del text refós de la Llei de protecció dels animals i 
d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i pos-
sessió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada 
a l’activitat tradicional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01241/09
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença de Toni Altayó, en re-
presentació de l’Associació per la Defensa i l’Estudi de la 
Natura, amb relació al Projecte de llei de modificació del 
text refós de la Llei de protecció dels animals 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 tra-
dicional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01242/09
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença de Gabriel Gargallo, 
de l’Institut Català d’Ornitologia, amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels 
animals 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. 352-01243/09
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença de Santi Mañosa, de 
l’Institut Català d’Ornitologia, amb relació al Projecte de llei 
de modificació del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu 
i possessió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adre-
çada a l’activitat tradicional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01244/09
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença de Cristina Sánchez 
Alonso, delegada a Catalunya de la Societat Espanyola 
d’Ornitologia Birdlife, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i 
d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i pos-
sessió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada 
a l’activitat tradicional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01245/09
Acord sobre la sol·licitud p. 102
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Proposta de compareixença de Jordi Baucells Co-
lomer, biòleg i enginyer agrícola, amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels 
animals 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. 352-01246/09
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’Òscar Pérez García, 
de la Plataforma Tradició Ocellaire i de la Societat Ocellaire 
de Torelló, amb relació al Projecte de llei de modificació del 
text refós de la Llei de protecció dels animals 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 tra-
dicional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01247/09
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença de Pere Castells, de 
la Plataforma Tradició Ocellaire i la Societat Ocellaire de To-
relló, amb relació al Projecte de llei de modificació del text 
refós de la Llei de protecció dels animals 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 tra-
dicional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01248/09
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença de Manel Raurich Ru-
binat, president de l’Agrupació de Societats de Caçadors i 
Pescadors de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu 
i possessió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adre-
çada a l’activitat tradicional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01249/09
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença de Paco Piera Orozco, 
president de la Federació Catalana de Caça, amb relació 
al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de 
protecció dels animals 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. 352-01250/09
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença de Mariano Maté Cua-
drado, delegat ocellaire de la Federació Catalana de Caça, 
amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un rè-
gim 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. 352-01251/09
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença de Sebastià Marmo-
lejo Valiente, president de la Societat Ocellaire Sant Celoni, 
amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un rè-
gim 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. 352-01252/09
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença del subdirector gene-
ral d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental amb relació 
al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de 
protecció dels animals 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. 352-01253/09
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença del cap de l’Àrea d’Ac-
tivitats Cinegètiques de la Subdirecció General d’Activitats 
Cinegètiques i de Pesca Continental amb relació al Projec-
te de llei de modificació del text refós de la Llei de protec-
ció dels animals 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. 352-01254/09
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença de Salvador Mora-
tó, en representació de l’Agrupació Esportiva Ocellaire de 
Manlleu, amb relació al Projecte de llei de modificació del 
text refós de la Llei de protecció dels animals 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 tra-
dicional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01255/09
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença de Josep Miquel Ba-
dia, president de la Societat Ornitològica de l’Hospitalet, 
amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un rè-
gim 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. 352-01259/09
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença del subdirector de 
Medi Natural del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient amb relació al Projecte de llei de modificació del 
text refós de la Llei de protecció dels animals 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 tra-
dicional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01260/09
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença de l’alcaldessa de 
Santpedor (Bages) amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació del text refós de la Llei de protecció dels animals i 
d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i pos-
sessió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada 
a l’activitat tradicional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01261/09
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença de Francesc Pujol Ru-
sell, humanista i antropòleg, amb relació al Projecte de llei 
de modificació del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu 
i possessió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adre-
çada a l’activitat tradicional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01262/09
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença de Josep Vargas, en 
representació de la societat ocellaire Els Passerells, amb re-
lació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei 
de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provi-
sional 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. 352-01263/09
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença de Claudio Sánchez, 
en representació de la societat ocellaire Els Passerells, amb 
relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la 
Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim pro-
visional 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. 352-01264/09
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença de Marc Pagès, biòleg 
de l’empresa Ecotons, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i 
d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i pos-
sessió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada 
a l’activitat tradicional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01265/09
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut Català d’Ornitologia amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels 
animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en 
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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. 352-01266/09
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una representació 
de SEO/Birdlife amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establi-
ment d’un règim provisional de captura en viu i possessió 
d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l’acti-
vitat tradicional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01267/09
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Caça amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels 
animals 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. 352-01268/09
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la campanya «Amb Palestina al cor» davant la Comissió de 
Cooperació i Solidaritat perquè expliquin les activitats i les 
noves actuacions de la campanya
Tram. 356-00730/09
Sol·licitud p. 106

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Organitzacions no Governamen-
tals per al Desenvolupament davant la Comissió de Coope-
ració i Solidaritat perquè expliqui la situació del sector de les 
organitzacions no governamentals per al desenvolupament
Tram. 356-00731/09
Sol·licitud p. 106

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’agrupació d’agents rurals de Comissions Obreres da-
vant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural perquè informi sobre la situació del Cos 
d’Agents Rurals
Tram. 356-00740/09
Sol·licitud p. 106

Sol·licitud de compareixença de la Comissió d’En-
senyament i Universitats amb la consellera d’Ensenyament 
sobre la repercussió de l’augment de les ràtios d’alumnes en 
la qualitat educativa
Tram. 356-00741/09
Sol·licitud p. 106

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de les Entitats Catalanes d’Acció Social davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè presenti les seves propostes 
i reflexions al voltant del Programa de la renda mínima d’in-
serció social
Tram. 356-00743/09
Sol·licitud p. 106

Sol·licitud de compareixença d’Eugènia Serra i 
Aranda, directora de la Biblioteca Nacional de Catalunya, 
davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè informi so-
bre la situació de la biblioteca i els objectius i el programa 
d’actuacions que pensa impulsar
Tram. 356-00744/09
Sol·licitud p. 106

Sol·licitud de compareixença del president de l’Ins-
titut Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre la seva gestió a Innova i per la retribució amb 
diner públic d’una persona entre el 2004 i el 2006
Tram. 356-00745/09
Sol·licitud p. 107

Sol·licitud de compareixença del director general 
de l’Institut Català de la Salut davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre la proposta de constituir una societat 
limitada per a gestionar l’Equip d’Atenció Primària Martorell
Tram. 356-00749/09
Sol·licitud p. 107

Sol·licitud de compareixença del director general 
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments davant la 
Comissió d’Interior perquè informi sobre el compliment de 
la Resolució 662/VIII, per la qual s’aprova el Dictamen de la 

Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de 
Sant Joan
Tram. 356-00751/09
Sol·licitud p. 107

Sol·licitud de compareixença de Joan Guanyabéns 
i Calvet, conseller delegat de l’Agència d’Informació, Avalu-
ació i Qualitat en Salut, davant la Comissió de Salut perquè 
presenti els resultats de l’Informe de la Central de Resultats 
corresponent a l’exercici 2011
Tram. 356-00752/09
Sol·licitud p. 107

Sol·licitud de compareixença de Joan B. Casas On-
teniente, president de la Comissió Tècnica de la Central de 
Balanços, davant la Comissió de Salut perquè presenti els 
resultats de l’Informe de la Central de Balanços correspo-
nent a l’exercici 2010
Tram. 356-00753/09
Sol·licitud p. 107

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Fundació Adana davant la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats perquè informin sobre la situació dels afectats pel 
trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat
Tram. 356-00754/09
Sol·licitud p. 107

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Cooperació davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat 
perquè informi sobre l’impagament dels ajuts concedits a 
les organitzacions no governamentals
Tram. 356-00756/09
Sol·licitud p. 108

Sol·licitud de compareixença de Xavier de las Cu-
evas davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè 
expliqui la cooperació en el Col·legi Oficial de Metges de 
Barcelona
Tram. 356-00762/09
Sol·licitud p. 108

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

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre el pla 
de xoc contra el fracàs escolar
Tram. 355-00090/09
Substanciació p. 108

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 compliment de la Resolució 662/VIII, per la qual 
s’aprova el Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre 
l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 355-00142/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 108

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixe-
ment sobre l’execució del pressupost i l’evolució dels ingres-
sos, les despeses i les finances de la Generalitat el 2012, en 
compliment de la Resolució 547/IX
Tram. 355-00143/09
Sol·licitud i tramesa a l’òrgan competent p. 108

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació per a informar 
sobre les accions del Govern per a potenciar el turisme
Tram. 355-00145/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 108

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

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Cinegètica Barraquers de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del text refós de la Llei de pro-
tecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional 
de captura en viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la cria 
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en captivitat adreçada a l’activitat tradicional de cant durant 
l’any 2011
Tram. 353-00356/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 109

Compareixença d’una representació de l’Agrupació 
de Societats de Caçadors i Pescadors de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la 
Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim pro-
visional 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. 353-00357/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 109

Compareixença d’una representació de la Platafor-
ma Tradició Ocellaire amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i 
d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i pos-
sessió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada 
a l’activitat tradicional de cant durant l’any 2011
Tram. 353-00358/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 109

Compareixença del cap inspector del Cos d’Agents 
Rurals de la Generalitat amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu 
i possessió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adre-
çada a l’activitat tradicional de cant durant l’any 2011
Tram. 353-00359/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 109

Compareixença d’una representació de la Socie-
tat Espanyola d’Ornitologia Birdlife Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de 
protecció dels animals 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. 353-00360/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 109

Compareixença d’una representació de l’Institut 
Català d’Ornitologia amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i 
d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i pos-
sessió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada 
a l’activitat tradicional de cant durant l’any 2011
Tram. 353-00361/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 110

Compareixença de Cristina Sánchez Alonso, de-
legada a Catalunya de la Societat Espanyola d’Ornitologia 
Birdlife, amb relació al Projecte de llei de modificació del 
text refós de la Llei de protecció dels animals 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 tra-
dicional de cant durant l’any 2011
Tram. 353-00362/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 110

Compareixença de Santi Mañosa, en representació 
de l’Institut Català d’Ornitologia, amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels 
animals 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. 353-00363/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 110

Compareixença de Gabriel Gargallo, de l’Institut 
Català d’Ornitologia, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i 
d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i pos-
sessió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada 
a l’activitat tradicional de cant durant l’any 2011
Tram. 353-00364/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 110

Compareixença de Toni Altayó, en representació de 
l’Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura, amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei 
de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provi-
sional 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. 353-00365/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 110

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció Catalana de Caça amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i 
d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i pos-
sessió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada 
a l’activitat tradicional de cant durant l’any 2011
Tram. 353-00366/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 110

Compareixença d’Òscar Pérez García, de la Plata-
forma Tradició Ocellaire i de la Societat Ocellaire de Torelló, 
amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un rè-
gim 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. 353-00367/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 111

Compareixença de Pere Castells, de la Plataforma 
Tradició Ocellaire i la Societat Ocellaire de Torelló, amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei 
de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provi-
sional 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. 353-00368/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 111

Compareixença de Manel Raurich Rubinat, presi-
dent de l’Agrupació de Societats de Caçadors i Pescadors 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establi-
ment d’un règim provisional de captura en viu i possessió 
d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l’acti-
vitat tradicional de cant durant l’any 2011
Tram. 353-00369/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 111

Compareixença de Paco Piera Orozco, president 
de la Federació Catalana de Caça, amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció 
dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captu-
ra en viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la cria en cap-
tivitat adreçada a l’activitat tradicional de cant durant l’any 
2011
Tram. 353-00370/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 111

Compareixença de Mariano Maté Cuadrado, dele-
gat ocellaire de la Federació Catalana de Caça, amb relació 
al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de 
protecció dels animals 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. 353-00371/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 111

Compareixença de Sebastià Marmolejo Valiente, 
president de la Societat Ocellaire Sant Celoni, amb relació 
al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de 
protecció dels animals 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. 353-00372/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 111

Compareixença del subdirector general d’Activitats 
Cinegètiques i Pesca Continental amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels 
animals 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. 353-00373/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

Compareixença del cap de l’Àrea d’Activitats Cine-
gètiques de la Subdirecció General d’Activitats Cinegètiques 
i de Pesca Continental amb relació al Projecte de llei de mo-
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dificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i 
d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i pos-
sessió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada 
a l’activitat tradicional de cant durant l’any 2011
Tram. 353-00374/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

Compareixença de Salvador Morató, en represen-
tació de l’Agrupació Esportiva Ocellaire de Manlleu, amb 
relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la 
Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim pro-
visional 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. 353-00375/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

Compareixença de Josep Miquel Badia, president 
de la Societat Ornitològica de l’Hospitalet, amb relació al 
Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de 
protecció dels animals 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. 353-00376/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

Compareixença del subdirector de Medi Natural del 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei 
de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provi-
sional 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. 353-00377/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

Compareixença de Josep Vargas, en representació 
de la societat ocellaire Els Passerells, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del text refós de la Llei de pro-
tecció dels animals 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. 353-00378/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

Compareixença de Claudio Sánchez, en represen-
tació de la societat ocellaire Els Passerells, amb relació al 
Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de 
protecció dels animals 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. 353-00379/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença de l’alcaldessa de Santpedor (Ba-
ges) amb relació al Projecte de llei de modificació del text 
refós de la Llei de protecció dels animals 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 tra-
dicional de cant durant l’any 2011
Tram. 353-00380/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença de Francesc Pujol Rusell, humanis-
ta i antropòleg, amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establi-
ment d’un règim provisional de captura en viu i possessió 
d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l’acti-
vitat tradicional de cant durant l’any 2011
Tram. 353-00381/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença de Marc Pagès, biòleg de l’empre-
sa Ecotons, amb relació al Projecte de llei de modificació del 
text refós de la Llei de protecció dels animals 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 tra-
dicional de cant durant l’any 2011
Tram. 353-00382/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença de Jordi Baucells Colomer, biòleg i 
enginyer agrícola, amb relació al Projecte de llei de modifica-

ció del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’esta-
bliment d’un règim provisional de captura en viu i possessió 
d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l’acti-
vitat tradicional de cant durant l’any 2011
Tram. 353-00383/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença del secretari d’Afers Exteriors da-
vant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea per a 
informar sobre les delegacions del Govern a l’exterior
Tram. 357-00277/09
Substanciació p. 113

Compareixença del secretari d’Afers Exteriors da-
vant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea per a 
informar sobre el desplegament de l’acció exterior del Go-
vern
Tram. 357-00370/09
Substanciació p. 114

Compareixença del secretari d’Afers Exteriors da-
vant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea per 
a explicar el contingut i els resultats de la reunió dels presi-
dents dels territoris que formen l’Euroregió Pirineus Mediter-
rània i de les tres reunions sectorials
Tram. 357-00371/09
Substanciació p. 114

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

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

Estats de desenvolupament i d’execució del Pres-
supost de la Generalitat en data del 31 de març de 2012
Tram. 334-00066/09
Presentació p. 114

Informe sobre l’evolució dels resultats no financers 
i de l’endeutament de la Generalitat en data del 31 de març 
de 2012
Tram. 334-00067/09
Presentació p. 114

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra 
lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 1772/2001, interposat 
pel president del Govern de l’Estat contra la Llei 16/2000, 
del 29 de desembre, de l’impost sobre grans establiments 
comercials
Tram. 381-00003/06
Sentència del Tribunal Constitucional p. 114

4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació

Contractació de les assegurances de responsabili-
tat civil i patrimonial i de danys del Parlament de Catalunya
Tram. 630-00004/09
Formalització del contracte p. 125
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.03. DECRETS LLEI

Resolució 662/IX del Parlament de Catalu-
nya, de validació del Decret llei 1/2012, del 
26 de juny, de mesures per complir el Pla 
econòmic financer de reequilibri de la Gene-
ralitat de Catalunya i altres necessitats deri-
vades de la conjuntura economicofinancera
Tram. 203-00005/09

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 36, 05.07.2012, DSPC-P 62

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de juli-
ol de 2012, ha debatut el Decret llei 1/2012, del 26 de 
juny, de mesures per complir el Pla econòmic financer 
de reequilibri de la Generalitat de Catalunya i altres ne-
cessitats derivades de la conjuntura economicofinancera 
(tram. 203-00005/09), i ha aprovat la resolució següent, 
que, d’acord amb el que estableix l’article 136.6 del Re-
glament, ha d’ésser publicada en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.

Resolució

El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen l’article 64.2 de l’Estatut d’autonomia i els apartats 
1, 2 i 3 de l’article 136 del Reglament del Parlament, va-
lida el Decret llei 1/2012, del 26 de juny, de mesures per 
complir el Pla econòmic financer de reequilibri de la Ge-
neralitat de Catalunya i altres necessitats derivades de la 
conjuntura economicofinancera.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2012

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 657/IX del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es crea la Comissió d’Inves-
tigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i 
les Relacions entre el Sector Públic Sanitari 
i les Empreses
Tram. 252-00009/09

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 36, 04.07.2012, DSPC-P 61

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 4 de juliol 
de 2012, un cop considerada la Proposta de resolució de 
creació d’una comissió d’investigació sobre la gestió en 
l’àmbit sanitari i les relacions entre el sector públic sani-
tari i les empreses (tram. 252-00009/09), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb l’article 58.3 
del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya crea la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions en-
tre el Sector Públic Sanitari i les Empreses (CIGAS).

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2012

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



9 de juliol de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 347

1.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 12

Resolució 658/IX del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’elegeixen dos membres del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Tram. 285-00004/08

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 36, 04.07.2012, DSPC-P 61

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 4 de juliol de 
2012, a causa del cessament per expiració del termini del 
mandat com a membres del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya de Dolors Comas d’Argemir i Cendra, Josep 
Micaló i Aliu i Santiago Ramentol i Massana, d’acord 
amb l’article 4 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya amb les modificacions 
introduïdes per la Llei 2/2012, del 22 de febrer, de modi-
ficació de diverses lleis en matèria audiovisual, i una ve-
gada finalitzats els tràmits establerts per l’article 157 del 
Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya elegeix Roger Loppacher i 
Crehuet i Daniel Sirera i Bellés membres del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2012

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

Resolució 659/IX del Parlament de Cata-
lunya, per la qual s’elegeix el president del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Tram. 285-00001/09

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 36, 04.07.2012, DSPC-P 61

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 4 de juliol 
de 2012, atesa la renúncia al càrrec de president del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya de Ramon Font Bové i 
d’acord amb l’article 4.4 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb les modi-
ficacions introduïdes per la Llei 2/2012, del 22 de febrer, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya elegeix Roger Loppacher i Cre-
huet president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2012

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

Resolució 660/IX del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es designen tres vocals del 
Consell Assessor de Protecció de Dades
Tram. 284-00004/09

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 36, 04.07.2012, DSPC-P 61

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 4 de juliol de 
2012, d’acord amb el que estableix l’article 9.b de la Llei 
32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Pro-
tecció de Dades, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya designa Miquel Ramírez 
Martín, Lluís Sanz i Marco i Andrea Levy Soler vocals 
del Consell Assessor de Protecció de Dades.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2012

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

1.15. MOCIONS

Moció 116/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la temporada turística d’estiu
Tram. 302-00160/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 36, 05.07.2012, DSPC-P 62

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de juliol de 
2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha debatut 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
temporada turística d’estiu (tram. 302-00160/09), presen-
tada pel diputat Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 72203), 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (reg. 72212), pel Subgrup Parlamentari de Solidari-
tat Catalana per la Independència (reg. 72228), pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 72240) i pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 72241).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Adoptar les mesures pertinents per a captar fluxos tu-
rístics de la resta d’Espanya i promoure l’oferta turísti-
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ca de cadascun dels models turístics del territori interior, 
a fi que Catalunya recuperi la posició de lideratge dels 
darrers anys, tant pel que fa a la costa com a la ciutat de 
Barcelona, i doni cabuda a tots els perfils de turistes que 
aquests models poden absorbir: turisme familiar, turis-
me esportiu, turisme de botigues i turisme cultural, entre 
altres.

b) Promoure la competitivitat en qualitat de les empre-
ses turístiques de Catalunya que aporten valor afegit amb 
nous productes i serveis i que incorporen característiques 
pròpies com a recursos turístics.

c) Encarregar un informe tecnicojurídic sobre el desple-
gament per reglament de la Llei 5/2012, del 20 de març, 
de mesures fiscals, financeres i administratives i de cre-
ació de l’impost d’estades en establiments turístics, per a 
donar viabilitat als punts següents: 

Primer. Fixar la limitació de dues persones per unitat 
d’allotjament o equipament com a base per al càlcul de la 
quota tributària de l’impost en l’aplicació de la tarifa que 
estableix l’article 107.3 de la Llei.

Segon. Definir amb precisió el concepte de turisme so-
cial, prenent com a referència la subvenció fixada en els 
programes de l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials 
(Imserso), per a aplicar les excepcions establertes per 
l’article 108.1 de la Llei.

Tercer. Establir, d’acord amb els usos del mercat turístic, 
el procediment que permeti aplicar l’impost als contri-
buents definits per l’article 104 de la Llei, amb l’objectiu 
d’evitar que per la via de fet, es produeixi un canvi de 
subjecte passiu de l’impost i, en comptes de gravar els 
usuaris, passi a gravar les empreses titulars dels establi-
ments turístics, amb la consegüent greu pèrdua de com-
petitivitat que els generaria, la qual cosa contravindria 
tant la lletra com l’esperit de la norma.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2012

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

Moció 117/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre les polítiques de justícia juvenil
Tram. 302-00161/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 36, 05.07.2012, DSPC-P 62

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de juliol de 
2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha debatut 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques de justícia juvenil (tram. 302-00161/09), 
presentada per la diputada Carme Capdevila i Palau, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari So-
cialista (reg. 71413) i pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 72242).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Garantir, tal com es fa actualment, a tots els joves in-
fractors que han de complir una mesura d’internament un 
centre educatiu que els faciliti la proximitat a la família, 
al jutjat i als professionals de l’advocacia i la incorpora-
ció a recursos normalitzats, especialment per als joves 
que compleixen internaments en règim semiobert.

b) Mantenir el model actual de justícia juvenil i les places 
d’internament en règim semiobert i tancat que hi ha actu-
alment, comptant amb les dels centres educatius Monti-
livi, de Girona, i Els Til·lers, de Mollet del Vallès (Vallès 
Oriental).

c) Garantir, tal com es fa actualment, que a tots els cen-
tres educatius de justícia juvenil els interns estiguin se-
parats en mòduls en funció del sexe, l’edat i les mesures 
preventives o fermes.

d) Garantir la no-sobreocupació dels centres de justícia 
juvenil perquè això dificulta el treball de tutoria indivi-
dualitzat i comporta una càrrega de feina excessiva per 
als educadors pel que fa a l’atenció directa als joves.

e) Mantenir les places dels treballadors destinats als cen-
tres de justícia juvenil, incloses les dels centres educatius 
Montilivi i Els Til·lers.

f) No portar a terme cap tipus de decisió relacionada amb 
la racionalització de la despesa en l’àmbit de la justícia 
juvenil sense haver escoltat l’opinió d’un comitè de se-
guiment format per personal directiu, educatiu i tècnic 
de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i 
de Justícia Juvenil, creat a aquest efecte.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2012

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

Moció 118/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre les polítiques de prevenció de riscos 
laborals
Tram. 302-00162/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 36, 05.07.2012, DSPC-P 62

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de juliol de 
2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha debatut 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques d’ocupació (tram. 302-00162/09), presenta-
da pel diputat Jordi Miralles i Conte, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 72202), pel Grup Parlamentari 
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d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 72213) i pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 72243).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya manifesta la seva solidari-
tat amb les famílies dels setanta-vuit treballadors morts 
en accident laboral el 2012 i la seva preocupació pel crei-
xement dels accidents mortals a Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya considera que fer front als 
accidents laborals mortals i a les malalties professionals 
és una prioritat que han d’atendre totes les administraci-
ons públiques i les empreses.

3. El Parlament de Catalunya considera que cal fer front 
als accidents i malalties laborals des de la prevenció i 
tractant-ne les causes que els originen, impulsant l’anàlisi 
específica de l’accidentalitat, més enllà de la descripció 
numèrica, i centrant els esforços en la investigació de les 
causes i els determinants per a facilitar l’acció preventiva 
de manera eficaç i eficient.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar aplicant el conveni de col·laboració entre els 
departaments de Treball i d’Interior, en matèria de pre-
venció de riscos laborals, signat el 2008.

b) Impulsar la figura del delegat o delegada de prevenció 
a les empreses.

c) Millorar la prevenció de riscos laborals a les empreses, 
amb una atenció especial a les petites i mitjanes empre-
ses, i fomentar les bones pràctiques en seguretat i salut 
laborals.

d) Millorar el sistema de detecció, notificació i registre 
dels danys a la salut derivats del treball, i també la detec-
ció de noves patologies derivades del treball.

e) Continuar desenvolupant un programa de sensibilitza-
ció de la societat catalana en favor de la prevenció, la se-
guretat i la salut en el treball, un programa perquè les 
empreses i els treballadors s’impliquin més en la cultura 
preventiva.

f) Acabar d’aplicar les activitats previstes per al 2012  
de l’Estratègia catalana de seguretat i salut laboral 2009-
2012.

g) Posar en marxa la figura de l’agent de prevenció terri-
torial en els termes previstos en l’Estratègia catalana de 
seguretat i salut laboral.

h) Iniciar una nova estratègia catalana de seguretat i sa-
lut laboral, per al 2013, amb nous objectius i amb línies 
d’actuació dirigides a millorar les condicions de treball i 
a reduir l’accidentalitat laboral, un pla de seguretat i salut 
laborals que tingui com a objectiu reduir l’índex d’acci-
dentalitat.

i) Implicar-se en la revisió del quadre de malalties pro-
fessionals espanyol i proposar-ne una revisió a partir de 
l’experiència acumulada des de la darrera actualització i 
tenint en compte la revisió que, el 2010, l’Organització

Internacional del Treball va fer de la seva recomanació 
sobre malalties professionals.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2012

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

Moció 119/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre les polítiques energètiques
Tram. 302-00163/09

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 36, 05.07.2012, DSPC-P 62

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de juliol de 
2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha debatut 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques energètiques (tram. 302-00163/09), presen-
tada pel diputat Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parla-
mentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
72033) i pel Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catala-
na per la Independència (reg. 72248).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Actuar decididament per a derogar el Reial decret llei 
1/2012, del 27 de gener, pel qual es procedeix a la sus-
pensió dels procediments de preassignació de retribució 
i la supressió dels incentius econòmics per a noves instal-
lacions de producció d’energia elèctrica a partir de co-
generació i fonts de energia renovables, en el marc de la 
Comissió Bilateral Generalitat - Estat.

b) Reclamar al Govern de l’Estat la competència en ma-
tèria d’energia nuclear d’acord amb l’article 133 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya, que disposa que ambdu-
es administracions s’han d’encarregar, amb competència 
compartida, de «la regulació de les activitats de produc-
ció, emmagatzematge i transport d’energia, l’atorgament 
de les autoritzacions de les instal·lacions que transcorrin 
íntegrament pel territori de Catalunya i l’exercici de les 
activitats d’inspecció i control de totes les instal·lacions 
existents a Catalunya», i, per tant, aconseguir que l’Ad-
ministració de la Generalitat pugui inspeccionar i decidir 
sobre el tancament de les centrals nuclears al final de llur 
vida útil.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2012

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català
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Moció 120/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la pèrdua de drets evidenciada pels 
dictàmens del Consell de Garanties Estatu-
tàries
Tram. 302-00164/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 36, 05.07.2012, DSPC-P 62

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de juliol de 
2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha debatut 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la pèrdua de drets evidenciada pels dictàmens del Con-
sell de Garanties Estatutàries (tram. 302-00164/09), pre-
sentada per la diputada Laia Bonet Rull, del Grup Parla-
mentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
72211), pel Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència (reg. 72230), pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 72232), pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 72244) i pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 72249).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a defensar en 
tot moment, amb tots els instruments jurídics i institucio-
nals al seu abast, les competències de la Generalitat i tots 
els drets constitucionals i estatutaris que d’acord amb els 
dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries resultin 
vulnerats per les disposicions normatives adoptades per 
altres cambres parlamentàries o governs, incloses les ma-
tèries, com ara la justícia i el comerç, en què ja s’ha anun-
ciat la voluntat d’emprendre mesures recentralitzadores 
de competències i regressives de drets.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2012

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

Moció 121/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la legislació en matèria de finança-
ment dels partits polítics
Tram. 302-00165/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 36, 05.07.2012, DSPC-P 62

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de juliol de 
2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha debatut 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la legislació en matèria de finançament dels partits po-

lítics (tram. 302-00165/09), presentada pel diputat Albert 
Rivera Díaz, del Subgrup Parlamentari Ciutadans, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya (reg. 72210), pel Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència (reg. 
72229), pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 72233), pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 72245) i 
pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 72247).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer les gestions necessàries perquè les Corts Generals 
estudiïn la modificació de la legislació sobre el finança-
ment dels partits polítics, amb l’adopció de mesures com 
la reducció de l’actual límit de despesa electoral en què 
incorren els partits polítics durant les campanyes elec-
torals, amb actuacions com l’enviament únic de tota la 
correspondència electoral i la reducció de la durada del 
període de campanya electoral, entre altres.

b) Portar a terme els contactes i les negociacions neces-
saris amb els grups parlamentaris per a aplicar l’Acord 
de transparència i autolimitació de despeses electorals i 
finançament dels partits, de febrer del 2001, i els acords 
assolits pels grups parlamentaris el 2005, que establien 
el compromís de regular per llei els aspectes pendents de 
l’acord del 2001.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2012

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

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les decisions 
del Departament d’Ensenyament i les condi-
cions als centres d’ensenyament
Tram. 300-00185/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 36, tinguda el 04.07.2012 (DSPC-
P 61).
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Interpel·lació al Govern sobre el manteni-
ment de la immersió lingüística a les escoles
Tram. 300-00186/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 36, tinguda el 04.07.2012 (DSPC-
P 61).

Interpel·lació al Govern sobre les darreres 
decisions en matèria de política educativa
Tram. 300-00187/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 36, tinguda el 04.07.2012 (DSPC-
P 61).

Interpel·lació al Govern sobre la retirada de 
residus tòxics de l’embassament de Flix
Tram. 300-00188/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 36, tinguda el 04.07.2012 (DSPC-
P 61).

Interpel·lació al Govern sobre la política pú-
blica de cooperació
Tram. 300-00189/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 36, tinguda el 04.07.2012 (DSPC-
P 61).

Interpel·lació al Govern sobre el Pla de 
l’energia 2012-2020
Tram. 300-00190/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 36, tinguda el 05.07.2012 (DSPC-
P 62).

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Informe de la Ponència de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances  
i Pressupost

La Ponència de la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, nomenada el dia 20 de juny de 2012 i integrada 
pels diputats Maria Senserrich i Guitart, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió; Rocío Martínez-Sampe-
re Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya; Joan Boada i 
Masoliver, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Pere Aragonès 
i Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, que n’ha estat designat ponent relator; i Jor-
di Cañas Pérez, del Subgrup Parlamentari Ciutadans, de 
conformitat amb el que estableix l’article 109.4 del Regla-
ment del Parlament, s’ha reunit al Palau del Parlament els 
dies 27 de juny i 5 de juliol de 2012. Han assessorat la 
Ponència el lletrat Ferran Domínguez Garcia i l’assessora 
lingüística Marta Payà Canals, i l’ha assistida el gestor 
parlamentari Àngel Zardoya i Regidor.

Després d’estudiar la Proposició de llei de publicació de 
les balances fiscals, i les esmenes presentades, d’acord 
amb el que disposa l’article 109.1, 2 i 3 del Reglament del 
Parlament, la Ponència ha establert l’informe següent: 

Proposició de llei de publicació de les balances 
fiscals

Tram. 202-00058/09

Text presentat

Article 1. Addició d’un nou punt a l’article 31 
del Text Refós de la Llei de Finances Publiques 
de Catalunya 

S’afegeix un nou punt 3bis a l’article 31 del Text Refós de 
la Llei de Finances Públiques de Catalunya: 

«3bis. Prèviament a l’adopció per part del Govern de 
l’acord d’aprovació del Projecte de Llei del pressupost, 
el Departament competent en economia i finances elabo-
rarà el càlcul de la balança fiscal entre Catalunya i l’Es-
tat corresponent al darrer exercici liquidat definitivament 
que s’incorporarà en l’Informe econòmic i financer»
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Esmenes presentades

1 Esmena núm. 1
De supressió i modificació
SP de Ciutadans (1)

Article 1

«Article 1. Addició d’un nou punt a l’article 31 del Text 
Refós de la Llei de Finances Publiques de Catalunya 

S’afegeix un nou punt 3bis a l’article 31 del Text Refós de 
la Llei de Finances Públiques de Catalunya: 

«3bis. Prèviament a l’adopció per part del Govern de 
l’acord d’aprovació del Projecte de Llei del pressupost, El 
Departament competent en economia i finances elabora-
rà anualment, en col·laboració amb el Ministeri d’Eco-
nomia i Hisenda, un informe de la balança fiscal entre 
la Comunitat Autònoma de Catalunya i l’Estat l’Adminis-
tració General de l’Estat corresponent al darrer exercici 
liquidat definitivament.

Aquest informe anual es farà d’acord amb mètodes de càl-
cul transparents i seguint els mètodes emprats en el càl-
cul de la balança fiscal entre les Comunitats Autònomes i 
l’Administració General de l’Estat. Els mètodes de càlcul 
emprats seran, com a mínim, el mètode ‘càrrega-benefici’ 
valor real, el mètode ‘càrrega-benefici’ valor neutralitzat, 
el mètode ‘flux monetari’ valor real i el mètode ‘flux mo-
netari’ valor neutralitzat.

Aquest informe anual servirà de base per a analitzar el 
càlcul de les balances fiscals del conjunt de Comunitats 
Autònomes i l’Administració General de l’Estat. Aques-
ta publicació és un instrument econòmic que proporciona 
informació transparent sobre els fluxos fiscals interterri-
torials i sobre les balances fiscals interterritorials, és a 
dir la imputació territorial dels ingressos i despeses de 
les institucions del sector públic en un període de temps 
determinat.

Tanmateix, el Departament d’Economia i Finances farà 
públiques anualment totes les dades de la balança comer-
cial entre Catalunya i la resta de Comunitats Autònomes, 
així com totes les dades de les balances fiscals interterri-
torials a nivell de Catalunya, enteses com a balança fiscal 
entre províncies, balança fiscal entre comarques i balan-
ça fiscal entre els principals municipis de Catalunya.

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

A l’article 1

«Article 1. Addició d’un nou punt a l’article 31 del Text 
Refós de la Llei de Finances Publiques de Catalunya 

S’afegeix un nou punt 3bis a l’article 31 del Text Refós de 
la Llei de Finances Públiques de Catalunya: 

«3bis. Prèviament a l’adopció per part del Govern de 
l’acord d’aprovació del Projecte de Llei del pressupost, 
el Departament competent en economia i finances ela-
borarà el càlcul de la balança fiscal de Catalunya amb 
l’Administració central corresponent a les darreres da-
des definitives disponibles que s’incorporarà en l’Informe 
econòmic i financer.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista (1)

«Article 1. addició d’un nou capítol al Text Refós de la 
Llei de Finances Públiques de Catalunya 

S’afegeix un nou capítol al text refós de la Llei de finan-
ces públiques de Catalunya, que quedarà redactat de la 
següent forma: 

»Capítol X. Elaboració i Publicació de la balança fiscal 
entre Catalunya i l’Administració de l’Estat.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

Addició a l’article 1

«3bis. Prèviament a l’adopció per part del Govern de 
l’acord d’aprovació del Projecte de Llei del pressupost, el 
Departament competent en economia i finances encarre-
garà a dos organisme independents de reconegut prestigi 
elaborà el càlcul de la balança fiscal entre Catalunya i la 
resta de l’Estat des del mètode del flux monetari i del flux 
del benefici amb totes les seves metodologies acadèmica-
ment reconegudes, diferenciant la balança entre cotitza-
cions i prestacions socials en relació a la Seguretat Social 
entre Catalunya i la resta de l’estat, així com la balança 
comercial i de capitals entre Catalunya i la resta de l’Es-
tat des de tots els mètodes i metodologies acadèmicament 
reconegudes corresponent al darrer exercici liquidat de-
finitivament que s’incorporarà en l’informe econòmic i 
financer.»

Addició de nous articles

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

Nou article

«1.bis La informació a subministrar anyalment en relació 
a l’article 3.bi pels dos organismes independents per en-
càrrec del Departament competent en economia i finan-
ces, haurà de subministrar-se disgregant, com a mínim, 
per un dels nivells supramunicipals d’acord amb el que 
determini el Departament d’Economia i Finances d’acord 
amb el Consell de Governs Locals de Catalunya.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional 
a l’esmena núm. 2 amb el text següent: 

«Article 1. Addició d’un nou punt a l’article 31 del Text 
Refós de la Llei de Finances Publiques de Catalunya 

S’afegeix un nou punt 3bis a l’article 31 del Text Refós de 
la Llei de Finances Públiques de Catalunya: 

«3bis. Prèviament a l’adopció per part del Govern de 
l’acord d’aprovació del Projecte de Llei del pressupost, 
el Departament competent en economia i finances ela-
borarà el càlcul de la balança fiscal de Catalunya amb 
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l’Administració central corresponent a les darreres dades 
definitives disponibles que s’incorporarà com annex en 
l’Informe econòmic i financer.»

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les es-
menes núm. 1, 3, 4 i 5.

Text presentat

Article 2. Addició d’un nou epígraf  
al punt 4 de l’article 31 del Text Refós  
de la Llei de Finances Públiques de Catalunya 

S’afegeix un nou epígraf al punt 4 de l’article 31 del Text 
Refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya: 

«i. El càlcul de la balança fiscal entre Catalunya i l’Estat 
a la què fa referència l’apartat anterior.»

Esmenes presentades

6 Esmena núm. 6
De supressió i modificació 
SP de Ciutadans (2)

Article 2

El càlcul de la balança fiscal entre Catalunya i l’Estat a la 
què fa referència l’apartat anterior. El càlcul de la balança 
fiscal entre les Comunitats Autònomes i l’Administració 
General de l’Estat, basat en el càlcul de la balança fiscal 
realitzat pel Departament d’economia i Finances en col-
laboració amb el Ministeri d’Economia i Hisenda, realit-
zat d’acord amb les metodologies mencionades a l’article 
3 bis»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

A l’article 2

«Article 2. Addició d’un nou epígraf al punt 4 de l’arti-
cle 31 del Text Refós de la Llei de Finances Públiques de 
Catalunya 

S’afegeix un nou epígraf al punt 4 de l’article 31 del Text 
Refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya: 

«i. El càlcul de les balances fiscals de Catalunya amb 
l’Administració central a la què fa referència l’apartat an-
terior.»

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP Socialista (2)

«Article 2. Addició d’un nou article al capítol X del Text 
Refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya

S’afegeix un nou article al capítol X del text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, que quedarà re-
dactat de la següent forma: 

«Article 109. Creació del Grup d’Experts sobre la meto-
dologia de càlcul i l’elaboració de les balances fiscals de 
Catalunya amb l’Administració de l’Estat.

1. Es crea el Grup d’Experts encarregat d’actualitzar la 
metodologia de càlcul de les balances fiscals de Catalu-
nya amb l’Administració de l’Estat i de supervisar la seva 
elaboració.

2. El Grup d’Experts està integrat per nou membres que 
han de ser professionals de competència i prestigi recone-
guts, especialment en l’àmbit de l’economia i la hisenda 
pública.

3. Els membres del Grup d’Experts són nomenats pel con-
seller o consellera competent en matèria d’hisenda públi-
ca, sis dels quals són a proposta del Parlament, acordada 
per majoria de tres cinquenes parts dels diputats i dipu-
tades, i els tres membres restants a proposta del Govern 
de la Generalitat.

4. El Govern de la Generalitat regula reglamentàriament 
les funcions, composició i criteris d’organització comple-
mentaris a aquestes disposicions.»»

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (3)

Addició a l’article 2.

«i. El càlcul de la balança fiscal, diferenciant en la suma 
de cotitzacions i prestacions socials en relació a la Segu-
retat Social, la balança comercial i la balança de capitals 
entre Catalunya i la resta de l’Estat a la que fa referència 
l’apartat anterior.»

Addició de nous articles

10 Esmena núm. 10
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (1)

S’addiciona un nou article 2 bis)

«2 bis. S’addiciona un nou capítol X al text refós de la 
Llei de de Finances Públiques de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 3/2002, que resta redactat de la mane-
ra següent: 

Capítol X. Balances fiscals»

11 Esmena núm. 11

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

S’addiciona un nou article 2 ter)

«2 ter. S’addiciona un nou article 106, al text refós de la 
Llei de de Finances Públiques de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 3/2002, que resta redactat de la mane-
ra següent: 

Article 106

El Departament competent en economia i finances elabo-
rarà i publicarà el càlcul de la balança fiscal entre Cata-
lunya i l’Estat. Aquest càlcul es farà conjuntament amb 
un grup d’experts nomenats pel Govern.»
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12 Esmena núm. 12
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (3)

S’addiciona un nou article 2 quart)

«2 quart. S’addiciona un nou article 107, al text refós de 
la Llei de de Finances Públiques de Catalunya, aprovat 
pel Decret Legislatiu 3/2002, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

Article 107

La metodologia que s’utilitzarà serà la de flux monetari i 
flux benefici, neutralitzats i sense neutralitzar. El govern 
estarà obligat a publicar totes les dades de les metodolo-
gies emprades.»

13 Esmena núm. 13
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (4)

S’addiciona un nou article 2 quinquies

«2 quinqué. S’addiciona un nou article 108, al text refós 
de la Llei de de Finances Públiques de Catalunya, apro-
vat pel Decret Legislatiu 3/2002, que resta redactat de la 
manera següent: 

Article 108

Prèviament a l’adopció per part del Govern de l’acord 
d’aprovació del Projecte de Llei del pressupost, el departa-
ment competent en economia i finances elaborarà un càlcul 
de la balança fiscal entre Catalunya i l’Estat corresponent 
al darrer exercici liquidat definitivament que s’incorporarà 
com annex en l’Informe econòmic i financer.»

14 Esmena núm. 14
D’addició
GP Socialista (3)

D’addició d’un nou article 3, que quedarà redactat de la 
següent forma: 

«Article 3. Addició d’un nou article al Capítol X del Text 
Refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya

S’afegeix un nou article al capítol X del text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya que quedarà re-
dactat de la següent forma: 

«Article 110. Elaboració i Publicació del càlcul de la ba-
lança fiscal de Catalunya amb l’Administració de l’Estat.

1. El Govern de la Generalitat a través dels serveis del 
Departament competent en matèria d’hisenda pública 
elabora periòdicament el càlcul de la balança fiscal de 
Catalunya amb l’Administració de l’Estat utilitzant es-
trictament la metodologia de càlcul aprovada pel Grup 
d’Experts esmentat a l’article 109.

2. El Grup d’Experts supervisa l’elaboració dels càlculs i 
garanteix que es compleix amb la metodologia proposada 
i que es realitzen la totalitat dels càlculs proposats en l’es-
mentada metodologia.

3. El Govern de la Generalitat publica l’Informe complert 
elaborat pels serveis del Departament competent, super-
visat i aprovat explícitament pel Grup d’Experts, a través 
de tots els mitjans públics de comunicació que estiguin a 
la seva disposició i en fa difusió.»»

15 Esmena núm. 15
D’addició
GP Socialista (4)

D’addició d’un nou article 4, que quedarà redactat de la 
següent forma: 

«Article 4. Addició d’una nova disposició transitòria al 
Text Refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya

Disposició transitòria tercera.

1. Fins que no estiguin nomenats la totalitat dels mem-
bres del Grup d’Experts tal i com disposa l’article 109 
d’aquesta Llei, actua com a tal el Grup de Treball cre-
at per acord de la part catalana de la Comissió Mixta 
de Valoracions Administració de l’Estat - Generalitat de 
Catalunya, de 2 de desembre de 2004, que va acordar la 
creació d’un grup de treball amb l’objectiu d’actualitzar 
i posar al dia les estimacions de la balança fiscal de Ca-
talunya.

2. Fins que el Grup d’Experts que disposa l’article 109 
d’aquesta Llei no actualitzi la metodologia i càlcul de la 
balança fiscal de Catalunya amb l’Administració de l’Es-
tat, s’utilitza la publicada el maig de l’any 2009 per l’es-
mentat Grup a la monografia número 10 del Departament 
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 7.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les es-
menes núm. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15.

Text presentat

Exposició de motius

Els estats formats per diferents nivells de govern, reque-
reixen d’un model de finançament que redistribueixi els 
recursos entre ells d’acord amb la distribució competen-
cial i de forma suficient i equitativa per a la provisió dels 
béns i serveis públics. El repartiment dels recursos entre 
els diferents nivells de govern s’ha de fonamentar en la 
suficiència, l’equitat i la transparència i, en conseqüència, 
és essencial el coneixement dels fluxos fiscals entre els 
diferents territoris és essencial. El document fonamental 
per quantificar els fluxos fiscals entre els diferents terri-
toris i nivells de govern són les balances fiscals. El con-
cepte de balança fiscal ve definit per la diferència entre la 
despesa efectuada pel sector públic estatal en un territori 
i el volum d’ingressos fiscals que es generen en aquest 
territori. En el cas de Catalunya, més planerament, la di-
ferència entre el que una comunitat autònoma rep de l’Es-
tat i el que paga a l’Administració central.

L’avaluació de les balances fiscal ha tingut una llarga 
tradició a Catalunya, que ha anat des d’estudis elaborats 
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per reconeguts economistes fins a publicacions impulsa-
des pel mateix Govern de la Generalitat, però no és fins 
l’any 2003 que s’institucionalitza l’estudi de les balances 
fiscals. En la reunió de la part catalana de la Comissió 
Mixta de Valoracions Administració de l’Estat - Genera-
litat de Catalunya de 2 de desembre de 2004 s’acorda la 
creació d’un grup de treball amb l’objectiu d’actualitzar i 
posar al dia les estimacions de la balança fiscal de Cata-
lunya. En data 31 de gener de 2005 aquest grup presen-
ta els resultats del dèficit fiscal de Catalunya per a l’any 
2001 i realitza una proposta per identificar el component 
estructural d’aquesta balança, per tal de donar una idea 
de quin pot ser el desequilibri entre els fluxos territori-
als de despeses i ingressos amb l’Administració Central 
que de forma permanent suporta Catalunya. En aquest 
document s’exposa també la metodologia adoptada pels 
càlculs, així com les dades de l’evolució del dèficit fiscal 
de Catalunya en el període 1986-2001.

Posteriorment, el Govern de la Generalitat encarrega al 
mateix grup d’experts una nova actualització i posada al 
dia de la balança fiscal per al període 2002-05, seguint 
la metodologia establerta en l’informe previ realitzat pel 
mateix grup de treball l’any 2005. El resultat de l’estudi 
es presenta el 9 de juliol de 2008. Malgrat que es parteix 
de la metodologia emprada en l’estudi anterior, durant 
aquell interval es produeixen avenços, tant en la dispo-
sició d’informació com en alguns aspectes metodològics, 
que permeten oferir unes estimacions de la balança fiscal 
més precises.

Al mateix temps la pressió d’alguns grups parlamentaris 
catalans als successius governs de l’Estat Espanyol acon-
segueix que es presentin el juliol de 2008 les balances fis-
cals de totes les Comunitats Autònomes de l’Estat per a 
l’any 2005. Aquest estudi permet obtenir una radiografia 
clara de l’estat de la qüestió per avançar cap a un nou mo-
del de finançament de les Comunitats Autònomes, fruit 
de l’aprovació del nou Estatut de Catalunya i de la neces-
sària modificació de la Llei Orgànica de Finançament de 
les Comunitats Autònomes (LOFCA). La seva publicació 
evidencia que Catalunya es situa en un alarmant i crònic 
dèficit fiscal, tal i com mostren els resultats en cadascun 
dels mètodes diferents de càlcul emprats.

L’objectiu de disminució del dèficit fiscal que pateix la 
Generalitat de Catalunya ha estat una voluntat compar-
tida de la majoria de forces polítiques catalanes. Posar 
les bases d’un nou model de finançament i concretar la 
inversió de l’estat a Catalunya en infraestructures en un 
percentatge igual al de la nostra contribució al PIB espa-
nyol –com reglamenta la Disposició addicional Tercera 
de l’Estatut– respon a questa voluntat.

D’altra banda s’ha de tenir en compte que la Disposi-
ció addicional Tercera de l’Estatut té una durada deter-
minada (7 anys), i per tant aquesta clàusula no garanteix 
a llarg termini que aquesta possible reducció del dèficit 
fiscal sigui una excepció en la nostra història. Malgrat 
aquesta limitació, és essencial verificar el seu compli-
ment de forma objectiva. Per això, l’actualització de les 
balances fiscals és necessària per la reducció del dèficit 
fiscal de Catalunya, mesurar l’evolució en el temps de les 
relacions fiscals entre Catalunya i Espanya i posterior-
ment treure’n, si és el cas, les conseqüències polítiques 
que es creguin oportunes.

Al mateix temps el ple del Parlament de Catalunya ha 
aprovat el 9 de març de 2011 la Moció 4/IX del Parla-
ment de Catalunya, sobre el nou model de finançament 
basat en el concert econòmic. En el punt b) d’aquesta 
s’insta al govern de Catalunya a actualitzar les balances 
fiscals d’acord amb la voluntat expressada en la Comissió 
Mixta de Valoracions Estat-Generalitat del 2 de desem-
bre de 2004 i a donar continuïtat als treballs i al mètode 
del Grup de Treball per a l’Actualització de la Balança 
Fiscal de Catalunya del gener del 2005 i del juliol del 
2008. Per altra banda en el seu punt d) s’insta a demanar 
al Govern de l’Estat la regulació per llei de la publicació i 
l’actualització periòdica de les balances fiscals entre l’Ad-
ministració de l’Estat i les comunitats autònomes, i donar 
continuïtat a les publicades el juliol del 2008 pel Minis-
teri d’Economia i Hisenda. Recollint aquest mandat del 
Parlament i per tal de garantir la elaboració a Catalunya 
de les balances fiscals i la seva continuïtat i en coherència 
amb la petició al govern de l’estat de garantir la publica-
ció de les balances fiscals a través de l’obligatorietat per 
llei, la millor garantia a Catalunya de la seva confecció es 
regular-ho també per llei. Per aquesta raó es modifica el 
Text Refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya 
estipulant que la publicació de les balances fiscal estigui 
vinculada amb la presentació de la Llei anual de pressu-
postos amb la inclusió en el preceptiu informe econòmic 
i financer.

La seva inclusió en la Llei de Pressupostos permet oferir 
una radiografia clara de la recaptació tributària realitzada 
a Catalunya i de la despesa finalment efectuada, per tal 
de situar les decisions sobre el pressupost de la Genera-
litat de Catalunya en el marc del conjunt de la recaptació 
tributària a Catalunya, resultat de l’esforç fiscal del con-
junt de ciutadans i ciutadanes del nostre país.

Esmenes presentades

16 Esmena núm. 16
De modificació, addició i supressió
GP de Convergència i Unió (3)

A l’exposició de motius

«La política fiscal del sector públic central genera efectes 
redistributius entre els diferents territoris. La balança fis-
cal neutralitzada és l’instrument fonamental per a quan-
tificar els fluxos fiscals entre Catalunya i l’Administració 
central. El concepte de balança fiscal ve definit per la di-
ferència entre la despesa efectuada pel sector públic cen-
tral en un territori i el volum d’ingressos fiscals detrets 
d’aquest territori. En el cas de Catalunya, més planera-
ment, la diferència entre el que una comunitat autònoma 
rep de l’Administració central i els ingressos que l’Admi-
nistració central detreu.

El càlcul de les balances fiscals ha tingut una llarga tra-
dició a Catalunya, que ha anat des d’estudis elaborats 
per reconeguts economistes fins a publicacions impulsa-
des pel mateix Govern de la Generalitat, però no és fins 
l’any 2003 que s’institucionalitza l’estudi de les balances 
fiscals. En la reunió de la part catalana de la Comissió 
Mixta de Valoracions Administració de l’Estat - Gene-
ralitat de Catalunya de 2 de desembre de 2004 s’acorda 
la creació d’un grup de treball amb l’objectiu d’acordar 
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una metodologia de càlcul i d’actualitzar i posar al dia les 
estimacions de la balança fiscal de Catalunya. En data 31 
de gener de 2005 aquest grup presenta els resultats del 
dèficit fiscal de Catalunya pel període 1999-2001 i rea-
litza una proposta per identificar el component estructural 
d’aquesta balança, per tal de donar una idea de quin pot 
ser el desequilibri entre els fluxos territorials de despeses i 
ingressos amb l’Administració Central que de forma per-
manent suporta Catalunya. En aquest document s’expo-
sa també la metodologia adoptada pels càlculs, així com 
les dades de l’evolució del saldo fiscal de Catalunya amb 
l’Administració central en el període 1986-2001.

Posteriorment, el Govern de la Generalitat encarrega al 
mateix grup d’experts una nova actualització i posada al 
dia de la balança fiscal per al període 2002-05, seguint 
la metodologia establerta en l’informe previ realitzat pel 
mateix grup de treball l’any 2005. El resultat de l’estudi 
es presenta el 9 de juliol de 2008. Malgrat que es parteix 
de la metodologia emprada en l’estudi anterior, durant 
aquell interval es produeixen avenços, tant en la dispo-
sició d’informació com en alguns aspectes metodològics, 
que permeten oferir unes estimacions de la balança fiscal 
més precises.

Al mateix temps la pressió d’alguns grups parlamentaris 
catalans als successius governs de l’Estat espanyol acon-
segueix que es presentin el juliol de 2008 les balances 
fiscals de totes les Comunitats Autònomes amb l’Admi-
nistració central per a l’any 2005. Aquest estudi permet 
obtenir una radiografia clara de l’estat de la qüestió per 
avançar cap a un nou model de finançament de les Co-
munitats Autònomes, fruit de l’aprovació del nou Esta-
tut de Catalunya i de la necessària modificació de la Llei 
Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes 
(LOFCA). La seva publicació evidencia que Catalunya es 
situa en un alarmant i crònic dèficit fiscal, tal i com mos-
tren els resultats en cadascun dels mètodes diferents de 
càlcul emprats.

L’objectiu de disminuir el dèficit fiscal territorial que pa-
teix la Generalitat de Catalunya ha estat una voluntat 
compartida per la majoria de forces polítiques catalanes. 
Posar les bases d’un nou model de finançament i concre-
tar la inversió de l’Estat a Catalunya en infraestructures 
en un percentatge igual al de la nostra contribució al PIB 
espanyol –com reglamenta la Disposició addicional Ter-
cera de l’Estatut– respon a questa voluntat.

D’altra banda s’ha de tenir en compte que la Disposi-
ció addicional Tercera de l’Estatut té una durada deter-
minada (7 anys), i per tant aquesta clàusula no garanteix 
a llarg termini que aquesta possible reducció del dèficit 
fiscal sigui una excepció en la nostra història. Malgrat 
aquesta limitació, és essencial verificar el seu compli-
ment de forma objectiva. Per això, l’actualització de les 
balances fiscals és necessària per la reducció del dèficit 
fiscal de Catalunya, mesurar l’evolució en el temps de 
les relacions fiscals entre Catalunya i Espanya i posteri-
orment treure’n, si és el cas, les conseqüències polítiques 
que es creguin oportunes.

Al mateix temps el ple del Parlament de Catalunya ha 
aprovat el 9 de març de 2011 la Moció 4/IX del Parla-
ment de Catalunya, sobre el nou model de finançament 
basat en el concert econòmic. En el punt b) d’aquesta 

s’insta al govern de Catalunya a actualitzar les balances 
fiscals d’acord amb la voluntat expressada en la Comissió 
Mixta de Valoracions Estat-Generalitat del 2 de desem-
bre de 2004 i a donar continuïtat als treballs i al mètode 
del Grup de Treball per a l’Actualització de la Balança 
Fiscal de Catalunya del gener del 2005 i del juliol del 
2008. Per altra banda en el seu punt d) s’insta a demanar 
al Govern de l’Estat la regulació per llei de la publicació i 
l’actualització periòdica de les balances fiscals entre l’Ad-
ministració central i les comunitats autònomes, i donar 
continuïtat a les publicades el juliol del 2008 pel Instituto 
de Estudios Fiscales. Recollint aquest mandat del Parla-
ment i per tal de garantir la elaboració a Catalunya de les 
balances fiscals i la seva continuïtat i en coherència amb 
la petició al govern de l’Estat de garantir la publicació de 
les balances fiscals a través de l’obligatorietat per llei, la 
millor garantia a Catalunya de la seva confecció es regu-
lar-ho també per llei. Per aquesta raó es modifica el Text 
Refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya es-
tipulant que la publicació de les balances fiscal estigui 
vinculada amb la presentació de la Llei anual de pressu-
postos amb la inclusió en el preceptiu informe econòmic 
i financer.

La seva inclusió en la Llei de Pressupostos permet oferir 
una radiografia clara de la recaptació tributària detreta de 
Catalunya i de la despesa finalment efectuada al territori 
per l’Administració central, per tal de situar les decisions 
sobre el pressupost de la Generalitat de Catalunya en el 
marc del conjunt de la recaptació tributària a Catalunya, 
resultat de l’esforç fiscal del conjunt de ciutadans i em-
preses del nostre país.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 16.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2012

Maria Senserrich i Guitart, GP de Convergència i Unió; 
Rocio Martínez-Sampere Rodrigo, GP Socialista; José 
Antonio Coto Roquet, GP del Partit Popular de Catalu-
nya; Joan Boada i Masoliver, GP d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Pere Aragonès 
i Garcia, GP d’Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi 
Cañas Pérez, SP Ciutadans

Proposició de llei d’exempció del pagament 
de taxes pels serveis prestats pel Cos de 
Mossos d’Esquadra a les proves esportives
Tram. 202-00080/09

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 72294), Grup Parlamentari Socialista (reg. 72330).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.07.2012 al 09.07.2012).

Finiment del termini: 10.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2012.
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Proposició de llei de reforma de l’impost de 
successions i donacions
Tram. 202-00088/09

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 72246).

Pròrroga: 1 dia hàbil última.

Finiment del termini: 05.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.07.2012.

Proposició de llei de creació d’un gravamen 
propi sobre l’impost de patrimoni
Tram. 202-00089/09

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 72246).

Pròrroga: 1 dia hàbil última.

Finiment del termini: 05.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.07.2012.

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

3.10.18. DESIGNACIONS DE MEMBRES DEL CONSELL 
DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Procediment per a elegir dos membres del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Tram. 285-00004/08

Substanciació de les compareixences

Compareixences fetes en la sessió núm. 27 de la Comis-
sió d’Afers Institucionals, del 02.07.2012 (DSPC-C 359).

3.10.20. ALTRES ELECCIONS I PROPOSTES DE 
NOMENAMENT O DE CONFORMITAT

Procediment per a la designació de tres vo-
cals del Consell Assessor de Protecció de 
Dades de Catalunya
Tram. 284-00004/09

Propostes de candidats
Reg. 72035, 72201, 72235 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 03.07.2012

Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 72035)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, Portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el Reglament del 
Parlament i l’acord pres en la Junta de Portaveus avui 
dia 3 de juliol de 2012, en relació al procediment per 
a l’elecció de càrrecs públics, comunica la candidatu-
ra del Sr. Miquel Ramírez Martín, com a membre del 
Consell Assessor de Protecció de Dades de Catalunya 
(tram. 284-00004/09). S’adjunta el currículum corres-
ponent.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2012.

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 72201)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 157.1 
del Reglament del Parlament, proposa com a membre del 
Consell Assessor de Protecció de Dades el Sr. Lluís Sanz 
i Marco.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Proposta de candidata presentada pel Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 72235)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 157.1 del Reglament del Parlament, pro-
posa com a membre del Consell Assessor de Protecció
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de Dades de Catalunya a la Sra. Andrea Levy Soler, ad-
juntant a la present el seu Currículum Vitae.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2012

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

N. de la R.: Els currículum dels candidats poden ésser 
consultats a l’Arxiu del Parlament.

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Esmenes presentades
Reg. 70846 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 04.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70846)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a col·laborar amb els ajuntaments i el Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès, d’acord al que estableix el Pla 
per al dret a l’habitatge, en l’execució dels plans locals 
d’habitatge o programes d’actuació urbanística munici-
pal amb un contingut equiparable pel que fa a la promo-
ció i rehabilitació.»

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

Esmenes presentades
Reg. 70913 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la CARPAMN, 04.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70913)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
que garanteixi la prestació dels serveis de la unitat local 
d’agricultura d’Alcarràs reordenant i racionalitzant el seu 
funcionament .»

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

Esmenes presentades
Reg. 70914 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la CARPAMN, 04.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70914)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
que garanteixi la prestació dels serveis de la unitat local 
d’agricultura d’Almacelles reordenant i racionalitzant el 
seu funcionament.»

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

Esmenes presentades
Reg. 70915 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la CARPAMN, 04.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70915)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
que garanteixi la prestació dels serveis de la unitat local 
d’agricultura d’Almenar reordenant i racionalitzant el seu 
funcionament.»
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Proposta de resolució sobre la unitat local 
d’agricultura d’Agramunt
Tram. 250-01179/09

Esmenes presentades
Reg. 70916 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la CARPAMN, 04.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70916)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
que garanteixi la prestació dels serveis de la unitat local 
d’agricultura d’Agramunt reordenant i racionalitzant el 
seu funcionament.»

Proposta de resolució sobre la unitat local 
d’agricultura de Torres de Segre
Tram. 250-01180/09

Esmenes presentades
Reg. 70917 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la CARPAMN, 04.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70917)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
que garanteixi la prestació dels serveis de la unitat local 
d’agricultura de Torres de Segre reordenant i racionalit-
zant el seu funcionament.»

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

Esmenes presentades
Reg. 70918 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la CARPAMN, 04.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70918)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
que garanteixi la prestació dels serveis de la unitat lo-
cal d’agricultura d’Organyà reordenant i racionalitzant el 
seu funcionament.»

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

Esmenes presentades
Reg. 70919 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la CARPAMN, 04.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70919)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
que garanteixi la prestació dels serveis de la unitat local 
d’agricultura de Bellver de Cerdanya reordenant i racio-
nalitzant el seu funcionament.»
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Proposta de resolució sobre la unitat local 
d’agricultura de Ponts
Tram. 250-01183/09

Esmenes presentades
Reg. 70920 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la CARPAMN, 04.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70920)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
que garanteixi la prestació dels serveis de la unitat local 
d’agricultura de Ponts reordenant i racionalitzant el seu 
funcionament.»

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

Esmenes presentades
Reg. 70921 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la CARPAMN, 04.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70921)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
que garanteixi la prestació dels serveis de la unitat local 
d’agricultura de La Granadella reordenant i racionalit-
zant el seu funcionament.»

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

Esmenes presentades
Reg. 70911 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 04.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70911)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir l’atenció d’urgències les 24 hores del 
dia, tots els dies de la setmana a la població pediàtrica 
d’El Prat de Llobregat.»

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

Esmenes presentades
Reg. 70912 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 04.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70912)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir una atenció sanitària eficient i de la 
qualitat de les persones usuàries del CAP de la Llàntia de 
Mataró, i mantenir i donar continuïtat tots els serveis ac-
tuals per tal de garantir la qualitat en l’atenció de les per-
sones usuàries.»
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Proposta de resolució sobre les polítiques 
actives d’ocupació i desenvolupament local
Tram. 250-01190/09

Esmenes presentades
Reg. 70863 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 04.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70863)

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

A l’Apartat 3

«3. Insta el Govern a que incrementi els recursos econò-
mics per a la realització de polítiques actives d’ocupació 
i desenvolupament local, més enllà de l’aportació econò-
mica de la Conferència Sectorial del Ministeri d’Ocupa-
ció i Seguretat Social a les Comunitats Autònomes, però 
d’acord amb la disponibilitat pressupostaria, per tal que 
els ajuntaments mantinguin el lideratge en l’execució de 
les polítiques actives d’ocupació i del desenvolupament 
local al territori, en favor dels nostres ciutadans.»

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

Esmenes presentades
Reg. 67956, 70847 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 04.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 67956)

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

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

– Iniciar els tràmits legals necessaris per a l’ampliació 
del PEIN de Gallecs per tal d’incloure en l’àmbit del 
PEIN les mil i escaig hectàrees que integrava la proposta 
inicial del PEIN de Gallecs del 2005.

– Iniciar els tràmits legals necessaris per a la incorpora-
ció del PEIN Gallecs a la Xarxa Natura 2000.

– Iniciar els tràmits legals necessaris per a modificar els 
usos permesos al PEIN de Gallecs per tal que es prohi-
beixi la pràctica de la falconeria en aquest àmbit»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70847)

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

Al tercer apartat 

«– Iniciar els tràmits legals necessaris per a modificar els 
usos permesos al PEIN de Gallecs per tal de que sigui 
declarat com a refugi de fauna i és reguli la captura de 
fringíl·lids i la pràctica de la falconeria en aquest àmbit»

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

Esmenes presentades
Reg. 70848 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 04.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70848)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a, tal i com ja s’està fent, fer un seguiment des d’un 
punt de vista mediambiental de l’execució de les obres a 
través de la Comissió de Seguiment en que hi participa 
l’empresa promotora, Enagás, i la Generalitat mitjan-
çant el Departament de Territorial i Sostenibilitat. Aques-
ta comissió vetllarà perquè es compleixin totes les mesu-
res correctores i de restauració fixades en la Declaració 
d’Impacte Ambiental.»
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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

Esmenes presentades
Reg. 70864 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 04.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70864)

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

A la lletra a)

«a)

1) Mantenir els ajuts als centres especials de treball d’ini-
ciativa social, assegurant la subvenció del cost salarial 
corresponent al lloc de treball de fins al 75% del salari 
mínim interprofessional per als treballadors amb disca-
pacitat amb dificultats especials.

2) Garantir que els centres especials de treball que creïn 
nous llocs de treball ocupats per persones amb discapaci-
tat amb dificultats especials es puguin acollir a la subven-
ció del cost salarial corresponent al lloc de treball de fins 
al 75% del salari mínim interprofessional.

3) Iniciar un procés de diàleg amb el nou Govern de l’Es-
tat per a aconseguir que les aportacions d’ambdós go-
verns per a assolir el que estableixen els punts anteriors, 
en cap cas no siguin inferiors a les de l’any 2011.»

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

A la lletra b)

«b) Insta el Govern de l’Estat a garantir a través d’una 
partida extraordinària amb càrrec als pressupostos gene-
rals per l’any 2012 que garanteixi també la continuïtat 
dels serveis d’integració laboral de persones amb disca-
pacitat.»

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

Esmenes presentades
Reg. 69464 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CCMA, 04.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
69464)

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

A l’apartat 1

«1. Fomentar la difusió de les diverses varietats de la 
llengua catalana en els mitjans de la CCMA, així com la 
difusió de l’Occità, Aranès a l’Aran.»

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

A l’apartat 3, d’un incís al final del paràgraf

«3. Subtitular o doblar sempre les locucions de persones 
que no parlin en llengua catalana, o castellana.»

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

Esmenes presentades
Reg. 70865 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 04.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70865)

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

A la lletra c) de l’apartat 1

«c) Endegar programes mixtos de formació i treball a fi 
que esdevingui un instrument d’inserció laboral més fle-
xible, fer viables els itineraris d’inserció que comportin 
formació i treball, agilitzar la selecció de les persones 
candidates als programes mixtos de formació i treball, 
possibilitar que les empreses accedeixin als programes 
mixtos de formació i treball en determinats supòsits i ga-
rantir que els programes mixtos de formació i treball esta-
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bleixin contactes amb persones amb més risc d’exclusió 
social.»

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

A l’Apartat 2

«2. El Conseller d’Empresa i Ocupació compareixerà 
abans de finals de l’any 2012, davant la comissió d’Em-
presa i Ocupació del Parlament per tal d’informar i do-
nar a compte de les actuacions realitzades sobre el com-
pliment d’aquestes mesures.»

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

Esmenes presentades
Reg. 70849 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 04.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70849)

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

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

1. Insistir en l’àmbit d’actuació del Govern en la modifi-
cació de la legislació hipotecària perquè es doni una «se-
gona oportunitat» a les famílies que es queden sense ha-
bitatge a causa d’un procés d’execució hipotecària.

– Seguir donant suport a les famílies amb risc d’exclusió 
social residencial mitjançant el servei de mediació entre 
les famílies afectades i les entitats financeres que ofereix 
Ofideute, ampliant els mitjans segons les necessitats del 
Servei.

– Insistir en la signatura de convenis amb les entitats fi-
nanceres, com el signat amb CaixaBank el passat 3 de 
maig, per a l’establiment d’un procés de mediació amb les 
persones amb dificultats per al pagament dels préstecs o 
crèdits hipotecaris de l’habitatge principal previ a l’inici 
de procediments judicials de d’execució hipotecària.

– Seguir treballant per a la signatura de convenis amb les 
administracions locals per fer una atenció més propera a 
les persones amb risc d’exclusió social residencial i apro-
par l’atenció d’Ofideute a la ciutadania.

– Treballar per establir nous canals de comunicació entre 
els jutjats i la Generalitat en els processos de desnona-
ment amb la finalitat d’actuar abans de que es produeixi 
el desnonament i es puguin buscar alternatives i soluci-
ons per a les famílies.

– Insistir per facilitar que totes les unitats de convivència 
que estiguin en perill d’exclusió social residencial tinguin 
accés a les prestacions econòmiques d’especial urgència, 
segons el que estableixi la normativa.

– Seguir treballant per facilitar l’accés a l’habitatge de 
les persones en risc d’exclusió social, desenvolupant la 
Mesa creada per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
per a la valoració i l’adjudicació d’habitatges per a situ-
acions d’emergències econòmiques, socials i altres casos 
amb necessitats especials, i seguir col·laborant amb enti-
tats sense ànim de lucre que treballen per afavorir la in-
clusió residencial de persones amb especials necessitats 
d’atenció.

– Realitzar, durant l’any 2013, una convocatòria per a 
nous sol·licitants de les prestacions per al pagament del 
lloguer, d’acord al que estableix 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.

– Seguir treballant per fomentar que habitatges del parc 
privat es lloguin amb finalitats socials, a través de la Xar-
xa de Mediació per al Lloguer Social i les Borses Joves 
d’Habitatge.

2. Presentar un informe de compliment de les actuacions 
realitzades en un termini de quatre mesos des de l’apro-
vació de la Resolució, tal com estableix l’article 140.3 del 
Reglament del Parlament de Catalunya.»

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

Esmenes presentades
Reg. 70850 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 04.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70850)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a instar el Govern de l’Estat perquè cedeixi la titu-
laritat de l’equipament de la caserna de la Guàrdia Civil 
de Vilafranca del Penedès a les administracions de Ca-
talunya, preferentment a l’Ajuntament de Vilafranca, per 
tal que pugui destinar-se a la creació d’habitatge assequi-
ble per a la gent jove i la gent gran.»
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Proposta de resolució sobre l’impuls dels 
crèdits per als treballadors autònoms i els 
emprenedors
Tram. 250-01222/09

Esmenes presentades
Reg. 70866 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 04.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70866)

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

A l’Apartat 1

«1. Continuar impulsant els crèdits, mitjançant l’Institut 
Català de Finances, i la seva SGR AVALIS, per garantir 
un finançament i liquiditat suficients per al col·lectiu de 
treballadors autònoms i emprenedors.»

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

A l’Apartat 2

«2. Que davant l’actual conjuntura del mercat financer 
espanyol i català i a la vista de les perspectives credití-
cies, s’estudiï la possibilitat de posar en marxa línies de 
crèdit específiques per a emprenedors via préstecs direc-
tes, així com facilitar alternatives per a projectes d’em-
prenedoria a través de la línia d’avals per a operacions 
de circulant.»

Proposta de resolució sobre l’accessibilitat 
de les persones amb discapacitat visual als 
sistemes d’informació dels centres de salut
Tram. 250-01247/09

Esmenes presentades
Reg. 71739 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 04.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 71739)

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

Als punts 2, 3 i 4 

«Establir un protocol d’actuació per a què el personal 
dels centres sanitaris disposi de la formació i les eines 
adequades per donar la informació i el suport necessaris 
a les persones cegues o amb discapacitat visual greu, de 
forma que puguin fer ús de les instal·lacions amb igualtat 
de condicions que la resta d’usuaris. Estudiar l’extensió 
d’aquest protocol a la resta de departaments i serveis de 
la Generalitat de Catalunya.»

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
dels orientadors i promotors laborals del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 250-01250/09

Esmenes presentades
Reg. 71742 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 04.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 71742)

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

A l’apartat 2

«Reclamar al Govern de l’Estat espanyol, a través de la 
Conferència Sectorial per Afers Laborals, la dotació dels 
fons necessaris per a la continuïtat d’aquests professio-
nals.»

Proposta de resolució sobre el restabliment 
de les guàrdies nocturnes al Cos d’Agents 
Rurals entre el 15 de juny i el 15 de setembre
Tram. 250-01251/09

Esmenes presentades
Reg. 71729 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la CARPAMN, 04.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 71729)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, un cop finalitzat el pe-
ríode d’alt risc d’incendi forestal, es comprometi a obrir, 
altra vegada, un període de negociació amb els represen-
tants dels treballadors per tal d’adequar de la jornada i 
els horaris del Cos d’Agents Rurals incorporant mecanis-
mes organitzatius amb la finalitat d’optimitzar la presta-
ció del servei públic.»
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Proposta de resolució sobre el millorament 
de la travessia urbana de la carretera C-35 
a Sant Celoni
Tram. 250-01252/09

Esmenes presentades
Reg. 71735 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 04.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 71735)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a acordar amb l’Ajuntament de Sant Celoni les ac-
tuacions de millora de la seguretat viària necessàries al 
pas de la C-35 per aquesta població i impulsar la redac-
ció dels projectes corresponents.»

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres de connexió del vial de la carretera 
d’Olzinelles amb les rotondes de la sortida 
11 de l’autopista AP-7 i de la Porta de Ponent
Tram. 250-01253/09

Esmenes presentades
Reg. 71736 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 04.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 71736)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a instar l’Ajuntament de Sant Celoni per tal que 
faci, d’acord amb el Servei Territorial de Carreteres de 
Barcelona, la connexió entre el vial ja construït d’acord 
amb la Modificació puntual Pla General Municipal d’Or-
denació «Parc de bombers Ca l’Alsina Nou», i la rotonda 
de la sortida número 11 de l’autopista AP-7.»

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del model de servei de reeducació i reinser-
ció i dels llocs de treball del centre educatiu 
de justícia juvenil Montilivi, de Girona
Tram. 250-01254/09

Esmenes presentades
Reg. 71007, 71730 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 05.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 71007)

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

Apartat 1

«1. Mantenir el servei de Centre Educatiu de Justícia Ju-
venil Montilivi de Girona d’acord amb el que disposa la 
Moció 107/IX del Parlament de Catalunya.»

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP del Partit Popular de Catalunya

Apartat 2

«2. Continuar el model de reeducació-reinserció d’acord 
amb el que disposa la Moció 110/IX del Parlament de Ca-
talunya sobre els programes d’inserció i rehabilitació i la 
col·laboració amb les entitats del tercer sector social.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 71730)

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

Apartat 1

«1. Que el Departament de Justícia mantingui obert el pis 
d’inserció de Girona –ara dependent del Centre Monti-
livi– com a unitat independent destinada a nois i noies, 
principalment de la demarcació de Girona, que tenen im-
posades mesures d’internament en règim obert o semio-
bert i es troben en l’última fase de la mesura, per facilitar 
el procés d’inserció en el seu entorn social i familiar.»

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

Apartat 3

«3. Que es garanteixi que les persones que estan ocupant 
els llocs de treball adscrits al Centre Montilivi puguin in-
corporar-se als nous llocs de treball creats als centres 
de justícia juvenil i equips de medi obert d’acord amb el 
procediment i requisits que preveu la normativa vigent de 
provisió de llocs de treball de l’administració pública.»
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
del model de servei de reeducació i reinser-
ció i dels llocs de treball del centre educatiu 
de justícia juvenil i de la unitat terapèutica 
d’Els Til·lers, de Mollet del Vallès
Tram. 250-01255/09

Esmenes presentades
Reg. 71008, 71731 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 05.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 71008)

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

Apartat 1

«1. Mantenir el servei de Centre Educatiu de Justícia Ju-
venil i de la Unitat Terapèutica dels Til·lers de Mollet del 
Vallès d’acord amb el que disposa la Moció 107/IX del 
Parlament de Catalunya.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Apartat 2

«2. Continuar el model de reeducació-reinserció d’acord 
amb el que disposa la Moció 110/IX del Parlament de Ca-
talunya sobre els programes d’inserció i rehabilitació i la 
col·laboració amb les entitats del tercer sector social.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 71731)

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

Apartat 1

1. Que el Departament de Justícia mantingui oberta la 
Unitat Terapèutica de Els Til·lers de Mollet del Vallès, 
atesa la necessitat de comptar amb una unitat d’aquestes 
característiques.»

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

Apartat 3

«3. Que es garanteixi que les persones que estan ocupant 
els llocs de treball adscrits al Centre Els Til·lers puguin 
incorporar-se als nous llocs de treball creats als centres 
de justícia juvenil i equips de medi obert en el marc del 
procediment i requisits que preveu la normativa vigent de 
provisió de llocs de treball de l’administració pública.»

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels programes de reinserció i rehabilitació
Tram. 250-01256/09

Esmenes presentades
Reg. 71010, 71732 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 05.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 71010)

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

De tota la Proposta de resolució

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

1. En el marc de la Moció 110/IX del Parlament de Cata-
lunya sobre els programes d’inserció i rehabilitació i la 
col·laboració amb les entitats del tercer sector social: 

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

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

c) Garantir la continuïtat dels programes d’inserció i re-
habilitació que les entitats del tercer sector social presta-
ven fins al 31 de maig a les presons.

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

e) Continuar el model de reeducació-reinserció.

2. Mantenir els centres i/o programes d’atenció a la dro-
godependència per a les persones que surten de la presó o 
bé, estan en tercer grau o en fase terminal.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 71732)

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

De tota la Proposta de resolució

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a es-
merçar tots els esforços humans i materials al seu abast 
per aplicar programes eficaços i eficients de rehabilita-
ció i reinserció de la població penitenciària, amb la seva 
plantilla de professionals i les entitats socials que vulguin 
col•laborar desinteressadament, així com a facilitar l’ac-
cés dels interns a les xarxes públiques assistencials.»

Proposta de resolució sobre l’objectivació 
de les causes dels acomiadaments i el ga-
rantiment de l’activitat i els llocs de treball 
de Rotocayfo
Tram. 250-01257/09

Esmenes presentades
Reg. 71743 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 04.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 71743)

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

A l’apartat 1

«1. Intensificar tots els mecanismes de mediació que té al 
seu abast la Generalitat de Catalunya davant la Direcció 
de l’Empresa i els treballadors de Rotocayfo, per tal de 
vetllar pel manteniment de l’activitat a Catalunya i dels 
seus llocs de treball.»

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

A l’apartat 2

«2. Convocar d’urgència el protocol d’actuacions en ma-
tèria de reestructuració empresarial previst a la mesura 
88 de l’Acord Estratègic per a la internacionalització, la 
qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia 
catalana, en el cas que la continuïtat de l’empresa fos in-
viable, convocant als agents socials i econòmics que hi 
participen.»

Proposta de resolució sobre el suport al 
projecte de fabricació del submarí Ictineu 3
Tram. 250-01260/09

Esmenes presentades
Reg. 71744 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 04.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 71744)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

Donar suport al projecte de Submarí Ictineu 3, utilitzant 
els instruments d’ACC1Ó, per tal de fer possible la finalit-
zació amb èxit de la seva construcció el més aviat possi-
ble i donar impuls a un sector de la tecnologia submarina 
a Catalunya.»

Proposta de resolució sobre la reducció de 
les llistes d’espera de l’Hospital de Terrassa 
i a l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa
Tram. 250-01262/09

Esmenes presentades
Reg. 71740 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 04.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 71740)

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

Al punt 2

«2. Insta el Govern a impulsar les mesures correctores 
necessàries, amb els recursos econòmics adients, per tal 
de reduir les llistes d’espera a l’Hospital de Terrassa i a 
l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa.»
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Proposta de resolució sobre l’oposició a 
l’enduriment del Codi penal i a la qualifica-
ció com a delicte dels actes de resistència i 
protesta pacífica
Tram. 250-01269/09

Esmenes presentades
Reg. 71733 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 05.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 71733)

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

«El Parlament insta el Govern a estudiar i valorar les 
propostes de modificació del Codi Penal que tinguin per 
objecte la revisió de la tipificació dels delictes relacionats 
amb la violència urbana i l’enduriment de les penes.»

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Institut Assistència Sanitària, de Girona, 
i sobre la presentació del pla de cooperació 
territorial entre aquest centre sanitari i l’Ins-
titut Català de la Salut
Tram. 250-01273/09

Esmenes presentades
Reg. 71741 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 04.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 71741)

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

Al punt 2

«– Presentar, en el termini de tres mesos, el Pla de coope-
ració territorial entre IAS i ICS a nivell del sector Gironès-
Pla Estany-Selva interior i de la Regió sanitària de Girona, 
liderat pel Govern Territorial, la comissió de proveïdors i 
professionals i el Consell de participació de Salut.»

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

Al punt 3

«– Presentar, durant el mes de juny de 2012, la proposta 
de reformes i prova pilot de l’Institut Català de la Salut a 
Girona, descartant la fragmentació i propiciant l’autono-
mia de gestió de l’atenció primària i l’Hospital.»

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

Al punt 5

«– Presentar, un cop concretades, les decisions del Go-
vern entorn del nou Hospital Josep Trueta i el seu Cam-
pus de Salut (assistencial, docent, de recerca i d’activitat 
econòmica).»

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la sortida ferroviària de mercaderies en 
ample europeu del port de Tarragona i la re-
obertura de la línia de tren entre Reus i Roda 
de Barà
Tram. 250-01274/09

Esmenes presentades
Reg. 70465, 71737 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 04.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
70465)

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

D’un nou paràgraf a l’apartat 1

«1. Realitzar una avaluació rigorosa abans de la instal-
lació del «tercer fil» de l’afectació que pot suposar en els 
serveis actuals de trasllat de passatgers, atès que la re-
ducció de capacitat de la línia més la possible pèrdua de 
puntualitat provocada per la heterogeneïtat del transit 
pot tenir efectes negatius sobre els serveis dels viatgers, 
que hores d’ara no ha estat avaluada.»

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

D’un nou apartat 3

«3. Avançar en la posada en marxa del servei de rodali-
es del Camp de Tarragona, tan o més inajornable i im-
prescindible, per a la mobilitat i la vida quotidiana de les 
persones com l’arribada de l’ample europeu al Port de 
Tarragona.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 71737)

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

A l’apartat 1 

«1. Apostar per la solució provisional anomenada tercer 
fil per garantir la sortida ferroviària de mercaderies en 
ample europeu (UIC) del Port de Tarragona, tal i com 
estableix l’Agenda catalana del Corredor Mediterrani. 
Aquesta solució implica instal·lar un tercer rail en l’actual 
traçat d’ample ibèric Tarragona-Sant Vicenç de Calders-
Castellbisbal i garantiria tenir activa la connexió en am-
ple europeu en 3 anys.»

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

A l’apartat 2

«2. Optar per la solució definitiva per al trànsit de merca-
deries reobrint la línia Reus-Roda de Barà en desús des 
del 1992, amb unes característiques de traçat que els es-
tudis en curs defineixin com a òptimes per a l’explotació 
del corredor.»

Proposta de resolució sobre l’ús de les 
instal·lacions esportives de la Ciutat de Re-
pòs i Vacances, de Tarragona
Tram. 250-01275/09

Esmenes presentades
Reg. 70466, 71745 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 04.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
70466)

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 de la Ge-
neralitat a revisar les condicions de les concessions admi-
nistratives realitzades en els terrenys públics de la Ciutat 
de Repòs i Vacances per a activitats amb ànim de lucre.»

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

D’un nou apartat, 3

«3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat, a valorar de manera preferent en el concurs 
d’idees per a gestionar la Ciutat de Repòs i Vacances les 
propostes d’interès i/o emprenedoria social, atès la titu-
laritat pública dels terrenys i l’origen de les instal·lacions 
finançades mitjançant dels treballadors i les treballado-
res.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 71745)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a estudiar les propostes que es presentin per tal 
d’aprofitar els usos de les instal•lacions de la Ciutat del 
Repòs i de Vacances de Tarragona, d’acord amb la nor-
mativa vigent»

Proposta de resolució sobre les ampliacions 
de les al·legacions fetes pels ajuntaments 
de Ripollet, Santa Perpètua de Mogoda i la 
Llagosta a l’estudi informatiu del projecte de 
duplicació de via de la línia 3 de rodalia entre 
Montcada i Vic
Tram. 250-01277/09

Esmenes presentades
Reg. 71738 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 04.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 71738)

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

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

– Instar el Ministeri de Foment a continuar la tramitació 
administrativa de l’Estudi informatiu del desdoblament 
de la línia Montcada-Vic, actuació que es considera prio-
ritària atenent a les necessitats del mobilitat del territori, 
en tractar-se de l’única línia de rodalies en via única i 
sent una actuació inclosa en el Pla de Rodalies. Aquest 
estudi haurà de realitzar-se en coordinació amb els ajun-
tament implicats: Santa Perpètua de Mogoda, La Llagos-
ta, Ripollet i Montcada i Reixac.
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– Amb relació a la proposta feta pels ajuntaments, a re-
alitzar un estudi que avaluï i analitzi la viabilitat tècni-
ca i els sobrecostos que significarien la seva implantació, 
sempre que sigui possible, en relació amb el desdobla-
ment plantejat a l’Estudi informatiu.»

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de la 
supressió de subvencions per a programes 
de prevenció de la reincidència
Tram. 250-01278/09

Esmenes presentades
Reg. 71009, 71734 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 05.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 71009)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern, en el marc 
de la Moció 110/IX del Parlament de Catalunya sobre 
els programes d’inserció i rehabilitació i la col·laboració 
amb les entitats del tercer sector social, a: 

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

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

c) Garantir la continuïtat dels programes d’inserció i re-
habilitació que les entitats del tercer sector social presta-
ven fins al 31 de maig a les presons.

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 71734)

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

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a esmer-
çar tots els esforços humans i materials al seu abast per 
aplicar programes eficaços i eficients de rehabilitació i 
reinserció de la població penitenciària, amb la seva plan-
tilla de professionals i les entitats socials que vulguin col-

laborar desinteressadament, així com a facilitar l’accés 
dels interns a les xarxes públiques assistencials.»

Proposta de resolució sobre la nul·litat dels 
consells de guerra contra els catalans repre-
saliats per la dictadura franquista
Tram. 250-01390/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 70787 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.07.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Anna Simó i Castelló, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent, per demanar la nul·litat dels Con-
sells de Guerra contra els catalans i catalanes represaliats 
per la dictadura franquista, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

Més de mig segle després de la fi de la guerra civil, se-
gueix sense restituir-se plenament la dignitat democràti-
ca dels catalans i les catalanes que foren represaliats per 
la dictadura franquista per la simple raó d’haver-se man-
tingut fidels a les institucions democràtiques del nostre 
país. Tot i les reiterades peticions dels familiars i d’un 
munt d’entitats cíviques, historiadors i institucions, en-
cara resten sense anular, de forma efectiva, totes les sen-
tències o actes teòricament judicials que foren impulsats 
durant els anys de la dictadura i a través de tribunals de 
tota mena. Fins la data d’avui, el govern espanyol s’ha 
limitat a aprovar la declaració de reparació i reconeixe-
ment de la figura de l’expresident Lluís Companys; però 
sense restituir plenament la seva persona del crim que es 
va cometre, des d’un punt de vista jurídic i institucional, 
com a president de la Generalitat que era; i, igualment, 
sense fer-ho dels milers de catalans i catalanes víctimes 
de la mal anomenada «justícia franquista».

Tot i l’aprovació de la Ley 52/2007, de 26 de desembre, 
de Memoria Histórica, la forma en què el Tribunal Su-
prem i la Fiscalia de l’Estat l’han interpretat i les reso-
lucions dictades per aquests organismes, ja sigui a tra-
vés de procediments de revisió individual de consells de 
guerra o altres, han esdevingut un autèntic escarni per als 
familiars i, en conjunt, per a tota la societat democràtica. 
El mes de març del 2010, per exemple, la Junta de Fiscals 
de Sala del Tribunal Suprem, màxim òrgan assessor del 
fiscal general, va rebutjar la petició de revisió de la sen-
tència que va condemnar a mort el president de la Gene-
ralitat, Lluís 

Companys. A criteri de junta, aquesta decisió es fona-
menta en el fet que l’esmenada llei anul·la aquesta sentèn-
cia i, per tant, no cal instar la Sala Militar del Suprem a 
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una revisió. Els fiscals asseguren que la Llei deixa sen-
se «validesa la sentència» perquè ha quedat «expulsada» 
de l’ordenament jurídic espanyol. Amb posterioritat, el 
Tribunal Territorial Tercer de Barcelona va desestimar el 
lliurament d’un certificat d’una sentència condemnatòria 
a mort d’un consell de guerra la sentència fent constar 
la nul·litat al·legant que no ho podria fer atès que la llei 
de la memòria no va voler anul·lar les sentències ni tenir 
efectes respecte les causes judicials, tal com ho van votar 
els diputats i diputades en el procés d’aprovació de la llei 
de la memòria històrica. El cas del President Lluís Com-
panys exemplifica perfectament, al nostre entendre, el 
greuge en el que es troben milers de catalans i catalanes.

Per tots aquests motius, entenem que el Parlament de Ca-
talunya, com a màxima institució democràtica del nostre 
país, ha d’expressar, de forma clar, el seu malestar per 
aquesta situació, tan per la memòria de les víctimes com 
pel dèficit democràtic que representa, absolutament in-
tolerable.

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

Proposta de resolució

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

1. Expressa el rebuig sobre l’aplicació de la Ley 52/2007, 
de 26 de desembre, de Memoria Histórica per part del 
Tribunal Suprem i la Fiscalia de l’Estat, especialment per 
la negativa de revisar i declarar la plena nul·litat dels con-
sells de guerra o altres procediments que van significar la 
condemna a mort de milers de ciutadans i ciutadanes que 
fan defensar la legalitat democràtica.

2. Manifesta la gravetat que representa, atès el simbolis-
me del seu càrrec, la negativa a acceptar la petició de re-
visió amb declaració de nul·litat de ple dret, del judici al 
President de la Generalitat, Lluís Companys i Jover.

3. Insta el Govern de la Generalitat a emprendre les ac-
cions que siguin necessàries per tal que s’impulsin els 
canvis legislatius necessària per tal de fer possible la de-
claració de nul·litat de ple dret, ja sigui de forma general 
o individualitzada, de tots els procediments judicials se-
guits pels consells de guerra o altres tribunals militars 
durant la dictadura franquista contra els catalans i cata-
lanes que van defensar els valors de la llibertat i la de-
mocràcia.»

Palau del Parlament, 2 de juny de 2012

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

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la declaració d’impacte ambiental del 
projecte de les obres de desdoblament de 
l’eix Transversal i sobre l’aplicació de mesu-
res correctores a la zona
Tram. 250-01391/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 70789 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.07.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada, Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent sobre els passos de fauna 
a les obres de desdoblament de l’Eix Transversal, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat.

Exposició de motius

Actualment s’està portant a terme les obres de desdobla-
ment de l’Eix Transversal, C-25, obres que van començar 
durant el 2008. El projecte d’aquesta obra disposa de la 
corresponent Declaració d’impacte ambiental, document 
que entre d’altres coses, preveu les mesures i actuacions 
per minimitzar els efectes d’aquesta infraestructura al 
medi ambient. Com per exemple els passos de fauna.

Un seguit d’entitats ecologistes del territori així com as-
sociacions de veïns i veïnes de municipis afectats pel pri-
mer tram de l’obres, Les Oluges-Manresa, han reiterat 
que els diferents passos de fauna recollits en la Decla-
ració d’impacte ambiental no s’estan executant tal com 
estava previst en el projecte i els pocs que s’estan contem-
plant, s’estan fent de forma precària.

Aquestes entitats ecologistes han tingut diversos contac-
tes amb les persones responsables del seguiment ambien-
tal de l’obra amb l’objectiu de fer-los coneixedors de les 
seves peticions i de les mancances que aquestes entitats 
estant trobant a l’obra fruit del treball de camp que han 
realitzat: hi han passos de fauna que hi figuren al projecte 
que no s’han portat a terme, i els pocs que hi han, molts 
d’ells no compleixen amb el «Manual de prescripciones 
técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados peri-
metrales. Ministerio de Medio Ambiente 2006» basat en 
els criteris tècnics del «Manual Fauna y Tráfico, Manual 
Europeo para la identificación de los conflictos y diseño 
de soluciones 2005».

A tall d’exemple, en el projecte vigent es preveu que els 
passos ungulats són situats cada quilòmetre i els passos 
per la resta d’animals a 500 metres, en canvi es demostra, 
pel treball de camp fets, que els passos d’ungulats es tro-
ben fins a 3 quilometres de distancia.

A banda d’això, també existeix preocupació sobre la re-
vegetació que s’ha de portar a terme un cop acabades les 
obres que, veient que s’estan esmerçant pocs recursos en 
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els aspectes mediambiental de l’obra, hi ha la sospita més 
que raonable que no s’acabi fent en deguda forma.

Les entitats socials i ecologistes han fet arribar els seus 
dubtes i preocupacions sobre les obres, així com un se-
guit de possibles millores a fer a les Comissió Mixta de 
concertació i control del seguiment de l’obra i a la Sub-
direcció General d’Avaluació Ambiental, preguntes que a 
hores d’ara encara no han tingut resposta.

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

Proposta de resolució

el Parlament de Catalunya insta el govern de la Genera-
litat a: 

1. Que compleixi i faci complir de forma estricta el Pro-
jecte de Declaració ambiental del projecte de les obres 
de desdoblament de l’Eix Transversal, C-25, que s’està 
executant actualment, pel que fa als passos de fauna, amb 
l’objectiu de respectar al màxim els corredors biològics.

2. Que s’apliquin mesures correctores en altres aspectes 
com la reposició de senders excursionistes i camins ra-
maders, restauració de talussos i tanques.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2012

Dolors Camats Luis, portaveu; Laura Massana Mas, Sal-
vador Milà Solsona, diputats del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la línia de molt 
alta tensió entre Sentmenat i Santa Coloma 
de Gramenet
Tram. 250-01392/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 70991 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.07.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jordi Miralles Conte, 
diputat, Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent al projecte de Red Elèc-
trica Española per la transformació de la xarxa de trans-
port d’energia elèctrica en xarxa de molt alta tensió entre 
Sentmenat i Santa Coloma de Gramenet per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

Assabentats que Red Elèctrica Espanyola ha presentat el 
projecte de canviar els cables de 220 Kw per un traçat de 
400 Kw en la línia transportadora d’energia elèctrica en 
el tram Sentmenat-Santa Coloma de Gramenet i la cons-

trucció d’una nova subestació transformadora en aquesta 
darrera ciutat.

Que l’afectació mediambiental del traçat de les línies 
existents de 200Kw no és nul·la i tampoc ho serà una ve-
gada convertides a 400 Kw i substituir una línia aèria de 
220Kw a una de 400 Kw altera les condicions radioelèc-
triques i mediambientals; entre d’altres suposa la consoli-
dació d’un corredor elèctric aeri d’alta tensió d’entrada a 
l’àrea metropolitana de Barcelona, l’augment dels nivells 
dels camps electromagnètics, la creació de noves esteses, 
torres, pòrtics, etc.

Ens hem trobat que no s’han valorat ni els impactes ja 
existents ni els que es produiran per la creació de la nova 
línia i entre altres, no ens consta que s’hagi encarregat 
cap estudi d’impacte ambiental i radioelèctric.

Part dels terrenys per on transcorrerà la línia de Molt Al-
ta tensió MAT formen part del Parc de la Serralada de 
Marina, inclosa a la xarxa de parcs promoguts per la Di-
putació de Barcelona, i que aquests es troben regulats pel 
Pla especial de protecció i millora del sector sud de la 
Serra de Marina, de Badalona, Montcada i Reixac, Santa 
Coloma de Gramenet i Tiana.

El pla especial esmentat qualifica les zones travessades 
per les línies elèctriques com a zones d’alt interès ecològic 
i paisatgístic (ZIEP) i com a zones d’interès natural (ZN).

La recent evolució i decreixement real de la demanda 
d’energia elèctrica a Catalunya, que s’explica per l’actual 
situació de desacceleració econòmica, contradiuen totes 
les previsions oficials realitzades en els estudis de plani-
ficació de la xarxa elèctrica. Aquests estudis són els que 
han servit de base per a la proposta de realització de la 
línia i que en aquests moments la demanda en energia 
elèctrica i les necessitats actuals de l’àrea metropolitana 
de Barcelona ja no justifiquen la urgent necessitat d’exe-
cutar aquests projectes.

La manca d’urgència també es confirma pel fet que 
aquesta línia MAT preveu passar per Collserola i tancar 
l’anella pel Llobregat, i aquest traçat encara no esta ni 
projectat. Per tant, està pendent un posicionament metro-
polità sobre la MAT que afavoreixi una implantació ben 
integrada.

La Unió Europea estableix un seguit de recomanacions 
i precaucions respecte al Medi ambient i la salut de les 
persones respecte la construcció de Línies de Molt Alta 
Tensió que estan sent ignorades per Red Elèctrica Espa-
nyola sota l’argument de que és una millora en la línia 
existent i no una nova línia MAT.

Segons ha pogut constatar aquest grup els municipis 
afectats per aquesta transformació de les línies no han 
rebut cap informació de Red Elèctrica Española sobre 
aquest projecte.

El Barcelonès Nord és l’únic territori de la comarca del 
Barcelonès que té totes les infraestructures viàries que 
connectant amb Barcelona en superfície sent un compor-
ta un territori malmès històricament per infraestructures 
que s’han fet i projectat en servitud a Barcelona (Tren, 
Autopista, Rondes etc).
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta 
la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Que traslladi al Govern de l’Estat la petició que s’aturi 
el projecte d’arribada de la MAT a Barcelona en el tram 
Sentmenat - Santa Coloma de Gramenet fins que els mu-
nicipis comptin amb la informació oficial suficient.

2. Demanar a Red Elèctrica Espanyola (REE) que realit-
zi els necessaris estudis d’impacte ambiental i radioelèc-
tric i que compleixi amb les recomanacions de la UE en 
aquest traçat previst de línia MAT.

3. Demanar a Red Elèctrica Espanyola (REE) que tot el 
tram de la MAT Sentmenat - Santa Coloma de Grame-
net, quan s’executi es construeixi soterrada.

4. Que realitzi els estudis tècnics pertinents per determi-
nar quins requisits ha de complir aquesta nova línia, se-
gons les recomanacions de la Unió Europea (UE), i tras-
lladar els mateixos a Red Elèctrica Espanyola (REE).

Palau del Parlament, 20 de juny de 2012

Dolors Camats Luis, portaveu; Jordi Miralles Conte, Sal-
vador Milà Solsona, diputats del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla per la transparència en la despesa i 
els resultats en el sistema sanitari
Tram. 250-01393/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 71001 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.07.2012

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 de Salut.

Exposició de motius

El sistema sanitari català es caracteritza per la seva com-
plexitat, pel gran nombre de proveïdors sanitaris, gene-
ralment de caràcter públic, de diferent tipologia jurídica 
que es relacionen a traves de concerts i convenis amb el 
Servei Català de la Salut.

Un dels elements fonamentals per garantir un bon funci-
onament del sistema és la transparència i el control de-
mocràtic. És necessari que la ciutadania pugui conèixer, 
sense cap ombra de dubte, la destinació dels recursos pú-

blics en la despesa pública sanitària i els resultats que ob-
tenen els diferents centres sanitaris.

En els darrers temps estan apareixent diferents informa-
cions en els mitjans de comunicació sobre presumptes ir-
regularitats i casos de corrupció que requereixen ser es-
clarits, que han afectat diferents consorcis o fundacions 
sanitàries.

El model d’administració oberta, utilitzant les possibi-
litats que ofereix internet, és un element bàsic pel bon 
govern, per facilitat la participació ciutadana, evitar les 
pràctiques irregulars i prestigiar els serveis públics.

És fonamental desenvolupar les accions necessàries per 
donar la màxima transparència a les administracions pú-
bliques en general i al sistema sanitari en particular. Els 
darrers anys s’han produït avenços com la creació de la 
Central de Resultats, que ha publicat tres informes, el 
darrer el desembre de 2011 o l’Observatori del Sistema 
de Salut de Catalunya en el marc de l’Agència d’Informa-
ció, Avaluació i Qualitat en Salut.

Però encara queda molt a fer, tant en el camp de la re-
gulació de les fórmules consorcials, per garantir que els 
comptes dels consorcis estiguin dipositats en un registre 
públic; com en el camp estrictament sanitari, per donar 
a conèixer l’aportació econòmica que fa el Govern de la 
Generalitat als diferents ens i els resultats sanitaris de ca-
da centre. Hi ha molta opacitat sobre els comptes dels 
consorcis sanitaris i les relacions entre els proveïdors sa-
nitaris de diverses formes jurídiques i el CatSalut no te-
nen la transparència adequada.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a impulsar un Pla per la Transparència en la des-
pesa i els resultats en salut que inclogui, en tot cas, les 
següents mesures: 

1. Fer públiques, a través de la pàgina web del Departa-
ment de Salut, els convenis i concerts del Servei Català 
de la Salut amb els diferents proveïdors del sistema els 
darrers cinc anys. Es desglossarà la següent informació: 
identificació dels proveïdors (denominació de la entitat 
i de les entitats que en són titulars), quantitat econòmi-
ca que anualment la Generalitat aporta a cada proveï-
dor, detallant-la pels serveis que s’han prestat en cada un 
dels seu centres i qualsevol altra quantitat transferida per 
qualsevol motiu (subvenció, conveni específic, etc). Així 
com fer públics els convenis, que representin compromi-
sos financers de durada superior a l’any, no inclosos en 
els concerts ordinaris.

2. Impulsar les modificacions normatives necessàries per 
a la creació d’un registre públic en el qual sigui obligatori 
que els consorcis i fundacions i altres entitats del sector 
públic sanitari dipositin la informació sobre els seus ba-
lanços econòmics, comptes auditats i memòries econò-
miques.

3. Garantir, amb els canvis normatius necessaris, que 
totes les empreses públiques, consorcis, fundacions o 
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qualsevol ens amb participació de la Generalitat de Ca-
talunya, facin públics en la seva web corporativa les re-
muneracions del seu personal directiu de forma individu-
alitzada, i, en el seu cas, els informes de compatibilitat. 
Així com tots els contractes de serveis vigents amb els 
imports i la persona física o jurídica contractada.

4. Garantir que els noms dels proveïdors sanitaris ana-
litzats en els Informes de la Central de Resultats siguin 
públics.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2012

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

Proposta de resolució sobre l’estabilitat la-
boral dels treballadors socials i el manteni-
ment dels programes de reinserció en l’àm-
bit penitenciari durant el 2012
Tram. 250-01394/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 71144 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.07.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Agnès Pardell i Veà, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia.

Exposició de motius

La retallada del Departament de Justícia en programes 
de rehabilitació en l’àmbit penitenciari suposa una greu 
amenaça al model actual i injustificable la seva desapa-
rició. Diversos professionals d’aquest àmbit vénen, des 
de ja fa temps, advertint de les greus conseqüències que 
aquestes retallades poden comportar en els programes de 
rehabilitació, concretament un d’aquests col·lectius pro-
fessionals són els treballadors i treballadores socials.

Les Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) que tre-
ballen en l’acció social ha estat sempre una organització 
que ha col·laborat amb la Conselleria de Justícia. Bona 
prova d’aquesta col·laboració varen ser les jornades que 
es van celebrar al 2011, juntament amb el Departament 
de Justícia sota el nom «Obrint Portes». Amb aquestes 
jornades es volia identificar noves maneres d’aconseguir 
una major porositat del sistema penitenciari envers la so-
cietat amb un únic objectiu: la reinserció i la rehabilitació 
de les persones privades de llibertat.

En aquestes jornades es varen constatar dos fets: que la 
reincidència encara era massa alta i que per aconseguir 
una reducció de la reincidència i la plena integració era 
importantíssim el treball conjunt de l’administració i les 
entitats.

La Conselleria va compartir aquestes necessitats i reptes, 
no obstant un any després l’Administració de justícia ha 
fet un gir en les seves polítiques penitenciàries basades 
en l’acció reformadora i educadora, fins al punt que ha 
trencat el model que durant tants anys havia anat cons-
truint la iniciativa privada i l’administració.

És un fet constatable que la Conselleria de justícia ha op-
tat per un canvi de model com a conseqüència de les dar-
reres retallades. A finals de l’any passat el Departament 
de Justícia va plantejar una reducció del 50% de la par-
tida de subvencions a entitats socials, que representava 
passar de 2,2 M euros a 1,1M euros, i avui a mitjan 2012, 
es decideix el tancament d’aquest tipus de programes.

No podem oblidar que la funció resocialitzadora de la 
presó és un mandat constitucional que obliga el Govern a 
acompanyar la privació de llibertat de mesures rehabili-
tadores i reinseridores, assumides fins ara principalment 
per nombroses entitats socials a les quals es va anunciar 
fa unes setmanes que en el 2012 no s’hi destinaria cap 
finançament.

Per a la seva part, el Col·legi Oficial de Treball Social de 
Catalunya considera que les darreres reduccions de per-
sonal al departament de Justícia (15% menys de jornada 
i sou dels funcionaris) han agreujat la manca de recursos 
humans i fan impossible la reabsorció de qualsevol tipus 
de tasca. A més, vora un 90% dels treballadors socials de 
Justícia són interins i poden corre el risc de perdre el seu 
lloc de treball en els propers mesos.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Donar estabilitat laboral als treballadors i treballado-
res socials que presten els seus serveis en l’àmbit peniten-
ciari de l’Administració Pública de Catalunya.

2. Mantenir i garantir la continuïtat dels programes de 
reinserció durant aquest any 2012.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2012

Miquel Iceta i Llorens Agnès Pardell i Veà
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 
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Proposta de resolució sobre les mesures per 
a la millora i la recuperació dels espais cre-
mats en l’incendi forestal de l’11 de juny de 
2012 als parcs naturals del Foix i del Garraf
Tram. 250-01395/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 71145 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.07.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, diputat, Mònica Lafuente de la Tor-
re, diputada, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
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 de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El Parc Natural del Foix va viure el passat dimarts 11 de 
juny la seva jornada més negra en decretar-s’hi un incen-
di forestal que ha arrasat 636 ha de bosc, matoll i con-
reus, en una autèntica catàstrofe natural.

L’incendi va assotar l’Espai d’Interès Natural (EIN) del 
Sistema Litoral Central i els Parcs Naturals del Foix i del 
Garraf, afectant els municipis de Castellet i La Gornal, 
Canyelles i Vilanova i La Geltrú. Paral·lelament es van 
cremar algunes hectàrees de la urbanització mas Mestre 
al municipi d’Olivella.

L’incendi ha afectat zones protegides i ha cremat pins jo-
ves, pins adults i margallons. Les autoritats del Parc del 
Foix denuncien també la pèrdua d’un poll de l’àliga cua-
barrada, espècie en perill d’extinció i subjecta a diversos 
programes de protecció i conservació.

La gestió del Parc del Foix i del Parc del Garraf corres-
pon a la Xarxa de Parcs Naturals gestionats per la Dipu-
tació de Barcelona i compta amb la col·laboració i parti-
cipació directa dels municipis de la seva delimitació. Pel 
que fa l’Espai d’Interès Natural del Sistema Litoral Cen-
tral la competència és municipal.

El Grup Parlamentari Socialista considera imprescindi-
ble l’actuació del Govern de la Generalitat per tal d’ela-
borar un programa d’ajut i d’assistència tècnica per a 
la recuperació de les zones afectades per l’incendi, que 
s’haurà de dur a terme en col·laboració amb els ajunta-
ments afectats.

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Impulsar, de comú acord amb els ajuntaments i con-
sells comarcals afectats, un programa de cooperació, ajut 
i assistència tècnica per a la recuperació de les zones dels 
espais d’Interès Natural del Sistema Litoral central afec-
tades per l’incendi forestal del dimarts 11 de juny 

2. Establir un programa de coordinació i d’ajuts amb la 
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona 
per a la millora i la recuperació dels espais cremats del 
Parc del Foix i del Parc del Garraf, afectats pel mateix in-
cendi, amb la participació dels ajuntaments afectats.

3. Redactar un Pla d’ús i aprofitament dels boscos dels 
Pacs Naturals del Foix i del Garraf que, a més, pugui ser-
vir com a mesura de prevenció del risc d’incendis 

Palau del Parlament, 26 de juny de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu; Roberto E. Labandera 
Ganachipi, Mònica Lafuente de la Torre, Jordi Terrades 
i Santacreu, Xavier Sabaté i Ibarz, diputats del GP SOC

Proposta de resolució sobre la destinació 
dels ingressos de .La Marató. del 2012 o del 
2013 a la fibromiàlgia, la síndrome de fatiga 
crònica i la sensibilitat química múltiple
Tram. 250-01396/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 71147 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.07.2012

A la Mesa del Parlament

Carmel Mòdol i Bresolí, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Exposició de motius

La Fibromialgia (FM), la Síndrome de la Fatiga Crònica 
(SFC) i la Sensibilitat Química Múltiple (SQM) tenen en-
cara un alt grau de desconeixement, per la falta d’estudis 
epidemiològics que constatin la seva prevalença i alhora 
per desconeixement dels factors que la desencadenen, ai-
xí com dels mecanismes fisiopatològics que hi intervenen 
amb la malaltia.

Malgrat els avenços científics per millorar el coneixe-
ment d’aquestes malalties i per facilitar la seva difusió 
entre els professionals, avui en dia molts malats estan 
poc o mal diagnosticats i moltes vegades han de fer un 
llarg recorregut de visites a diversos especialistes per ser 
correctament diagnosticats.

L’afectació de la malaltia fa que sigui necessari una inter-
venció multidisciplinar que atengui els aspectes mèdics, 
educatius, rehabilitadors, socials i laborals, i que es fa-
ciliti la informació al pacient i al seu entorn més proper 
sobre la malaltia i la seva evolució per evitar situacions 
de rebuig i d’incomprensió social, efectes derivats, que es 
veurien molt reduïts si el coneixement de la malaltia fos 
més ampli, i alhora es disposes d’un tractament farmaco-
lògic efectiu pel símptomes propis de la malaltia.
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El nombre de persones afectades per la FM, SFC i SQM 
es molt elevat, més de 250000 estant afectades, es una 
malaltia invalidant per la persona, i menysvalorada soci-
alment, amb un grau de desconeixement elevat pel que fa 
a la detecció, diagnòstic i tractament

Per tot l’exposat es necessari promoure la visibilització i 
el coneixement de la FM, SFC, SQM per tal d’aconseguir 
la seva plena integració social, econòmica i laboral.

També cal recordar què, arran de la discussió de la ILP 
promoguda per les associacions d’afectats per aquestes 
malalties, el Parlament de Catalunya va acordar una sèrie 
de compromisos que encara no s’han executat de manera 
efectiva.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a què, d’acord amb el Consell de Govern de la CC-
MA i la Fundació La Marató de TV3, acordi dedicar la 
marató de l’any 2012 o la de l’any 2013 a les patologies 
englobades en les denominacions FM, SFC i SQM amb 
la voluntat de augmentar-ne la visibilitat i la comprensió 
social; alhora que s’aconsegueixen recursos per fomentar 
la recerca i la investigació d’aquestes patologies i del seu 
tractament per a millorar la qualitat de vida de les perso-
nes que n’estan afectades.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2012

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

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del 
transport i el menjador escolars
Tram. 250-01397/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 71152 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.07.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Mercè Civit Illa, diputada 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds 
- Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats.

Exposició de motius

A Piera l’Escola Herois del Bruc és una escola pública 
de tres línies d’educació infantil-primària (des dels 3 als 
12 anys) i l’IES Guinovarda és un Institut on s’impar-
teix de primer a quart d’ESO. Durant més de dos dècades 
han estat no només el centre de referència a Piera 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 l’Ajuntament de Piera.

En total son més de 700 nens que venen de tots els barris 
de Piera, alguns d’aquests barris estan a 14 kilòmetres 
del centre escolar, i què es mobilitzen en menys d’una ho-
ra de temps i poc espai amb el transport escolar col·lectiu, 
el que ho fa imprescindible per l’accés dels alumnes de 
determinats barris al centre escolar, ja que; de fer-ho en 
vehicle particular privat, s’ocasionaria un important caos 
circulatori amb els riscos que això suposa i més contami-
nació a la localitat.

El Govern de la Generalitat és l’administració amb ple-
nes competències en educació i per tant la responsable de 
vetllar per assegurar que els alumnes puguin arribar als 
seus centres educatius tal com estableix la Llei d’Educa-
ció de Catalunya.

Atesa la realitat de la Comarca de l’Anoia i del municipi 
de Piera en particular, que compta amb barris dissemi-
nats, i distàncies importants entre aquests barris i el nucli 
on estan ubicats els centres educatius esmentats, hauria 
de ser factor decisiu a l’hora de dissenyar determinades 
polítiques des de les administracions.

Atès que les polítiques de transport escolar impulsades 
des del Consell Comarcal de l’Anoia per la Delegació de 
la Generalitat, no haurien de ser una excepció. La neces-
sitat de l’alumnat que cursa l’educació obligatòria i post-
obligatòria de matricular-se en centres educatius de fora 
i dins del seu municipi de residencia han estat circums-
tàncies fins ara tingudes en compte a l’hora de fixar els 
criteris per subvencionar el transport escolar.

Atès que a Piera per les seves característiques morfolò-
giques, el transport escolar col·lectiu ha estat considerat, 
reconegut i assumit sempre com a obligatori.

Atès que l’establiment dels criteris, més enllà de l’obliga-
torietat legal, ha de respondre clarament a una determi-
nada realitat territorial. I la modificació d’aquest criteris 
no es pot entendre sense considerar aquestes caracterís-
tiques territorials, econòmiques i socials, sempre amb la 
finalitat de cercar l’equitat i la cohesió social, i tenint en 
compte que es tracta d’una regulació en matèria d’educa-
ció, un pilar bàsic per a la nostra societat actual i de futur.

Atès que el Govern del Consell Comarcal de l’Anoia se-
guint les instruccions del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat, que és qui té la competència; i en la lí-
nia iniciada de només equilibrar el pressupost per la via 
de despeses proposa un copagament del servei escolar a 
les famílies dels alumnes per el curs 2012-13. En concret 
el cost que hauran d’assumir les famílies és de 265 euros 
a l’any a raó d’1,5 euros per dia i nen aproximadament, 
creant-se així un greuge important respecte els alumnes 
que no s’han de traslladar. A més a més aquests nens i 
nenes s’han de quedar a dinar a l’escola al fer l’horari 
partit.

Atès que la proposta que es fa per part del Consell Co-
marcal de l’Anoia suposarà la instauració d’un preu pú-
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blic pels usuaris sense revisar l’actual sistema d’ajuts i 
sense corregir algunes discriminacions que ja s’estaven 
produint en l’actual sistema.

Atès que aquestes situacions castiguen directament als 
sectors més vulnerables de la ciutadania i a aquelles fa-
mílies que viuen més allunyades dels centres educatius 
del municipi, suposant una discriminació d’aquests a 
l’accés als serveis educatius així com del treball per la 
cohesió socials i la igualtat d’oportunitats de tota la ciu-
tadania.

Atès que el passat dia 31 de maig, el Consell Comarcal de 
l’Anoia va fer arribar als pares el formulari per reservar la 
plaça de transport pel curs 2012-2013 amb l’obligatorie-
tat d’avançar l’import de tres mesos.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Genera-
litat de Catalunya a: 

1. Modificar el Decret pel qual es regula el servei trans-
port escolar per tal de facilitar el desplaçament de l’alum-
nat en educació obligatòria i el criteris que el desenvolu-
pen tal com preveu la Llei Orgànica d’Educació i la Llei 
d’Educació de Catalunya; amb l’objectiu de garantir amb 
igualtat de condicions el transport i menjadors escolars 
de manera gratuïta, a tots aquells alumnes que necessiten 
transport escolar, tant per estar escolaritzats en un cen-
tre de fora del municipi de residència, com també aquells 
alumnes que necessitin traslladar-se des de barris allu-
nyats dins del mateix municipi, com és el cas específic 
de Piera.

2. Dotar al Consell Comarcal de l’Anoia dels recursos 
econòmics necessaris per a què els alumnes de l’Escola 
Herois del Bruc i de l’IES Guinovarda, que viuen tant fo-
ra del municipi de Piera com els que hi viuen a Piera en 
barris allunyats dels centres educatius, puguin disposar 
de servei de transport gratuït tal com es venia fent fins 
ara, ateses les especials característiques de Piera i la seva 
realitat territorial.

3. Manifestar el suport a l’AMPA de l’Escola Herois del 
Bruc i per extensió al conjunt de la comunitat educati-
va en la seva reclamació d’una oferta pública, digna i de 
qualitat.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2012

Dolors Camats Luis Mercè Civit Illa
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la cessió dels 
programaris informàtics de la xarxa Inicia a 
les entitats que treballen en la promoció de 
l’ocupació i l’emprenedoria
Tram. 250-01398/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 71206 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.07.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Oriol Amorós i March, 
diputat, Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

L’any 2009 es va crear la Xarxa de Creació d’Empreses 
INICIA, que disposa d’una sèrie de punts o centres de 
serveis a emprenedors per tot el territori i que té per ob-
jectiu sensibilitzar, informar i formar els emprenedors/es 
i, assessorar en l’elaboració del pla d’empresa i, si s’es-
cau, aprovar-lo i fer l’acompanyament de les noves em-
preses.

La mesura 64 de l’Acord Estratègic per a la internacio-
nalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de 
l’economia catalana establia la proposta de creació d’una 
plataforma web, la Plataforma INICIA, per a donar su-
port a les persones emprenedores i al personal tècnic de 
les entitats locals amb la voluntat d’ampliar i universa-
litzar els productes i serveis de suport a la creació d’em-
preses.

Aquesta plataforma web està a disposició dels usuaris, 
mentre que els programaris i aplicatius informàtics ne-
cessaris per a la elaboració del pla d’empresa i la seva 
validació estan a disposició de les entitats col·laborades 
d’INICIA (181 l’any 2011).

En consonància amb els objectius estratègics i operatius 
del programa «Emprenedoria i foment empresarial» que 
apareix en el pressupost per programes de la Generalitat 
de Catalunya per al 2012, entenem que caldria posar a 
disposició de totes les entitats locals que treballin de ma-
nera activa en la promoció de l’ocupació i l’emprenedoria 
mitjançant oficines de promoció econòmica les eines in-
formàtiques que disposa la xarxa INICIA.

En aquests moments de crisi econòmica tots els esforços 
de les administracions públiques per a l’ocupació i el fo-
ment de l’emprenedoria han de ser valorats i considerats 
com una prioritat, per tant cal progressar cap a l’optimit-
zació de tots i cadascun dels recursos que el sector públic 
disposi per a donar respostes a aquesta prioritat absoluta.

No tindria sentit que no fossin capaços de maximitzar 
l’ús dels recursos que disposem i, en aquest, sentit, posar 
a disposició de les entitats locals els programaris i apli-
catius informàtics per a l’elaboració dels plans d’empresa 
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i les seves validacions, esdevindria una bona aposta en 
aquesta línia.

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

Proposta de resolució

1. A posar a disposició de les entitats locals de Catalunya 
que treballen de manera activa en la promoció de l’ocu-
pació i l’emprenedoria mitjançant les seves oficines de 
promoció econòmica els programaris i els aplicatius in-
formàtics per a la elaboració i validació de plans d’em-
presa que disposa la xarxa INICIA.

2. A elaborar i aprovar els protocols necessaris per fer 
efectiva aquesta cessió.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2012

Anna Simó i Castelló, portaveu; Oriol Amorós i March, 
Carme Capdevila i Palau, diputats del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre l’increment de 
places en la convocatòria d’agents de pro-
tecció de persones i béns a la regió policial 
Ponent
Tram. 250-01399/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 71225 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.07.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada, Pere 
Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari 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 substan-
ciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

Actualment la Regió Policial de Ponent compta amb 
menys agents dels Mossos d’Esquadra que ara fa sis anys. 
Segons els sindicats de Mossos d’Esquadra és previst que 
durant el mes de juny s’obri la convocatòria de provisió 
d’agents de l’especialitat de Protecció de Persones i Béns 
(Àrea Regional de Recursos Operatius).

L’esborrany de les bases que regiran la convocatòria, tan 
sols incrementa en 1 plaça els agents destinats a Lleida 
mentre que altres regions com Tarragona s’incrementen 
en 33, Tortosa 13, Manresa 18, Girona 24, Barcelona 74 
o 54 a Granollers.

Aquesta circumstància farà que a la Regió Policial de Po-
nent i Regió Policial de Pirineu hi hagi una cobertura se-
gons els sindicats de 4,5% i 6,5 d’agents ARRO en con-
tra del 7% i el 9,10% d’agents d’aquest cos especialitzat 
a Tarragona, Terres de l’Ebre, Manresa, Metropolitana 
Sud, Nord i Barcelona ciutat.

A la necessitat d’incrementar aquesta convocatòria a la 
Regió Policial de Ponent s’hi ha de sumar l’existència 
d’un dèficit d’efectius de 61 agents respecte als existents 
ara fa sis anys a la Regió Policial de Ponent.

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 de la Gene-
ralitat a incrementar de forma proporcional, mantenint 
l’equilibri territorial, la convocatòria prevista de provisió 
d’agents de l’especialitat de Protecció de Persones i Béns 
(Àrea Regional de Recursos Operatius) a la Regió Poli-
cial de Ponent.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2012

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Dolors López 
Aguilar, Marisa Xandri Pujol, Pere Calbó i Roca, dipu-
tats del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un protocol d’actuació en l’àmbit educatiu 
amb relació al trastorn per dèficit d’atenció i 
hiperactivitat
Tram. 250-01400/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 71232 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.07.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

La Llei d’Educació de Catalunya, en el seu article 82, re-
cull el deure de l’Administració educativa d’establir pro-
tocols per a la identificació dels trastorns d’aprenentatge 
o de comunicació i l’atenció metodològica adequada.

Sent que el Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivi-
tat és un trastorn que, bé de manera parcial o integral, 
es manifesta en nombrosos alumnes del sistema educatiu 
de Catalunya, i que mestres i professorat tenen dificultats 
per conèixer i aplicar mètodes pedagògics adequats, es fa 
necessari donar compliment a la vella exigència a l’Ad-
ministració que desenvolupi protocols d’anàlisi, atenció 
i desenvolupament de tècniques educatives adequades 
vinculades a la problemàtica del TDAH.

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a elaborar i difondre un protocol d’actuació en l’àm-
bit educatiu per l’observació, detecció i intervenció en el 
Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat, que inclo-
gui totes les problemàtiques relacionades amb aquest.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu; Daniel Font i Cardona, 
Montserrat Capdevila Tatché, diputats del GP SOC

Proposta de resolució sobre la gratuïtat de 
l’autopista AP-7 al tram de quatre carrils en-
tre Fornells de la Selva i Vilademuls
Tram. 250-01401/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya

Reg. 71337 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.07.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, Marc Sanglas i Al-
cantarilla, diputat, Anna Simó i Castelló, portaveu del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’empresa ACESA acaba de finalitzar l’ampliació dels 
carrils de l’autopista AP7 al seu pas per les comarques 
gironines, entre els quals hi ha els quatre carrils per ban-
da en el tram de 17,3 quilòmetres situat entre Fornells 
de la Selva i Vilademuls. Aquest tram enllaçarà direc-
tament amb la carretera A2 mitjançant els nous enllaços 
que s’estan construint.

Una de les mancances més endèmiques de les comarques 
gironines, denunciada i reclamada per tots els agents po-
lítics i socials, és el desdoblament en tota la seva extensió 
de l’autovia A2, la qual a hores d’ara sols compta amb 8 
quilòmetres desdoblats entre Riudellots de la Selva i For-
nells de la Selva. Aquest dèficit històric requereix d’una 
acceleració de les obres i del compromís del seus respon-
sables.

Amb tot, mentre això no sigui una realitat, cal establir 
mesures alternatives que donin resposta a la necessitat de 
disposar d’una via ràpida i gratuïta de comunicació a les 
comarques gironines, factor determinant per al seu des-
envolupament econòmic i per a la seguretat dels usuaris.

Una d’aquestes mesures factible i de resolució immediata 
és, com el mateix Conseller de Territori i Sostenibilitat 
ha declarat el dia 27 de juny, la gratuïtat del tram d’auto-
pista de quatre carrils que s’acaba de construir i el seu ús 

com a variant de Girona i per a al continuïtat dels vehi-
cles que discorren per l’A2.

Tan bon punt les connexions de l’AP7 amb Fornells i Vi-
lademuls estiguin acabades pot ser una realitat immedi-
ata la disposició gratuïta d’aquest tram per als usuaris, 
una mesura pal·liativa que donarà una resposta provisio-
nal a un nombre força important de conductors i usuaris 
de les comarques gironines mentre no estigui realitzat tot 
el desdoblament de l’A2.

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

Proposta de resolució

– El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a impulsar davant el Govern de l’Estat l’acord de 
gratuïtat de l’autopista AP7 en el tram de quatre carrils 
entre Fornells de la Selva i Vilademuls.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2012

Carme Capdevila i Palau, Marc Sanglas i Alcantarilla, 
diputats; Anna Simó i Castelló, portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’escola bressol de l’Hospital de la Vall 
d’Hebron
Tram. 250-01402/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 71339 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.07.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

L’escola bressol de l’Hospital Universitari de la Vall 
d’Hebron es va inaugurar al novembre de 1974 desprès 
de fortes demandes del personal, esta ubicada en un edi-
fici de la Tresoreria General de la Seguretat Social i l’any 
1982 amplia la seva oferta i acull a nens i nenes fins a 3 
anys.

Aquesta escola bressol està molt ben valorada tan en el 
seu funcionament com el seu nivell pedagògic per part 
dels pares i les mares. Fins i tot alguns professionals a 
l’hora de tenir la plaça en propietat han decidit quedar-se 
a la Vall d’Hebron per poder portar els sues fills a l’esco-
la bressol.
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A l’actualitat van l’escola bresso 151 nens i nenes cobrin 
tots els torns de treball de les famílies, doncs l’horari es 
de 7,30h a 22h, els pares paguen els àpats i els bolquers.

El darrer 2 de juny la Direcció de l’Hospital notifica als 
pares i a la direcció de l’escola bressol que per el proper 
curs nomes tindran plaça els nens que estan actualment 
a l’escola, no obrin noves subscripcions, o sigui no més 
quedarien 80 nens i per el següent curs tan sol en queda-
rien 25. En dos anys l’escola quedaria tancada.

En aquest moments hi ha 38 famílies que varen fer la 
preinscripció per aquest curs i ara es troben que no tenen 
plaça i tampoc poden fer cap inscripció a la xarxa d’esco-
les bressol públiques doncs estan fora de termini.

Per tal que no es tanqui l’escola bressol, les famílies, 
conscients del moment actual que passa la nostra societat 
han proposat col·laborar econòmicament.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Que durant el proper curs les famílies i la direcció del 
Hospital estudiïn les diverses possibilitats existents i ar-
ribin a un acord per que l’escola bressol continuï funcio-
nant tal com ha fet fins ara i que no sigui una carrega eco-
nòmica insostenible per el funcionament de l’Hospital

2. Que durant el proper curs puguin anar a l’escola bres-
sol els 38 nens que estan preinscrits, doncs a aquestes da-
tes és l’única alternativa possible.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2012

Dolors Camats Luis, portaveu; Josep Vendrell Gardeñes, 
Mercè Civit Illa, diputats del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres per a evitar les inundacions al bar-
ranc de Barenys, a Reus
Tram. 250-01403/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 71385 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.07.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada, Joan Boada Masoliver, 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 de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El passat dimecres 21 de març després d’una nit de fortes 
pluges, un cop més el barri de la Salut de Salou i concre-
tament els carrers C, València i Sol van aparèixer inun-
dats d’aigua i fang així com l’Avinguda Diputació, que 
uneix aquesta població amb Cambrils, un cop més el bar-
ranc de Barenys es va inundar arribant fins i tot a reben-
tar un tros del carrer C.

A La tardor del 2011 davant de fets similars però, en 
plena temporada turística, que va obligar el municipi de 
Salou a tancar al públic la platja de Ponent per un ves-
sament d’aigües brutes al barranc de Barenys que desem-
boca a l’esmentada platja. Aigües brutes provinents de 
l’EDAR de Reus i que en diverses ocasions acaben en 
aquest barranc, ja sigui per excés de pluges, per avaries a 
la planta o per que l’emissari marí supera el cabdal, amb 
els perjudicis ambientals i socioeconòmics que se’n deri-
ven per als veïns de Salou, el nostre grup vàrem presentar 
una sèrie de preguntes al Govern sobre aquest problema.

El desembre de 2011 l’Honorable Conseller de Territori 
i Sostenibilitat, senyor Lluis Recoder, ens responia tex-
tualment: 

«L’Agència Catalana de l’Aigua exerceix les competènci-
es d’ordenació dels serveis de sanejament en alta i d’au-
torització dels abocaments dels sistemes públics de sa-
nejament al medi receptor i la funció de l’alta inspecció.

L’Ajuntament de Reus, a través del seu Pla director in-
tegral de sanejament, haurà de preveure, executar i fi-
nançar les mesures necessàries per a reduir els possibles 
impactes de les aigües pluvials al seu sistema de saneja-
ment, minimitzant la seva afecció al medi receptor, tal 
com es recull al Pla de Gestió del districte de conca flu-
vial de Catalunya, aprovat pel Decret 188/2010 de 23 de 
novembre.

L’ACA, en l’exercici de les seves competències, està a dis-
posició de l’Ajuntament de Reus per a assessorar en les 
possibles solucions tècniques»

A data d’avui i davant de les noves inundacions, no ens 
consta que l’Ajuntament de Reus hagi previst ni executat 
les mesures que li pertoquen, ni la Generalitat per la seva 
part ha fet les que li corresponen, per evitar aquest reite-
rat problema.

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 realitzar les obres necessàries i que tècnicament i 
ambientalment siguin les més adequades d’entre les dife-
rents opcions que s’han estudiat, a saber: transvasament 
de l’aigua de la depuradora que actualment es canalitza 
pel Barranc de Barenys cap a la conca del Barranc del 
Molinet, canalització directament cap a l’emissari sub-
marí i construcció d’un dipòsit de recollida de les prime-
res aigües.

2. A que l’ACA assessori i col·labori amb l’Ajuntament de 
Reus per tal què a través del seu Pla director integral de 

Fascicle segon
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sanejament executi les obres necessàries per evitar que 
l’impacte de les pluges provoqui les inundacions al bar-
ranc de Barenys.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2012

Dolors Camats Luis, portaveu; Hortènsia Grau Juan, Jo-
an Boada Masoliver, diputats del GP d’ICV-EUiA

3.10.45. PROCEDIMENTS RELATIUS A UN PLA 
O UN COMUNICAT DEL GOVERN

Pla econòmic i financer de reequilibri de la 
Generalitat 2012-2014
Tram. 259-00002/09

Propostes de resolució presentades pels grups 
parlamentaris
Reg. 72297, 72296, 72299, 72298, 72304 i 
72329, 72303, 72292, 72300, 72302 / Admissió 
a tràmit: Mesa del Parlament, 04.07.2012

Proposta de resolució presentada pel Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència 
(reg. 72297)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 148.5 del Regla-
ment del Parlament, presenta la següent proposta de re-
solució, subsegüent al debat sobre el Pla econòmic i fi-
nancer de reequilibri de la Generalitat 2012-2014 (tram. 
259-00002/09).

Exposició de motius

La situació econòmica del nostre país en aquests mo-
ments és critica. L’economia catalana, tradicionalment 
productiva (tant industrial com agrària), dinàmica i ar-
ticulada sobre una xarxa de petites i mitjanes empreses 
que donen entitat a l’anomenat Arc Mediterrani, pateix 
les conseqüències del robatori fiscal i la supeditació als 
interessos de l’Estat espanyol, antagònics als nostres. Els 
intents de frenar l’avenç del Port de Barcelona, no cons-
truint el transport per a la sortida de les mercaderies; el 
bloqueig polític per al desenvolupament i el creixement 
de l’aeroport del Prat com un autèntic enllaç internacio-
nal; la presentació de l’eix de comunicacions central per 
enfosquir el mediterrani com el millor projecte de conne-
xió ferroviari amb Europa en són alguns exemples.

L’absència d’inversions en infraestructures (cosa que in-
crementa el risc d’accidents i posa en perill la vida dels 
catalans), recerca i desenvolupament, en educació i be-
ques, en ajudes als treballadors i emprenedors, com a 
conseqüència de l’espoliació fiscal, ha comportat una 

crisi social i econòmica esfereïdora, amb prop d’un 30% 
d’índex de fracàs escolar i més del 20% d’atur, la sorti-
da de joves a altres països en recerca d’un futur millor, i 
el tancament de desenes de milers d’empreses. Això, i la 
centralització del teixit econòmic i financer al voltant de 
Madrid, amb una espanyolització premeditada de l’eco-
nomia peninsular, devasta l’economia catalana.

L’espoliació fiscal, el robatori fiscal, és una sagnia con-
tínua que afebleix Catalunya i la resta dels Països Ca-
talans i que esdevé del tot insostenible en moments de 
crisi: els 16.000 a 20.000 milions d’euros anuals de ro-
batori fiscal que sostreuen a Catalunya sense retorn (de 
25.000.000.000 euros a 29.000.000.000 euros, tenint en 
compte el conjunt dels Països Catalans) tenen efectes di-
rectes en la pèrdua de la qualitat de vida de la ciutadania, 
de les persones. Amb aquests recursos podríem construir 
un país sense retallades i amb capacitat per sortir de la 
crisi, garantir i estendre l’Estat del Benestar i reconduir 
la situació actual (les dades recents ens mostren que un 
20,4% de la població catalana viu al llindar de la pobre-
sa).

Es constata, per tant, que la situació crítica en la qual 
es troba l’economia del nostre país en totes les vessants 
(mercat laboral, polítiques socials o situació financera de 
la Generalitat) només es podrà revertir amb la fi de la de-
pendència política i econòmica respecte Espanya.

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya considera que la via de 
l’Estat propi és la més eficaç per aconseguir l’objectiu 
que sigui la Generalitat de Catalunya qui recapti tots els 
impostos que paguen els catalans i les catalanes i poder 
acabar així amb l’espoli fiscal que patim.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a emprendre les mesures polítiques i jurídiques 
necessàries per tal que l’Estat pagui els seus incompli-
ments i deutes del amb Catalunya en matèria d’inversions 
i transferències de recursos econòmics.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a no aplicar noves retallades al Pressupost aprovat 
per aquest any 2012, especialment en els àmbits de la sa-
nitat, educació, serveis socials, inversions productives i 
ajudes a l’empresa i a la creació d’ocupació.

4. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a no aplicar els decrets del Govern espanyol d’edu-
cació i sanitat recorreguts pel Govern de la Generalitat 
al CGE i el TC, que envaeixen les competències de la 
Generalitat.

5. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a aturar el procés de privatització d’Aigües Ter-
Llobregat i els processos de licitació del contracte de ges-
tió de TABASA i Túnel del Cadí.

6. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a retirar la mesura de l’euro per receptes.

7. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a revisar tots els contractes signats entre el Con-
sorci de Salut i Social de Catalunya, pels serveis que 
ofereix de Consultoria i Gestió o qualsevol altre, i el De-
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partament de Salut i amb qualsevol centre sanitari i sò-
cio-sanitari que rebi finançament públic, per analitzar-ne 
possibles sobrecostos i licitacions sense procediment 
concursal. El mateix pel grup Sehrs.

8. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a no incrementar l’import de les matrícules univer-
sitàries pel proper curs 2012-2013.

9. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a convocar durant l’any 2012 la nova promoció 
anunciada de 500 agents de la Policia de la Generalitat-
Cos de Mossos d’Esquadra i 100 del cos de bombers.

10. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a habilitar l’Agència tributària de Catalunya per 
tal que totes les administracions públiques de Catalunya 
no ingressin en els comptes de l’Estat les Cotitzacions 
Socials, les retencions de l’IRPF, i l’IVA corresponents. 
Aquests diners s’ingressaran a l’Agència Tributària de 
Catalunya i es destinaran al pagament compromès amb 
els proveïdors de la Generalitat i amb els treballadors pú-
blics i a garantir els seus drets socials.

11. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a rebutjar el projecte conegut com a Eurovegas, 
per ser un model econòmic basat en l’especulació, la des-
trucció del territori, l’anorreament del sector de l’agri-
cultura, de creació de llocs de treball poc qualificats, el 
blanqueig de capitals i la prostitució.

12. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a reconsiderar el tancament de centres escolars 
a Catalunya.

13. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a reconsiderar el tancament dels centres de me-
nors Els Til·lers, de Mollet del Vallès, i Montilivi, de Gi-
rona.

14. El Parlament de Catalunya rebutja les mesures de li-
beralització comercial que projecta el Govern espanyol, 
en defensa de les competències de Catalunya en aquesta 
matèria, i del model de comerç de proximitat que ens és 
propi.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2012

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Proposta de resolució presentada pel Subgrup Parla-
mentari de Ciutadans (reg. 72296)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, portaveu del Subgrup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
148.5 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
propostes de resolució, subsegüents al debat sobre el Pla 
econòmic i financer de reequilibri de la Generalitat 2012-
2014 (tram. 259-00002/09).

Propostes de resolució

Bloc I. Mesures de reorientació dels ingressos i 
les despeses de la Generalitat de Catalunya

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a adoptar les següents mesures, encaminades a la 
reordenació de la política d’augment d’ingressos i de dis-
minució de les despeses duta a terme pel Govern de la 
Generalitat :

1. Suprimir la taxa que grava un euro per recepta mèdica 
dispensada, taxa regulada a l’article 41 de la Llei 5/2012, 
de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i adminis-
tratives i de creació de l’impost sobre les estades en esta-
bliments turístics.

2. Deixar sense efecte la reforma de l’impost sobre suc-
cessions i donacions duta a terme pel Govern de la Ge-
neralitat, que va entrar en vigor el passat 1 de gener de 
2011, i reinstaurar l’últim tram d’aquest impost.

3. Reduir, per a les rendes inferiors a 53.047,2 euros, la 
quota íntegra autonòmica de la recaptació de l’impost so-
bre la renda de les persones físiques en la quantia equiva-
lent a l’augment de la quota íntegra estatal de recaptació 
del mateix tribut, augment contemplat al Real Decreto-
ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes 
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la 
corrección del déficit público.

4. Eliminar la taxa per la prestació de serveis personals 
i materials en l’àmbit de l’Administració de justícia, con-
templada a l’article 16 de la Llei 5/2012, de 20 de març.

5. Destinar anualment la recaptació integra de l’impost 
sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs, el 
denominat «cèntim sanitari», contemplat a l’article 66 de 
la Llei 5/2012, de 20 de març, com a ingrés addicional als 
pressupostos del Departament de Salut .

6. Mantenir la gestió pública de les empreses Tabasa, In-
fraestructures i Serveis de Mobilitat, SA, Túnels del Ca-
dí, SAC, i Aigües Ter-Llobregat, evitant la seva privatit-
zació, i deixar sense efecte les previsions contemplades a 
l’Article 1 del Decret Llei 1/2012, de 26 de juny, de me-
sures per complir el Pla econòmic financer de reequilibri 
de la Generalitat de Catalunya i altres necessitats deriva-
des de la conjuntura economicofinancera, el qual preveu 
l’augment de l’endeutament de la Generalitat en els im-
ports que es derivin de les assumpcions dels passius fi-
nancers mitjançant les subroga cions de deute a llarg ter-
mini com a conseqüència dels processos de licitació de 
diverses operacions de gestió de serveis públics.
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7. Reduir i racionalitzar l’administració pública catalana, 
amb la finalitat d’evitar les estructures polítiques i admi-
nistratives innecessàries, adoptant com a mínim les me-
sures següents:

A. Suprimir els consells comarcals i fomentar la manco-
munació de serveis entre municipis de Catalunya.

B. Implementar un pla de fusió i supressió d’ajuntaments 
de Catalunya.

C. Instar el Govern central i les Corts Generals a supri-
mir les diputacions provincials.

D. Reduir en un 50% el sou d’alts càrrecs, càrrecs polí-
tics i de confiança al servei de la Generalitat.

8. Reduir anualment en un 25% les aportacions de la Ge-
neralitat de Catalunya als mitjans de comunicació pú-
blics i els seus organismes reguladors.

9. Suprimir totes les subvencions que reben els mitjans 
de comunicació privats, per tal de garantir la indepen-
dència i l’objectivitat informativa.

10. Suprimir les partides pressupostàries següents i desti-
nar els recursos corresponents a les partides destinades a 
ensenyament, sanitat i benestar social.

A. Partides destinades a la política lingüística.

B. Partides destinades a atencions protocol·làries i repre-
sentatives, publicitat, difusió, campanyes institucionals, 
exposicions, certàmens i altres activitats de promoció.

C. Partides destinades a les delegacions, oficines i missi-
ons exteriors, així com entitats de política exterior.

D. Partides destinades a les oficines dels expresidents i a 
les pensions dels exconsellers.

Bloc II. Mesures per a garantir 
el manteniment dels serveis socials bàsics 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a adoptar totes les mesures necessàries per tal de 
garantir una correcta i eficient prestació dels serveis pú-
blics a Catalunya, adoptant, com a mínim, les mesures 
següents: 

1. Donar compliment a la moció 83/IX del Parlament de 
Catalunya, aprovada el 28 de març de 2012, sobre l’ac-
cessibilitat del sistema sanitari, la qual insta el Govern 
a prendre totes les mesures necessàries per alleugerir les 
llistes d’espera als serveis assistencials de salut a Cata-
lunya.

2. Mantenir el catàleg actual de catorze patologies con-
trolades per les llistes d’espera i mantenir el temps mà-
xim d’espera de 180 dies per a aquestes patologies, tal 
com garantitza el Real Decreto 1039/2011, por el que se 
establecen los criterios que garantizan un tiempo máxi-
mo de acceso a las prestaciones sanitarias del Sistema 
Nacional de Salud.

3. Prendre totes les mesures necessàries per reobrir tots 
els centres d’atenció primària, dispensaris, hospitals co-
marcals o centres sanitaris nocturns tancats.

4. Augmentar el nivell d’inversió pública en salut per cà-
pita a Catalunya, per tal d’assolir els nivell de la resta de 
comunitats autònomes.

5. Donar compliment a la moció 30/IX del Parlament de 
Catalunya, aprovada el 20 de juny de 2011, sobre la sise-
na hora en l’educació primària, la qual insta el Govern a 
assegurar la continuïtat de la sisena hora en els horaris 
escolars de totes les escoles.

6. Mantenir íntegrament les plantilles docents existents a 
tots els centres educatius públics de Catalunya, així com 
garantir el finançament de totes les despeses corrents ne-
cessàries per al correcte funcionament de tots els centres 
educatius públics de Catalunya .

7. Restablir les subvencions del Departament d’Educació 
del Govern de la Generalitat als ajuntaments de 1.800 eu-
ros per cada plaça a les escoles bressol municipals i de 
600 euros per plaça a les escoles de música.

8. Donar compliment a la Resolució 425/IX del Parla-
ment de Catalunya, aprovada el 2 de febrer de 2012, que 
insta el Govern de la Generalitat a facilitar armilles anti-
bala lleugeres als agents que en necessitin per raó del ser-
vei. L’adquisició i el lliurament de les armilles als agents 
s’ha d’iniciar aquest any 2012 i el procés ha de finir, en 
qualsevol cas, durant la novena legislatura.

9. Deixar sense efecte les mesures de reducció de les 
transferències a empreses i famílies, dutes a terme mit-
jançant la no convocatòria d’ajuts i subvencions dels dife-
rents Departaments.

10. Deixar sense efecte les noves mesures salarials 
d’igualació de les mesures adoptades pels diversos col-
lectius d’empleats públics, tant dels empleats públics de-
pendents de la Generalitat de Catalunya com dels emple-
ats públics estatals que reben complements autonòmics.

11. Deixar sense efecte la reducció de les transferències 
a ens locals.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2012

Albert Rivera Díaz
Portaveu del SP C’s
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Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 72299)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del GP d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 148.5 del Reglament del Parlament, presenta les se-
güents propostes de resolució, subsegüents al debat sobre 
el Pla econòmic i financer de reequilibri de la Generalitat 
2012-2014 (tram. 259-00002/09).

Propostes de resolució

I. Situació i diagnòstic

Proposta de resolució núm. 1

El Parlament de Catalunya manifesta que la crisi econò-
mica actual, cinc anys després de l’esclat, està limitant 
la capacitat dels governs i de les institucions europees i 
mundials per fer front de manera real a aquesta situació 
i recuperar l’economia. Tanmateix, ni Europa ni l’Estat 
espanyol ni Catalunya estan aplicant les receptes adequa-
des per sortir de la recessió, reactivar l’economia i el con-
sum i crear llocs de treball. Després de dos pressupostos 
i d’un any i sis mesos d’activitat del Govern i del Par-
lament, i de vuit mesos del Govern espanyol, les recep-
tes no han estat efectives complir els objectius de dèficit 
fixats ni per reactivar l’economia i el consum, aturar la 
destrucció de llocs de treball, sortir de la recessió i millo-
rar les polítiques d’ingressos i de despeses.

Proposta de resolució núm. 2

El Parlament de Catalunya constata, davant de l’anàlisi 
de la situació actual de l’economia catalana, de les finan-
ces públiques i de les dificultats importants per les quals 
està passant la ciutadania: 

a) Que la principal dificultat de Catalunya no és només la 
severitat d’aquesta situació econòmica, sinó la incapacitat 
que estem demostrant d’explicar com volem que sigui el 
futur a mitjà i llarg termini del nostre país i la ciutadania 
que hi viu, també en relació amb el posicionament envers 
les reformes engegades pel Govern de l’Estat, cap de les 
quals ha estat liderada, ni tan sols condicionada, d’acord 
amb els interessos de Catalunya, sinó que en molts casos 
ha tingut el suport del partit que dóna suport al Govern.

b) Que els pressupostos de l’Estat 2012 i les mesures pre-
ses ulteriorment impacten contra de les locomotores del 
progrés econòmic, Catalunya, les Illes Balears i el País 
Valencià, que asseguren gairebé la meitat de les aporta-
cions en recerca, el 40 per cent de les exporta cions i més 
d’un terç del producte interior brut de l’Estat, amb una 
ofensiva recentralitzadora de la governança i el poder po-
lític, descentralitzadora dels ajustaments d’equilibri i del 
dèficit, deslleial en la presa de decisions unilaterals sobre 
competències en els compromisos financers adquirits i 
en les inversions que ens concerneixen i interventora de 
la nostra gestió de les polítiques de despesa i dels ingres-
sos rebaixant dràsticament inversions i transferències en 

matèria sanitària, educativa, d’acollida, de recerca i de 
polítiques actives d’ocupació en el moment més crític de 
destrucció d’ocupació. Que en cap cas cap partit català 
pot donar-hi suport a les Corts espanyoles.

c) Que atesos els resultats de les polítiques d’austeritat 
aplicades a Catalunya aquests darrers anys, és impres-
cindible arribar a acords de reorientació d’algunes políti-
ques, o el que és més important, complir aquests acords, 
i iniciar un canvi d’estratègies per mitjà d’un increment 
pal·liatiu d’ingressos a curt termini, una negociació del 
concert econòmic a mitjà, atès que no hi ha sortida eco-
nòmica ni de l’estat del benestar sense concert econòmic, 
i bastir en paral·lel un país d’oportunitats i amb llum al 
final del túnel amb dos grans eixos: reforç dels serveis 
públics i suport real a l’emprenedoria.

d) Que en moments de crisi i màxims d’atur, més im-
portant fins i tot que el contingut de les reformes són la 
coresponsabilització amb què s’han de dur a terme, el di-
àleg amb què s’han de dur a terme i el consens polític i 
social i la cohesió social que han de generar per poder ser 
més efectives.

II. Política d’ingressos

Proposta de resolució núm. 3

La Generalitat ha vist reduïts els seus ingressos d’una 
manera molt important, també perquè una part important 
de la recaptació depèn de figures tributàries vinculades a 
l’activitat del sector immobiliari, al consum i a l’ocupa-
ció. I la Generalitat, inexplicablement, ha renunciat vo-
luntàriament a la recaptació de l’impost de successions 
per al tram més alt de tributació i a un replantejament 
global de la fiscalitat. Per la qual cosa: 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar 
un conjunt de noves mesures fiscals, seguint l’exemple 
d’altres països europeus, que permetin ingressar més de 
1.100 milions d’euros a la Generalitat aprofundint en la 
solidaritat i l’equitat, per mitjà d’un impost sobre els Di-
pòsits de Clients de les Entitats de Crèdit, el restabliment 
de l’Impost sobre Successions i Donacions regulat a la 
Llei 19/2010, conferint un caràcter progressiu a la des-
gravació per inversió en habitatge habitual a l’IRPF, re-
baixant el mínim exempt en l’Impost sobre el Patrimoni 
i reformant l’impost sobre grans superfícies comercials, 
entre d’altres.

Proposta de resolució núm. 4

El Parlament de Catalunya insta el Govern a eliminar 
l’euro per recepta perquè és inequitatiu i perquè els ciuta-
dans de Catalunya pagaran un doble peatge si es manté i 
alhora aplica les mesures imposades per l’Estat Espanyol 
de repagament farmacèutic.

Proposta de resolució núm. 5

El Parlament de Catalunya reitera que l’espoli fiscal que 
pateix el nostre país any rere any i que al 2009 va asso-
lir la xifra de 16.400 milions d’euros anuals (8,4% del 
Producte Interior Brut de Catalunya) és d’una gravetat i 
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injustícia que no succeeix a cap altre estat amb un nivell 
de desenvolupament similar. Que és un espoli econòmic 
constant en el temps, que està asfixiant el desenvolupa-
ment de la nostra economia i les estructures sobre les que 
se sustenten els serveix públics de Catalunya i que si Ca-
talunya disposés d’aquests recursos, podria garantir a la 
seva ciutadania un estat de benestar sòlid i solvent.

Proposta de resolució núm. 6

El Parlament de Catalunya es referma en la urgència de 
denunciar i reclamar la finalització de la deslleialtat ins-
titucional creixent de l’Estat en els compromisos finan-
cers adquirits per decisions de l’Estat a finançar les co-
munitats i acordar-ne el pagament durant els pròxims 12 
mesos.

III. Política de despeses

Proposta de resolució núm. 7

El Parlament de Catalunya manifesta que la millor po-
lítica per racionalitzar la despesa és que qui gasta sigui 
alhora el responsable de recaptar, tenir major control i 
més responsabilitat sobre les pròpies polítiques, tant de la 
Generalitat com local.

Proposta de resolució núm. 8

El Parlament de Catalunya insta el Govern a no complir 
els reials decrets llei estatals de mesures en l’àmbit sa-
nitari i educatiu i a iniciar sense demora la interposició 
dels recursos d’inconstitucionalitat corresponents per a 
tot l’articulat.

Proposta de resolució núm. 9
El Parlament de Catalunya manifesta la importància de 
la participació directa de la ciutadania en la presa de de-
cisions, especialment en moments de recessió, per la qual 
cosa considera d’higiene democràtica que es debati i do-
ni tràmit al referèndum a la ciutadania de Catalunya que 
han demanat agents socials i sindicals sobre el garanti-
ment de la inversió en educació, sanitat i serveis socials 
públics, polítiques de reactivació econòmica i d’incre-
ment d’ingressos propis provinents d’una fiscalitat més 
justa i redistributiva, a les quals caldria sumar-hi la pràc-
tica eliminació del dèficit fiscal i de la gestió de tots els 
impostos que es generen a Catalunya.

Proposta de resolució núm. 10

El Parlament de Catalunya manifesta que cal prioritzar 
en primer lloc els esforços en els instruments de suport a 
l’economia productiva i de millora de l’ocupabilitat dels 
catalans i les catalanes, ampliant els recursos dedicats a 
la política de clústers per generar llocs de treball esta-
bles i de qualitat amb el suport al teixit empresarial de 
Catalunya i incrementar la captació d’inversions indus-
trials exteriors. Així mateix, el Parlament considera que 
cal mantenir el Servei d’Ocupació de Catalunya com a 
organisme autònom amb participació dels agents socials 
i econòmics en la seva direcció, reforçar la seva activitat 
d’orientació i atenció personalitzada a les persones atura-

des, l’oferta formativa, tot millorant la seva eficiència, els 
plans d’ocupació, el suport a la inserció de col·lectius amb 
dificultats, a l’emprenedoria i al cooperativisme. Igual-
ment, és cabdal per a la millora de l’ocupabilitat de la 
població catalana el reforç dels plans de qualificació pro-
fessional inicials i la unificació efectiva i immediata dels 
tres subsistemes de la formació professional en els ter-
mes establerts a la moció 108/IX.

Proposta de resolució núm. 11

El Parlament de Catalunya manifesta que les polítiques 
per a la igualtat d’oportunitats i el benestar són una part 
indestriable del conjunt d’accions que cal emprendre per 
a la reactivació econòmica i la sortida de la crisi. El mo-
del de societat que defensem per a Catalunya té les perso-
nes al centre de les seves prioritats, entén el benestar i la 
igualtat com a premisses bàsiques de la seva llibertat i, per 
tant, en són objectius irrenunciables i, al mateix temps, 
factor de desenvolupament col·lectiu en una societat que 
vol ser i serà del coneixement. Per la qual cosa el Parla-
ment de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Donar prioritat a l’educació en la inversió pública com 
a clau per superar la crisi econòmica i evitar estralls fu-
turs que se’n derivaran, a prioritzar la dotació de recur-
sos suficients als centres que per la seva ubicació són re-
ceptors d’alumnat amb més dificultats educatives o major 
vulnerabilitat social i complir la LEC incrementant pro-
gressivament els recursos econòmics destinats al sistema 
educatiu i, prenent com a referència els països europeus 
que excel·leixen en educació, ha de situar progressiva-
ment durant els propers cinc anys la despesa educativa 
a l’entorn, com a mínim, del 6% del producte interior 
brut. Manifesta especialment la importància d’invertir 
en serveis d’atenció a la primera infància que presten els 
ajuntaments amb infradotació de recursos i de garantir la 
qualitat d’aquests serveis com a mecanisme per reforçar 
els fonaments de l’aprenentatge permanent al llarg de la 
vida, satisfer les necessitats socials de les famílies i asse-
gurar les oportunitats socials i laborals de la ciutadania.

b) Recuperar la dotació suficient per a les polítiques 
d’educació superior, per tal de mantenir i incrementar els 
nivells d’excel·lència en la recerca vinculada als centres 
universitaris i la qualitat necessària de la docència uni-
versitària per al desplegament de l’Espai Europeu d’En-
senyament Superior, amb l’objectiu de contribuir a la mi-
llora del capital humà, la reconversió del model productiu 
cap a una economia basada en el coneixement i la inno-
vació i mantenir el paper de la universitat catalana com 
a element fonamental de la mobilitat social i la igualtat 
d’oportunitats. En especial, el Parlament insta el govern a 
no aplicar l’augment de les taxes de matriculació univer-
sitària previst en el Decret Llei de l’Estat 14/2012, per tal 
de garantir l’accés universal a la universitat.

c) Impulsar de manera immediata un pacte nacional de sa-
lut que permeti abordar les reformes estructurals del siste-
ma, dirigides a les causes que generen ineficiència econò-
mica i no suposin cap renuncia al principi de gratuïtat en 
allò essencial, universal, transparència, equitat, accessibi-
litat i garantia en les prestacions i garantir un finançament 
estable del sistema públic de salut, amb la participació 
dels professionals de l’àmbit de la salut per desenvolupar 
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nous models organitzatius i fer més efectiva l’atenció als 
pacients, eliminar en el termini d’un any les duplicitats de 
proves diagnostiques, i establir un nou model de contrac-
tació de serveis basat en incentius lligats a resultats i a la 
transparència, reduir un 25% la despesa farmacèutica, i 
implantar a tot Catalunya un nou sistema de finançament 
amb base territorial i capitativa. Perquè el sistema sanitari 
públic català ha patit una forta davallada pressupostària 
afectant de manera directa la prestació de serveis, les llis-
tes d’espera per intervencions quirúrgiques s’han incre-
mentat de mitjana un 45%, s’han tancat plantes senceres 
dels hospitals de l’ICS, s’han reduït els serveis d’atenció 
continuada als centres d’atenció primària, i els professio-
nals de l’àmbit de la salut son acomiadats o les seves con-
dicions laborals i retributives s’han vist modificades a la 
baixa afectant, entre altres, la qualitat assistencial.

d) Reforçar les ajudes als ens locals i els equips de ser-
veis socials bàsics, garantir un sistema pagament àgil i 
un marc d’estabilitat per a les entitats del tercer sector so-
cial, impulsant mecanismes de suport financer i compen-
satoris en els casos d’endarreriments; impulsar mesures 
urgents per lluitar contra la pobresa, especialment aque-
lles proposades pel Grup del Treball, per tal que esdevin-
guin un primer pas en l’aplicació del Pacte Nacional per a 
la Inclusió Social i l’Eradicació de la Pobresa i definir un 
marc de recuperació per al 2013 i 2014 que permeti res-
tablir els nivells d’inversió del 2010, atès que la crisi ha 
posat en evidència la fragilitat de les polítiques socials, la 
ineficiència de les mesures d’austeritat preses i la ineficà-
cia per garantir una xarxa de seguretat per evitar el risc 
d’exclusió social i econòmica.

e) Establir mecanismes de recuperació progressiva del 
poder adquisitiu que el personal funcionari i estatuta-
ri, laboral i universitari inclòs dins l’àmbit d’aplicació 
de l’article 34 de la Llei de Pressupostos estan perdent 
amb les mesures previstes en l’exercici 2012, mesures que 
s’afegeixen a les reduccions practicades a l’exercici 2010 
i consolidades en l’exercici 2011, i que s’han anat concre-
tant i ampliant en successius acords de govern. Garantir 
que aquestes mesures no passin de ser temporals i circum-
scrites a l’exercici 2012 a ser aplicables durant dos exerci-
cis més en el cas que ho requereixi la situació econòmica 
i reprendre i garantir el coneixement i el concert de les 
unitats especialitzades de l’Administració, els grups par-
lamentaris i els representants dels treballadors per a les 
mesures d’estalvi que el Govern pretengui prendre en ma-
tèria de personal; aquestes mesures en cap cas poden ser 
desproporcionades ni perjudicar la prestació dels serveis 
públics i la seva qualitat, han de seguir criteris de pro-
gressivitat i d’equitat i han d’estar en consonància amb les 
diagnosis departamentals en curs, fetes amb la garantia 
de la participació dels agents socials. Les mesures han de 
ser simultànies amb d’altres de més gran abast que signi-
fiquin un avanç real en l’adequació, la innovació, el futur 
i la modernització de l’Administració com pot ser la re-
gulació de les diferents àrees de treball públic i directiu, 
dels seus ens instrumentals o del règim d’incompatibilitat 
dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.

f) Reclamar a l’Estat espanyol el restabliment del Fons 
de Suport a l’Acollida i la Integració i el Reforç Educatiu 
amb una dotació equivalent a la de 2010 i la renovació 
dels Plans Pilot per a poder-los estendre a totes les po-
blacions amb més d’un 10% de persones immigrades i 

assumir amb fons propis les actuacions dutes a terme en 
el 2011 amb el Fons de Suport a l’Acollida i la Integració 
i el Reforç Educatiu en el cas que finalment l’estat supri-
meixi aquest fons.

g) Respectar la literalitat i l’esperit del que estableix la 
Llei d’Acollida de les persones immigrades respecte al 
paper que ha de jugar la llengua catalana com a llengua 
comuna. Cal reestablir un aprenentatge de la llengua ca-
talana equivalent al que en el marc europeu es coneix 
com a competències lingüístiques bàsiques per a l’accés 
a l’arrelament social i d’altres tràmits legals en els que es 
valori el grau d’integració.

Proposta de resolució núm. 12

Sobre les polítiques d’infraestructures i ambientals co-
herents: 

a) En un context de crisi econòmica la defensa mediam-
biental pot esdevenir la baula més feble, malgrat les bo-
nes paraules del Govern, ja que l’activitat econòmica i la 
necessitat d’ocupació poden arribar a justificar qualsevol 
acció, com per exemple la instal·lació del macrocomplex 
Eurovegas a la zona del Parc Agrari i del Delta del Llo-
bregat. Per aquest motiu entre d’altres, i davant l’opacitat 
reiterada del Govern i en els termes que han trascendit, 
el Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig a la 
instal·lació d’aquest macrocomplex.

b) El sistema de peatges existent a Catalunya ha castigat 
des de fa molts anys als ciutadans i a les empreses ja que 
encareix el seu producte i dificulta la mobilitat de la ciu-
tadania. Aquest cas s’agreuja en aquells casos de mobili-
tat obligada sense cap tipus de via gratuïta alternativa a 
la del peatge, aquest cas es dóna especialment en el cas 
de l’AP-7 al seu pas per Girona o al seu pas per l’Ebre, i 
també en tres barreres metropolitanes, com són Alella, 
Mollet i Les Fonts. En aquest sentit el Parlament de Cata-
lunya insta el Govern a deixar sense efecte el decret que 
elimina les bonificacions existents i que insti el Govern 
de l’Estat a alliberar els peatges de l’AP-7 al seu pas per 
Girona i Terres de l’Ebre mentre no s’acabi el desdobla-
ment de la N-II i la N-340 respectivament.

c) El Parlament manifesta que la necessitat de generar 
liquidesa immediata no ha de passar per fer una políti-
ca d’immediatesa en la venda del patrimoni com és el 
cas de Tabasa i Túnels del Cadí; ambdues empreses han 
estat model de gestió de les inversions viàries a Catalu-
nya i han reinvertit els seus beneficis en obra pública. La 
privatització d’aquestes empreses és un error, una pèrdua 
de recursos a mitjà termini en favor d’empreses privades 
que es lucraran amb una explotació amb tota la inversió 
ja realitzada, sense riscos i amb molts beneficis, per la 
qual cosa el Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a aturar el procés de privatització de Tabasa 
i Túnels del Cadí.

Proposta de resolució núm. 13

Els ajuntaments i la resta d’ens locals són una administra-
ció propera a la ciutadania i una gran prestadora de ser-
veis, al mateix temps motor econòmic de viles i ciutadans 
i una administració maltractada pel Govern central pel 
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que fa al seu finançament que ara també nota la deslleial-
tat institucional de la Generalitat pel que fa a pagaments 
pendents. El Parlament manifesta que tot i que la situació 
del deute pendent ha millorat, el que queda pendent i el 
canvi unilateral de xifres de les transferències a mitja par-
tida obligarà a les administracions locals a sotmetre ś a les 
dures condicions financeres dels plans d’ajustament dictat 
pel Govern de l’estat, per això el Parlament insta el Go-
vern a fer efectius tots els deutes pendents amb els ajunta-
ments en el termini màxim de tres mesos.

Proposta de resolució núm. 14

El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat de do-
tar la Generalitat de Catalunya d’un instrument de banca 
pública per a facilitar el crèdit al teixit empresarial català 
i promoure les inversions estratègiques per a la recupera-
ció econòmica. En aquest sentit, considera oportú l’im-
puls dels canvis legislatius necessaris per a dotar l’Insti-
tut Català de Finances de l’estatus jurídic de banc per tal 
que pugui desenvolupar aquesta tasca.

IV. Un estat propi per Catalunya 

Proposta de resolució núm. 15

El Parlament de Catalunya constata la capacitat de l’eco-
nomia catalana per situar el nostre país al capdavant de 
les nacions més desenvolupades d’Europa. La diversitat 
productiva, la tradició i innovació industrial, la capaci-
tat exportadora i la competitivitat de la nostra economia 
hauria de permetre una ràpida recuperació i deixar enre-
re la crisi econòmica per la que travessa el país. El dre-
natge continu de la riquesa del país a partir de l’espoli fis-
cal i les polítiques econòmiques de l’estat espanyol, però, 
han fet impossible assolir el lloc que pertoca a Catalunya 
en termes de benestar i progrés d’acord amb la seva es-
tructura econòmica. La necessitat d’un estat propi esde-
vé, més enllà de raons democràtiques i de futur per a la 
llengua i la cultura, un imperatiu per garantir la viabilitat 
de la cohesió i les possibilitats de progrés de la societat 
catalana en l’actual context econòmic de globalització i 
internacionalització.

El Parlament de Catalunya, doncs, manifesta que atesa 
la dificultat de la conjuntura econòmica, l’actitud del go-
vern de l’Estat contrària als interessos de Catalunya i el 
legítim dret a esdevenir un estat propi és més necessari 
que mai iniciar un procés de diàleg amb el conjunt de la 
societat catalana per avançar per una banda cap a la con-
figuració d’una majoria social clara i compromesa amb 
la consecució per vies pacífiques i democràtiques d’un 
estat propi per a Catalunya, lliure i sobirà en el marc de 
la Unió Europea i, de l’altra, cap a la discussió i elabora-
ció rigorosa dels passos imprescindibles per exercitar el 
dret a l’autodeterminació i assolir el posterior estat propi 
amb èxit.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2012

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 72298, 
72304, 72329)

Reg. 72298, 72329

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 148.5 del Reglament del Parlament, 
presenta les següents propostes de resolució, subsegüents 
al debat sobre el Pla econòmic i financer de reequilibri de 
la Generalitat 2012-2014 (tram. 259-00002/09).

Propostes de resolució

Proposta de resolució núm. 1

El Parlament de Catalunya insta el Govern a, que d’a-
cord amb l’escenari d’ajustos pressupostaris i de reduc-
ció de la despesa en el sector públic, el projecte de llei de 
pressupostos de la Generalitat per a l’any 2013 prevegi 
una reducció al màxim de les partides corresponent a les 
atencions protocol·làries, publicacions, campanyes i actes 
institucionals.

Proposta de resolució núm. 2

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar, 
abans de finalitzar l’any 2012, una central de compres de 
la Generalitat per afavorir economies d’escala i abaratir 
costos (carburants, energia, material d’oficina, etc.).

Proposta de resolució núm. 3

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a mantenir en el projecte de llei de pressupostos 
per l’any 2013, com a mínim, el mateix nivell de despesa 
que ens els pressupostos per a l’any 2012, tant en termes 
absoluts com en termes relatius, per a les polítiques de 
salut, ensenyament i benestar social i família, garantint 
en tot cas l’assoliment de l’objectiu de dèficit compromès.

Proposta de resolució núm. 4

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a presentar al Parlament abans del 31 de juliol d’en-
guany, d’acord amb l’article 11 de la Llei 5/2012, de 20 de 
març, d’estabilitat pressupostària, el límit de despesa no 
financera que marcarà l’assignació de recursos dels pres-
supostos de la Generalitat per l’any 2013.

Proposta de resolució núm. 5

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a dotar l’Oficina Pressupostària del Parlament de 
Catalunya, abans de finalitzar l’any 2012, de la informa-
ció sobre l’evolució mensual d’ingressos i despeses de la 
Generalitat de Catalunya i dels organismes que en de-
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penen, per tal de garantir la màxima transparència en la 
gestió pressupostària.

Proposta de resolució núm. 6

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a reduir les transferències, ajuts i incentius a les 
entitats, organitzacions, fundacions i empreses que no 
tinguin per objecte la promoció de polítiques socials i 
d’atenció a les persones i el creixement econòmic.

Proposta de resolució núm. 7

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a suspendre les subvencions excloses de concurrèn-
cia competitiva que no tinguin per objecte la promoció i 
implementació de polítiques socials i d’atenció a les per-
sones, el creixement econòmic i la generació d’ocupació 
a Catalunya.

Proposta de resolució núm. 8

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar, durant el mes d’octubre d’enguany, el 
projecte de llei de suport a l’emprenedoria, als treballa-
dors autònoms i les microempreses.

Proposta de resolució núm. 9

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar, durant el mes d’octubre d’enguany, la 
reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya, per conver-
tir aquest ens en un instrument adient de intermediació 
entre els operadors del mercat laboral.

Proposta de resolució núm. 10

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a continuar, en compliment del que disposa l’article 
59 de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals 
i financers, amb el procés de racionalització, reducció i 
simplificació del nombre d’entitats que composen el sec-
tor públic de la Generalitat, portant a terme, abans de fi-
nalitzar l’any 2012 una reducció d’un vint-i-cinc per cent 
de les entitats respecte a les existents a l’inici de l’any 
2011.

Proposta de resolució núm. 11

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a presentar davant el Parlament l’informe del com-
pliment de les mesures de racionalització, reducció i sim-
plificació del sector públic de la Generalitat, donant a 
conèixer el nombre d’entitats afectades així com la seva 
repercussió pressupostària.

Proposta de resolució núm. 12

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a impulsar, durant el quart trimestre d’enguany, la 

creació de la plataforma de compres i distribució centra-
litzada dels medicaments en l’àmbit hospitalari a càrrec 
del Servei Català de la Salut.

Proposta de resolució núm. 13

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a acceptar l’oferiment del Govern d’Espanya per a 
integrar el personal de les oficines a l’exterior d’ACC1Ó 
a les infraestructures de l’Estat com a ambaixades, con-
solats i oficines de l’ICEX, i destinar el 50% de l’estal-
vi produït per la aplicació d’aquesta integració a reforçar 
l’ajut a la internacionalització de les empreses catalanes 
als països amb economies emergents.

Proposta de resolució núm. 14

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a no obrir més oficines comercials de la Generalitat 
de la xarxa ACC10 en aquells països on ja hi han oficines 
comercials de l’Estat de la xarxa ICEX.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2012

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Reg. 72304

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del Partit 
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 148.5 del Reglament del Parlament, presenta la se-
güent proposta de resolució, subsegüent al debat sobre el 
Pla econòmic i financer de reequilibri de la Generalitat 
2012-2014 (tram. 259-00002/09).

Proposta de resolució

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

1. Valorar l’efecte que, sobre les finances públiques ca-
talanes tindrà l’aplicació de les mesures del Govern de 
l’Estat en relació a la despesa farmacèutica.

2. Suprimir, com a màxim a 31 de desembre de 2012, la 
taxa sobre els actes preparatoris i els serveis accessoris de 
millora de la informació inherents als procés per a la pres-
cripció i dispensació de medicaments i productes sanitaris 
mitjançant l’emissió de receptes mèdiques i ordres de dis-
pensació, una vegada que els ingressos i reducció de des-
peses obtingudes per les mesures valorades segons l’apar-
tat anterior compensen l’objectiu inicial d’aquesta taxa.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2012

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC 
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Proposta de resolució presentada pel Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 72303)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 148.5 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent proposta 
de resolució, subsegüent al debat sobre el Pla econòmic i 
financer de reequilibri de la Generalitat 2012-2014 (tram. 
259-00002/09).

Proposta de resolució

1. El pacte fiscal de Catalunya

1.1. El finançament de la Generalitat

1.1.1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu ferm 
compromís per aconseguir abans de finalitzar l’actual pe-
ríode de sessions un acord de màxim consens nacional 
sobre el model de finançament que Catalunya necessita, 
per tal que el Govern de la Generalitat pugui negociar 
aquest nou model de finançament amb el Govern de l’Es-
tat amb el suport de la gran majoria de les forces polí-
tiques catalanes, sota els objectius que tots compartim: 
més recursos, més autonomia i més poder sobre els nos-
tres ingressos.

1.1.2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a incloure en les negociacions amb el Govern 
de l’Estat sobre el pacte fiscal el conjunt de recursos que 
s’han de liquidar en compliment del pacte fiscal vigent i 
especialment l’agenda per al pagament tant dels recursos 
del Fons de Competitivitat pendents d’exercicis anteriors 
com les liquidacions pendents de la Disposició Addicio-
nal Tercera de l’Estatut, així com la consignació pressu-
postària adequada per aquest exercici 2012.

1.2. El pacte de rendes

1.2.1. El Parlament de Catalunya manifesta que la millo-
ra del finançament de Catalunya, per si mateixa, no supo-
sa de forma immediata una solució als problemes econò-
mics i socials que avui pateix Catalunya i que han estat 
agreujats enormement per la crisi econòmica i financera, 
entre altres motius, perquè la negociació i la implemen-
tació d’un eventual pacte no podrà realitzar-se com a mí-
nim abans del 2014.

1.2.2. El Parlament de Catalunya considera imprescin-
dible que les forces polítiques catalanes, liderades pel 
Govern de la Generalitat posin en marxa un procés de 
concertació ad-hoc amb els màxims representants dels 
treballadors i les treballadores, però també dels empre-
saris i empresàries i amb la totalitat de la societat civil 
organitzada, per tal d’establir un pacte de rendes just i 
solidari que permeti sortir de la crisi al país, sense dei-
xar ningú al darrere i assumint cadascú els costos i els 
esforços de sortir-ne en funció de les seves responsabi-
litats en les causes de la crisi i de les seves possibilitats 
econòmiques.

1.2.3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a: 

1.2.3.1. Recuperar la tributació de l’Impost sobre Suc-
cessions en els termes previstos originalment per la Llei 
19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre 
successions i donacions, que va reformar profundament 
l’impost, però no el va suprimir.

1.2.3.2. Reduir el mínim exempt de l’Impost sobre el Pa-
trimoni des dels 700.000 euros actuals fins els 500.000 
euros i augmentar significativament la tarifa de la tota-
litat dels trams que es paguen un cop se supera aquest 
mínim exempt.

1.2.3.3. Instar davant el Govern de l’Estat a mantenir la 
vigència temporal de l’Impost sobre el Patrimoni mentre 
duri el procés de reducció de la despesa pública per tal 
d’aconseguir els objectius de consolidació fiscal fixats a 
nivell europeu.

1.2.3.4. Regular, mitjançant la Llei de mesures fiscals i 
financeres que acompanyi als Pressupostos de la Gene-
ralitat per a 2013, un tribut propi que gravi els beneficis 
obtinguts per la generació i comercialització a Catalunya 
d’energia elèctrica produïda a través de fonts d’energia 
d’origen nuclear.

1.2.3.5. Aprovar i implementar un Pla d’aflorament de 
l’economia i l’ocupació submergida a Catalunya, comple-
mentari al Pla aprovat pel Govern de l’Estat en compli-
ment del Pacte de l’Euro, referendat pel Consell Europeu 
de l’onze de març de 2011.

1.2.3.6. Promoure davant el Govern de l’Estat la creació 
d’un Impost sobre les Grans Fortunes a nivell estatal que 
hauria de derogar l’Impost sobre el Patrimoni rescatat 
per l’anterior Govern de l’Estat.

1.2.3.7. Oposar-se públicament a les mesures d’amnistia 
fiscal aprovades pel Govern de l’Estat i incloure a la pro-
posta anual de mesures de lluita contra l’evasió i el frau 
fiscal que ha de presentar al Parlament abans del 30 de 
setembre, en compliment de la Resolució 523/IX del Par-
lament de Catalunya, una avaluació dels costos que tin-
drà per les finances públiques les mesures d’amnistia fis-
cal esmentades.

2. El pacte social amb els catalans i les 
catalanes

2.1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir 
que els ajustos pressupostaris es realitzaran, ara i enda-
vant, íntegrament sobre els mitjans materials previstos, 
però en cap cas tindran afectació finalista sobre els ciuta-
dans, el món local i les entitats relacionades en la quanti-
tat o qualitat dels béns i serveis prestats per l’administra-
ció pública en l’àmbit de l’educació, la salut i l’assistència 
social.

2.2. Aprofitant la coincidència demostrada pel President 
de la Generalitat amb el Govern socialista francès en re-
lació amb l’origen dels problemes de les finances públi-
ques, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a traslladar a Catalunya no només el diagnòs-
tic sinó també el contingut de les polítiques financeres i 
pressupostàries anunciades pel govern francès i: 
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– Crear un impost excepcional del 75% per les persones 
amb ingressos anuals superiors a un milió d’euros.

– Recuperar la tributació de les figures impositives que 
afectin a les rendes més altes i s’hagin alleugerit durant 
el mandat.

– Ampliar els mitjans materials i humans de l’Agència 
Tributària de Catalunya i de la Direcció General de Tri-
buts de la Generalitat destinats a la lluita contra el frau 
fiscal.

– Incrementar els recursos destinats a la innovació tecno-
lògica en la indústria per millorar la productivitat.

– Tornar a posar en marxa els torns de substitució de mes-
tres a les escoles públiques i tornar a contractar els profes-
sionals de la salut, acomiadats durant el seu mandat.

2.3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a elaborar i posar en marxa els següents progra-
mes d’actuació urgent davant la crisi social i econòmica: 

2.3.1. Pla per l’exclusió social i la pobresa

2.3.1.1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a constituir una Xarxa d’Últim Recurs de 
Lluita contra l’Exclusió en coordinació amb els ens lo-
cals i amb la participació dels agents i entitats socials, a 
la que es convidi a participar les altres institucions, en-
titats i empreses privades del país, per tal que totes les 
persones en situació objectiva de pobresa i risc imminent 
d’exclusió social, tinguin accés a un seguit de recursos, 
garantint-se per part de la Generalitat les prestacions mí-
nimes següents: 

– Atenció personalitzada i seguiment des dels serveis so-
cials bàsics a través d’un professional de referència.

– Ajudes al lloguer de l’habitatge i suport en els eventu-
als processos de desnonament per tal de donar resposta 
a la demanda creixent dels sectors més vulnerables del 
mercat i/o en perill d’exclusió i amb els més baixos ni-
vells de renda.

– Fórmules per a garantir l’accés a aliments i als serveis 
bàsics d’energia i aigua.

– Accés a la Renda Mínima d’Inserció.

– Atenció específica als infants per assegurar els mínims 
en l’alimentació, els serveis bàsics de la llar i anar a esco-
la en condicions d’igualtat efectiva.

– Ajuts específics per accedir a les necessitats en farmàcia.

2.3.1.2. El Parlament insta el Govern a prendre en consi-
deració la Proposició de llei de la renda mínima d’inser-
ció presentada pel Grup Parlamentari Socialista per tal 
que la RMI recuperi el seu paper clau en la lluita contra 
la pobresa i l’exclusió social i sigui un verdader instru-
ment d’inserció laboral.

2.3.1.3. El Parlament insta el Govern a elaborar conjunta-
ment amb les entitats un Pla de viabilitat del tercer sector 
amb reformes estructurals que incentivin les economies 
d’escala, propiciï les fusions i absorcions d’entitats per 
guanyar eficiència i estableixi l’obligació del rendiment 
de comptes i l’avaluació externa dels resultats de les ac-
tuacions de les entitats com a requisit imprescindible per 
mantenir la col·laboració público-privada.

2.3.2. Pla pel foment de la competitivitat de les nostres 
empreses

2.3.2.1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a reeditar urgentment la Cimera Anticrisi per 
renovar els acords i conclusions, adaptades a les noves 
complexitats de la situació actual. Posteriorment, convo-
car els agents econòmics i socials del país a la renovació 
de l’Acord Estratègic per a la Competitivitat de l’Econo-
mia Catalana.

2.3.2.2. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a 
facilitar l’accés al crèdit del nostre teixit productiu esta-
blint un nou protocol de l’Institut Català de Finances per 
a la concessió de crèdits específicament per pimes, autò-
noms i emprenedors que millori de forma real i efectiva 
les condicions de retorn i preus que imposa el mercat pri-
vat i també la burocratització dels processos de conces-
sió, fent-los més ràpids i efectius.

2.3.2.3. El Parlament insta el Govern de la Generalitat 
a impulsar la recerca i el desenvolupament com a factor 
fonamental per impulsar la competitivitat de les nostres 
pimes, constituint un fons de transferència de tecnolo-
gia que impulsi de manera activa els avenços en matèria 
d’R+D de les universitats catalanes i dels Centres Tecno-
lògics al teixit empresarial català, especialment entre les 
PIME que no tenen capacitat financera per tenir departa-
ments d’R+D+i.

2.3.2.4. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a 
facilitar la internacionalització de les nostres empreses 
obrint una Oficina d’Atenció a la PIME especialitzada en 
la captació de mercats exteriors, amb assessorament àgil 
i integral que permeti a les empreses determinar els seus 
millors mercats objectiu i iniciar els canvis organitzatius 
que suposa començar a ser empresa exportadora.

2.3.2.5. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a 
dinamitzar l’estalvi privat immobilitzat, liderant la crea-
ció del fons d’inversió Cat5000 en col·laboració público-
privada, que comptarà com a mínim amb 5.000 milions 
d’euros per fomentar el creixement, l’ocupació, i els pro-
jectes lligats a la internacionalització i la millora de la 
competitivitat via innovació. Les aportacions als fons se-
ran exclusivament privades i els responsables de la ges-
tió i avaluació dels objectius del fons seran empresaris, 
professionals i representants dels treballadors majorità-
riament, acompanyats per l’administració pública.

2.3.2.6. El Parlament insta el Govern de la Generalitat 
a promoure la concertació dels agents socials i econò-
mics a nivell territorial i sectorial amb la constitució de 
les Taules de Concertació de ciutat, de comarca i/o secto-
rials per identificar oportunitats d’inversió, mesures d’es-
talvi compartit, formació de bosses de contractació i/o 
finançament comunes.

2.3.2.7. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a 
impulsar un Pla per l’Eficiència Energètica i l’Ocupació, 
constituint un fons amb recursos públics i privats de fins 
a 2.000 milions d’euros per finançar les mesures d’estalvi 
energètic d’empreses i llars, generant així llocs de treball 
i disminuint la factura energètica total de Catalunya.

2.3.2.8. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a 
instar el Govern de l’Estat a derogar el Reial Decret Llei 
1/2012 pel qual es procedeix a la suspensió dels procedi-
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ments de preassignació de retribució en les noves instal-
lacions de producció d’energia elèctrica en règim espe-
cial, que suprimeix els ajuts a les energies renovables 
impedint així el desenvolupament d’un sector industrial 
a Catalunya basat en l’economia verda vital per la gene-
ració de llocs de treball i per la independència energètica 
de Catalunya.

2.3.2.9. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a 
constituir un fons público-privat, dotat de manera pro-
gressiva fins els 200 milions d’euros per a la inversió 
sense avals en projectes de noves empreses (agrupant els 
diferents capitals que cerquen entrar en préstecs partici-
patius, business angel, capital llavor, etc.), sobretot de ba-
se tecnològica i amb possibilitat de creixement (patents).

2.3.3. Pla pel foment de l’ocupació

2.3.3.1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a presentar abans d’un mes un Pla de Xoc per 
fer front al col·lapse del sistema ocupacional de Catalu-
nya que articuli: 

– Pel que fa a les Oficines de Treball de la Generalitat 
(OTG), garantir la suficiència de recursos econòmics i 
humans, per fer front a les necessitats de formació, orien-
tació i intermediació dels usuaris.

– Pel que fa a la xarxa ocupacional pública i sense afany 
de lucre que col·laboren amb els serveis de la Generalitat, 
prioritzar els recursos disponibles, especialment al món 
local i el tercer sector.

– La reordenació en l’execució dels recursos disponibles 
a l’efecte de garantir-ne la seva màxima eficàcia i efici-
ència.

– L’agenda de reorganització i reestructuració de la polí-
tica ocupacional que doni prioritat a la col·laboració entre 
el sector públic i el sector privat.

– La reorganització dels instruments principals de les po-
lítiques d’ocupació a Catalunya: el Pla d’ocupació de Ca-
talunya i el Servei d’Ocupació de Catalunya.

2.3.3.2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a garantir la convocatòria de subvencions per 
a Plans d’Ocupació i executar els pagaments pendents, 
incloent el pagament amb caràcter retroactiu dels mesos 
d’activitats previs a les resolucions.

2.3.3.3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a crear urgentment una taula de treball que 
compti amb representants dels agents econòmics i soci-
als i dels Grups Parlamentaris al Parlament de Catalu-
nya, per tal de: 

– Consensuar i concretar l’agenda de mesures a priorit-
zar en la negociació entre el Govern de la Generalitat i 
el Govern de l’Estat, amb l’objectiu d’aconseguir que la 
reducció de recursos per polítiques actives d’ocupació en 
el 2012 no sigui superior al 25% dels recursos transferits 
de forma efectiva en el 2011, tal i com va comprometre’s 
l’Estat.

– Consolidar les competències de la Generalitat en matè-
ria d’ocupació i autoritat laboral.

– Recuperar les transferències dels recursos per tal de re-
duir l’impacte que suposen les previsions dels Pressupos-
tos Generals de l’Estat per al 2012.

– Prioritzar la creació d’empreses, l’ocupabilitat de les 
persones amb perfils amb més dificultats i la revisió en 
profunditat de les polítiques d’ocupació, els dispositius i 
la xarxa per abordar-les.

2.4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

2.4.1. Restablir el nivell de recursos dedicats al foment de 
l’ocupació, per intentar apropar-se com a mínim al com-
promís de reduir a la meitat l’atur en aquesta legislatura.

2.4.2. Paralitzar immediatament els Expedients de Regu-
lació d’Ocupació oberts en empreses i entitats públiques 
de la Generalitat com l’INCÀSOL o GISA i restablir les 
negociacions amb les representants dels treballadors i 
treballadores per tal de garantir la continuïtat de les plan-
tilles.

2.4.3. Suprimir l’impost sobre estades en establiments tu-
rístics i regular un nou impost, a través de la Llei de me-
sures fiscals i financeres que acompanyi als Pressupostos 
de la Generalitat per al 2013, que gravi l’explotació del 
nostre patrimoni cultural, natural i paisatgístic en bene-
fici del turisme i que compensi als ens locals de l’excés 
de despeses sobre els seus serveis bàsics als que han de 
fer front per la singular recepció de turistes als seus mu-
nicipis.

2.4.4. Suprimir 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 medica-
ments i productes sanitaris mitjançant l’emissió de re-
ceptes mèdiques i ordres de dispensació, coneguda col-
loquialment com a «euro per recepta» per evitar el doble 
repagament farmacèutic a Catalunya.

2.4.5. Blindar normativament, a través de les competèn-
cies pròpies de Catalunya, un model de salut d’accés uni-
versal i un nivell de taxes que no erosioni l’equitat, se-
guint l’exemple del País Basc.

2.4.6. Reprendre les convocatòries anuals de la Llei 
2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes 
i viles que requereixen una atenció especial.

2.4.7. Reunir els signants del Pacte Nacional per la Re-
cerca i la Innovació per revitalitzar aquest acord, i refor-
mular l’itinerari de finançament que figura en el Pacte, 
per tornar a dotar d’un horitzó financer creïble a aquestes 
polítiques amb l’objectiu d’arribar a una despesa del 2% 
del PIB el 2020.

2.4.8. Revisar de nou el model de preus públics de les 
matrícules universitàries, garantint com a mínim que el 
50% dels estudiants tinguin accés a beques, beques sala-
ris, préstecs i ajuts.

2.4.9. Anul·lar el procés de privatització de l’empresa TA-
BASA i mantenir el seu caràcter públic d’empresa ges- 
tora de la mobilitat dels túnels de Vallvidrera i del Túnel 
del Cadí així com d’instrument d’inversió per la millora 
i la gestió d’infraestructures del transport a Catalunya.
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2.4.10. Garantir que la titularitat del servei de subminis-
trament d’aigua en alta al territori de la Regió Metropoli-
tana de Barcelona romangui en els poders públics.

2.4.11. Fer les modificacions adients per tal d’establir que 
el Consell de la Xarxa Ter Llobregat com a Òrgan pari-
tari entre els Ajuntaments de la Regió Metropolitana de 
Barcelona i la Generalitat de Catalunya, amb competèn-
cies per gestionar efectivament la xarxa regional d’abas-
tament en alta i amb capacitat per decidir la tarifa que 
s’aplicarà a la venda d’aigua als distribuïdors i per con-
trolar les inversions i la gestió del servei.

2.4.12. Promoure a través de la seva acció exterior a Eu-
ropa la creació d’una figura tributària sobre les trans-
accions financeres i sobre la tinença d’actius financers, 
així com la creació per col·laboració público-privada de 
l’Agència Independent de Qualificació de Crèdits Eu-
ropea –EICRA, European Independent Credit Rating 
Agency–, que proporcioni informació sobre la solvència 
del deute sobirà europeu als inversors de forma indepen-
dent, tant dels governs com de les empreses, fiable, trans-
parent i que rendeixi comptes sobre l’elaboració i l’encert 
en les seves qualificacions.

2.4.13. Comprometre’s amb l’elaboració i presentació al 
Parlament de reformes estructurals concretes, abans de 
finalitzar l’any, en els següents àmbits: 

– Administracions públiques catalanes: incentivant la se-
va compactació per tal de guanyar eficiència, impulsant 
la concentració i concertació de la gestió dels béns i ser-
veis que es proveeixen i reduint la despesa improducti-
va, modificant els processos de contractació pública per 
dotar-los de transparència i més eficiència, reformant les 
modalitats de gestió i la definició d’àmbits i formes de 
col·laboració público-privada, etc.

– Funció pública: propiciant canvis en l’accés a la funció 
pública i incentivant una major professionalització dels 
directius públics.

– Educació: planificant i implementant un pla de desple-
gament integral de la Llei d’Educació de Catalunya que 
substitueixi al que ara mateix té paralitzat el Govern de 
la Generalitat.

– Energia: Promoure una veritable reforma del model 
energètic a Catalunya, garantint que no s’allargarà el ter-
mini màxim de 40 anys de vida útil de les centrals nu-
clears i reformant el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de 
Catalunya 2012-2020, per tal de passar els objectius 20-
20-20 sobre estalvi i eficiència, sobre producció d’energi-
es renovables i disminució de gasos d’efecte hivernacle a 
30-30-30.

– Eficiència en la gestió de l’administració pública: Des-
plegament de les iniciatives que permetin traslladar de 
manera efectiva a les mútues laborals els costos actual-
ment assumits per la xarxa pública d’atenció primària i 
que estan directament relacionats amb malalties qualifi-
cades com a malaltia laboral.

– Sector agroalimentari: Elaborar el Pla estratègic naci-
onal de suport a l’agricultura i l’alimentació (PENSAA) 
atès que és un dels motors econòmics de Catalunya i que 
pot ajudar a sortir el país de la crisi. Així com protegir i 
promoure el sòl per a usos agraris i la seva eficiència per 

tal d’incrementar la capacitat de producció alimentària a 
Catalunya.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa (reg. 72292)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jordi Miralles Conte, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 148.5 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents propostes de resolució, subsegüents 
al debat sobre el Pla econòmic i financer de reequilibri de 
la Generalitat 2012-2014 (tram. 259-00002/09).

Exposició de motius

El Pla econòmic i financer de reequilibri de la Generali-
tat 2012-2014 aprovat pel Govern de Catalunya ha repre-
sentat una tercera onada de mesures que es caracteritzen 
per ser profundament injustes i totalment inútils.

Mesures profundament injustes ja que s’han concentrat 
en les classes treballadores i mitges i han renunciat a 
redistribuir els costos de la crisi i els esforços per sor-
tir-se’n. Aquesta injustícia s’ha traduït no només en un 
major empobriment, sinó també amb més desigualtat. 
Que la crisi generi i incrementi aquestes diferències de-
mostra que la crisi no l’estan pagant igual les classes altes 
que les classes mitges i baixes. Redistribuir els costos de 
la crisi, exigir més a qui més té, és la responsabilitat del 
Govern.

A la vegada són mesures profundament inútils, ja que 
avui Catalunya està molt pitjor que abans de l’inici del 
seguit d’ajustos aprovats pel Govern. Aquestes polítiques 
han sigut incapaces de generar ocupació, des de l’inici de 
l’any 2011 hi ha 330 aturats més cada dia. No s’ha acon-
seguit que l’economia creixi, sinó tot el contrari ens ha 
portat a una nova recessió i més desigualtats.

Propostes de resolució

Proposta de resolució núm. 1

El Parlament de Catalunya rebutja el «Pla econòmic i fi-
nancer de reequilibri de la Generalitat 2012-2014», que 
inclou el tercer paquet de retallades del Govern i acorda 
plantejar un nou escenari econòmic a l’Estat que inclogui: 

a) Una nova negociació a nivell europeu per tal de mo-
dificar els objectius d’estabilitat pressupostària amb un 
doble objectiu: condicionar els seu assoliment progressiu 
a la recuperació de l’economia i a la creació d’ocupació.
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b) La modificació introduïda en l’article 135 de la CE per 
la reforma constitucional de 27 de setembre de 2011, i a 
les lleis d’estabilitat pressupostàries que se’n deriven.

Proposta de resolució núm. 2

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

1) Presentar al Parlament un Pla Nacional de lluita con-
tra el frau fiscal, en el termini de tres mesos, amb l’ob-
jectiu de reduir anualment un 10% del volum total del 
frau fiscal català. L’Agència Tributària de Catalunya 
proposarà i posarà en marxa fórmules de coordinació i  
col·laboració amb l’Agència Estatal d’Administració Tri-
butària i la Seguretat Social buscant una major co res- 
ponsabilitat en la lluita contra el frau fiscal i l’econo mia 
submergida.

2) Impulsar un Pacte fiscal de rendes per la sostenibilitat 
i la qualitat dels serveis públics que permeti l’increment 
dels ingressos amb figures tributàries que garanteixin 
una fiscalitat més justa i redistributiva i amb nous tributs 
de fiscalitat verda: 

– Creació d’un impost sobre les grans fortunes.

– Impost sobre els dipòsits de clients a les entitats de crèdit.

– Reduir el mínim exempt de l’impost de patrimoni i  
incrementar els tipus aplicables als trams superiors.

– Impost sobre l’energia nuclear.

– Impost sobre les emissions contaminants.

– Impost sobre les emissions de CO2.

– Impost de successions gravant les rendes més altes.

Proposta de resolució núm. 3. Departament de 
Presidència 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar 
una proposta d’escenari econòmic per a la Cooperació 
catalana pels propers anys que garanteixi que el 0,7% 
dels ingressos no condicionats es destinen a coopera-
ció al desenvolupament, amb concertació amb el sec-
tor de les ONGD i com a annex al proper Pla Director 
de Cooperació. El Govern aprovarà també un calendari  
de pagament dels deutes vigents de l’ACCD en que consti 
les dates i els imports dels pagaments.

Proposta de resolució núm. 4. Departament de 
Governació i Relacions Institucionals

El Parlament insta al Govern a: 

1) Pagar de forma immediata els seus deutes amb l’admi-
nistració local com a forma d’ajudar els ajuntaments i de 
reactivar l’economia.

2) Deixar sense efecte els acords de Govern de 29 de 
maig d’enguany sobre la reducció salarial dels empleats 
públics.

Proposta de resolució núm. 5. Departament 
d’Economia i Coneixement

El Parlament de Catalunya insta el Govern a aturar la pri-
vatització d’empreses públiques com ATLL, TABASA i 
Túnels del Cadí, fonamentals per garantir el caràcter pú-
blic de les polítiques d’aigua i mobilitat i implementar els 
canvis de funcionament necessaris per millorar la seva 
eficàcia i eficiència tot garantint la titularitat pública.

Proposta de resolució núm. 6. Departament 
d’Ensenyament

1) El Parlament de Catalunya insta el Govern a no aplicar 
el Reial decret llei 14/2012 de 20 d’abril, de l’Estat, que 
entre altres fan incidència en l’augment de les ràtios a pri-
mària i secundària o en la impossibilitat de substituir el 
professorat de baixa abans de l’onzè dia per la greu afec-
tació a la qualitat educativa i docent.

2) El Parlament de Catalunya referma el seu compromís 
amb un model d’escola catalana en llengua i en contin-
guts, que no segregui els infants i joves per raó de la seva 
llengua familiar, i que contribueixi a la construcció d’una 
societat més democràtica, lliure i cohesionada, i mani-
festa que l’ensenyament a Catalunya, amb el català com a 
llengua vehicular i emprant el mètode de la immersió lin-
güística, ha de continuar essent un dels principals actius 
per aconseguir una societat cohesionada.

3) El Parlament de Catalunya rebutja la implantació de 
noves taxes en els cicles formatius de grau superior i a 
l’augment de les taxes universitàries, que poden provo-
car l’expulsió dels ensenyaments post obligatoris i superi-
ors dels alumnes amb més dificultats econòmiques, con-
vertint el factor econòmic en barrera d’accés i límit a la 
igualtat d’oportunitats.

4) El Parlament de Catalunya insta el Govern a reforçar 
la contracció de personal docent i de suport per garan-
tir l’aplicació de la sisena hora a primària en els centres 
públics i per a garantir el manteniment de les condici-
ons i ràtios de les USEE (escola inclusiva) de cara el curs 
2012/13.

Proposta de resolució núm. 7. Departament de 
Salut

1) El Parlament insta el Govern a presentar un projecte 
de llei, en el termini màxim d’un mes, per deixar sense 
efecte la taxa, d’un euro, sobre els actes preparatoris i els 
serveis accessòries de la millora de la informació inhe-
rents al procés per a la prescripció i dispensació de medi-
caments i productes sanitaris mitjançant l’emissió de re-
ceptes mèdiques i ordres de dispensació, creat per la Llei 
5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals i financeres i 
administratives i de creació de l’impost sobre les estades 
en establiments turístics.

2) El Parlament de Catalunya rebutja l’exclusió de 426 
medicaments de finançament públic acordat en el Con-
sell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. 

3) El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a no aplicar el Reial Decret Llei 16/2012, de 20 
d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat 
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del Sistema Nacional de Salut i millora de la qualitat i se-
guretat de les seves prestacions.

4) El Parlament de Catalunya insta el Govern a acordar 
un Pla per l’accessibilitat, l’equitat, la qualitat i la racio-
nalització de l’assistència sanitària amb representació 
dels professionals, dels sindicats, dels usuaris, de les en-
titats veïnals i dels ajuntaments per consensuar les me- 
sures de racionalització de l’assistència sanitària.

5) El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar 
les següents mesures per la racionalització de la despesa 
farmacèutica: 

a) Crear un sistema propi d’informació sobre medica-
ments i terapèutica i impulsar la formació continuada del 
personal sanitari independent de la indústria farmacèu-
tica.

b) Prohibir l’activitat de promoció comercial de medica-
ments en els centres de salut i evitar els conflictes d’in-
teressos de professionals de la salut amb les companyies 
farmacèutiques, mitjançant la inclusió d’una clàusula es-
pecífica en els nous contractes laborals i apartant de les 
institucions, comissions farmacoterapèutiques i grups de 
treball relacionats als professionals que tinguin aquest ti-
pus de conflicte d’interessos.

Proposta de resolució núm. 8 Departament 
d’Interior

El Parlament de Catalunya insta el Govern a aturar tots 
els projectes d’increment d’efectius i de mitjans tècnics 
de la BRIMO (Unitats antiavalots) del Cos de Mossos 
d’Esquadra i a incrementar, en canvi, els efectius, mit-
jans tècnics i partides pressupostàries destinades a lluitar 
contra l’augment de morts per violència masclista, l’aug-
ment de persones mortes i ferides greus per accidents de 
trànsit, i l’augment de les hectàrees cremades per incen-
dis forestals, que s’han incrementat de forma preocupant 
durant el primer semestre d’aquest any.

Proposta de resolució núm. 9. Departament de 
Territori i Sostenibilitat

1) El Parlament de Catalunya insta el Govern a formular, 
en el termini màxim de tres mesos, en el marc del Pacte 
Nacional de l’Habitatge i amb participació i consens de 
totes les entitats que en formen part de: 

a) El nou Pla del dret a l’habitatge 2012-2014, en compli-
ment de la llei del dret a l’habitatge,

b) El Pla territorial sectorial de l’Habitatge, actualitzat 
i ajustat a les noves situacions derivades de la crisis i de 
la nova legislació urbanística i d’habitatge, amb criteris 
d’afavoriment de la cohesió social i del re-equilibri ter-
ritorial.

c) L’actualització de les Mesures del Pacte Nacional de 
l’Habitatge, amb l’establiment de prioritats i actuacions 
per fer front a les emergències socials en matèria d’habi-
tatge, amb concreció pressupostària per les diverses me-
sures.

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions necessàries davant del Govern de l’Estat perquè 

modifiqui la normativa hipotecària per tal de convertir la 
dació en pagament del domicili principal com una opció 
de les famílies, amb caràcter obligatori per a les entitats 
financeres.

3) El Parlament de Catalunya insta el Govern a obrir de 
forma immediata la possibilitat de tramitar noves sol-
licituds d’ajut al pagament del lloguer per tal de poder 
donar resposta a les situacions d’exclusió social residen-
cial esdevingudes des del mes de maig de 2010– 

4) El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar 
continuïtat a les convocatòries d’ajuts per a la rehabilita-
ció integral de barris en compliment de la Llei 2/2004 de 
millora de barris, àrees urbanes i viles, en el mateix ni-
vell de 2010, com un instrument fonamental per garantir 
la cohesió social de Catalunya.

Proposta de resolució núm. 10. Departament de 
Cultura

El Parlament de Catalunya insta el Govern a mante-
nir la convocatòria de subvencions per a la redacció de 
projectes arquitectònics per a la construcció de cen-
tres bibliotecaris i per al manteniment de col·leccions  
bibliogràfiques i a l’adquisició de nous fons, per a les bi- 
blioteques públiques, el manteniment de les partides 
previstes d’ajut a la cultura i la reducció de les partides 
destinades a publicitat, comunicació i la reducció de les 
inversions a la mínima expressió dels manteniments ne-
cessaris i urgents per garantir la seguretat pública.

Proposta de resolució núm. 11. Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural

El Parlament de Catalunya insta el Govern a, per tal de 
millorar la gestió forestal, fonamentalment pel que fa a 
la relacionada amb la prevenció d’incendis, no paralitzar 
ni endarrerir les obres forestals relacionades amb els pe-
rímetres de prevenció prioritària, l’arranjament de pistes 
i camins forestal així com no disminuir l’import de les 
subvencions adreçades a una gestió forestal sostenible.

Proposta de resolució núm. 12. Departament de 
Benestar Social i Família 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Eixugar el deute que la Generalitat de Catalunya acu-
mula amb les entitats socials, assumir els costos finan-
cers que se’n deriven, incloure en les bases de les convo-
catòries de subvencions de la Generalitat de Catalunya el 
termini de pagament de les mateixes, acordar amb les en-
titats financeres una línia de finançament de crèdits pre-
ferent per les entitats del Tercer Sector Social i avançar 
cap un model de concertació dels serveis d’atenció a les 
persones amb les entitats del Tercer sector Social.

2) Garantir el manteniment de les ràtios de personal que 
fixa la Cartera de Serveis Socials i sotmetre qualsevol 
canvi en els criteris funcionals de les prestacions de ser-
veis al consens amb els agents implicats.
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3) Posar especial èmfasi, dins del Pacte per a la Infàn-
cia de Catalunya, en la prevenció dels factors que més 
incideixen en la pobresa infantil: augment de les beques 
menjador i la creació de serveis d’acollida, millora dels 
ajuts per fill a càrrec i increment del nombre d’habitatges 
socials i ajudes a famílies per evitar desnonaments.

4) Donar compliment als compromisos assolits en els 
pressupostos per a l’any 2012 respecte al pagament dels 
ajuts als Centres especials de treball d’iniciativa social, 
assegurant la subvenció del cost salarial corresponent al 
lloc de treball del 75% del salari mínim interprofessio-
nal per als treballadors amb discapacitat amb especials 
dificultats.

5) Elaborar un pla de desinstitucionalització de les per-
sones amb diversitat funcional a Catalunya, que reculli 
les recomanacions de l’informe del grup Ad Hoc d’ex-
perts sobre la transició de serveis residencials cap a ser-
veis comunitaris i que implementi la Recomanació CM/
Rec(2010)2 sobre la desinstitucionalització i la vida en 
comunitat dels infants amb diversitat funcional.

6) Garantir l’aplicació la Llei de Promoció de l’Autono-
mia Personal i Atenció a la Dependència pel que fa a les 
persones amb dependència moderada.

7) Fer les gestions oportunes davant el Govern de l’Estat 
a ampliar els descomptes en les factures de gas, llum i te-
lèfon per aquelles persones o famílies amb ingressos que 
no superin el 120% de l’IRSC per cadascun dels mem-
bres en edat de treballar.

Proposta de resolució núm. 13. Departament 
d’Empresa i Ocupació

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Convocar una taula de diàleg amb sindicats, associa-
cions empresarials, ajuntaments, sectors socials i forces 
polítiques, per a pactar mesures per a sortir de la crisi, 
dinamitzar l’economia i generar ocupació.

2) Impulsar estratègies en favor de l’economia produc-
tiva, la industria i el coneixement; la creació d’ocupa-
ció, l’economia verda i les polítiques socials i un treball 
digne; per tal d’aconseguir un model productiu, turístic 
i agroalimentari ecològicament sostenible i socialment 
just, i que l’economia estigui al servei de les persones i 
el territori.

3) Promoure un canvi de model productiu, amb creació 
d’ocupació i equilibri territori, basat en: 

a) En el sector primari, l’agricultura ecològica, el sector 
forestal i la protecció del medi ambient.

b) La reactivació de la industrial. Una Catalunya indus-
trial per a la recuperació econòmica i basada en la inno-
vació i l’exportació, la captació d’inversions, la mobilitat, 
les energies renovables i els serveis lligats a les polítiques 
de sostenibilitat.

c) En els serveis públics, la salut, l’educació, i en l’atenció 
a les persones i la dependència.

d) El desplegament d’un Pla de lluita contra l’atur juvenil.

e) En el sector cultural i de l’audiovisual.

f) El foment de l’emprenedoria col·lectiva i el foment del 
cooperativisme.

5) Treballar per implantar un marc català de relacions 
laborals com una eina essencial per fer front a les con-
seqüències de la greu situació de dificultats del mercat 
de treball, de manera que el Govern català esdevingui a 
la pràctica l’administració única en l’àmbit laboral, tot 
aprofitant-ne al màxim les competències.

6) Impulsar la reforma de la Llei d’Ordenació del Siste-
ma d’Ocupació i creació un Servei d’Ocupació de Cata-
lunya (SOC), garantint el caràcter plenament públic dels 
servis d’ocupació i intermediació.

7) Garantir la suficiència de recursos econòmics i el per-
sonal necessari per fer front a les necessitats de formació, 
orientació i intermediació dels treballadors i treballado-
res en atur.

8) Constituir, en el termini d’un mes, una comissió par-
lamentària mixta: govern, grups parlamentaris i entitats, 
per a l’estudi de la implantació de la Renda Garantida de 
Ciutadania en els termes previstos a l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’Autonomia.

9) Suspendre les darreres modificacions legislatives de la 
Renda Mínima d’Inserció, fer públiques les dades d’evo-
lució del programa (expedients vigents, extingits, pen-
dents de valorar, pendents de nòmina), desencallar els 
expedients aturats i fer el pagament urgent a aquelles per-
sones que malgrat tenir l’expedient aprovat no estant co-
brant.

10) Establir un mecanisme de compensació pressupostà-
ria per als serveis socials municipals pel greuge econò-
mic ocasionat per les restriccions en l’accés a la Renda 
Mínima d’Inserció que han comportat un increment de la 
partida destinada a ajuts d’urgència social.

Proposta de resolució núm. 14. Departament de 
Justícia 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Deixar sense efecte la decisió de tancar els entres de 
Justícia juvenil de Montilivi i dels Til·lers.

2) Recuperar els programes de subvencions i convenis 
amb les entitats del tercer sector que col·laboren en les 
mesures de reinserció i rehabilitació de presos.

3) Deixar sense efecte la retirada del berenar als interns 
en centres penitenciaris.

Proposta de resolució núm. 15. Sobre el projecte 
Eurovegas

1) El Parlament de Catalunya insta el Govern a no adop-
tar cap decisió que impliqui l’acceptació de la instal·lació 
a Catalunya del projecte d’Eurovegas sense haver realit-
zat abans un debat específic sobre aquesta qüestió al Par-
lament.

2) El Parlament de Catalunya rebutja la instal·lació del 
projecte Eurovegas, impulsat per l’empresa Las Vegas 
Sands Corporations, a la comarca del Baix Llobregat, per 
la manca de transparència de les negociacions, la man-



9 de juliol de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 347

3.10.45. TRAMITACIONS EN CURS 61

ca d’informació a alguns Ajuntaments i als Grups Par-
lamentaris, per l’impacte en el territori que suposaria la 
destrucció del parc Agrari del baix Llobregat i un greu 
perill per les zones protegides del Delta del Llobregat, 
la destrucció d’ocupació vinculada a l’agricultura, els pe-
rills que comportaria l’increment d’activitat de les màfi-
es, les amenaces per la seguretat en els municipis veïns, 
l’increment de ludopaties, les possibles modificacions de 
lleis reguladores del joc o d’aspectes vinculats a la salut 
com la prohibició de fumar, i sobre tot, pel model de des-
envolupament basat en la construcció, l’especulació im-
mobiliària, la participació del mateix sector bancari que 
nega el crèdit a les empreses i famílies, i la destrucció del 
territori, que ha portat a la crisi actual.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2012

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

Proposta de resolució presentada pel Grup Parlamen-
tari Socialista, pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, pel 
Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la In-
dependència, pel Subgrup Parlamentari de Ciutadans 
(reg. 72300)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP Socialista, Josep 
Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del Partit Popu-
lar de Catalunya, Dolors Camats Luis, portaveu del GP 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, Anna Simó i Castelló, portaveu del GP d’Es-
querra Republicana de Catalunya, Alfons López i Tena, 
representant del SP de Solidaritat Catalana per la Inde-
pendència, Albert Rivera Díaz, portaveu del SP de Ciuta-
dans, d’acord amb el que estableix l’article 148.5 del Re-
glament del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució, subsegüent al debat sobre el Pla econòmic i fi-
nancer de reequilibri de la Generalitat 2012-2014 (tram. 
259-00002/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya lamenta l’actitud del Govern 
en negar-se durant el debat sobre el Pla econòmic i finan-
cer de reequilibri de la Generalitat 2012-2014 a respon-
dre les intervencions dels diversos grups parlamentaris, 
fet que constitueix un menyspreu pel debat democràtic i 
és mostra del poc interès del Govern per explicar i discu-
tir les retallades en seu parlamentària.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep En-
ric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; Dolors Ca-
mats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Anna Simó i Cas-
telló, portaveu del GP d’ERC; Alfons López i Tena, 
representant del SP de SI; Albert Rivera Díaz, portaveu 
del SP C’s 

Proposta de resolució presentada pel Grup Parlamen-
tari Socialista, pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, pel 
Subgrup Parlamentari de Ciutadans (reg. 72302)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP Socialista, Josep 
Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del Partit Popu-
lar de Catalunya, Dolors Camats Luis, portaveu del GP 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, Anna Simó i Castelló, portaveu del GP d’Es-
querra Republicana de Catalunya, Albert Rivera Díaz, 
portaveu del SP de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 148.5 del Reglament del Parlament, presen-
ten la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
sobre el Pla econòmic i financer de reequilibri de la Ge-
neralitat 2012-2014 (tram. 259-00002/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a concertar 
les 60 places de la residència de Gent Gran del muni-
cipi de Batea abans de l’1 de setembre de 2012, d’acord 
amb el control de compliment de la Resolució 256/IX, 
del Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep 
Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; Do-
lors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Anna Simó 
i Castelló, portaveu del GP d’ERC; Albert Rivera Díaz, 
portaveu del SP C’s

Propostes de resolució transaccionals pre-
sentades pels grups parlamentaris
Reg. 72323, 72324, 72325, 72326, 72327, 
72328 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 05.07.2012

Proposta de resolució transaccional presentada pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió i pel Grup 
Parlamentari del Par tit Popular de Catalunya (Reg. 
72323)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència 
i Unió, Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt del GP 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableix l’article 148.5 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents propostes de resolució transaccionals, 
subsegüents al debat sobre el Pla econòmic i financer 
de reequilibri de la Generalitat 2012-2014 (tram. 259-
00002/09).
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Proposta de resolució transaccional

Presentada per: GP de Convergència i Unió, GP del 
Partit Popular de Catalunya

A la Proposta de resolució núm. 2, del GP del PPC
Amb modificació

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar, 
en el termini màxim d’un any, una central de compres de 
la Generalitat per afavorir economies d’escala i abaratir 
costos (carburants, energia, material d’oficina, etc.).

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2012

Jordi Turull Santi Rodríguez Serra
Portaveu GP de CiU Portaveu adjunt GP del PPC 

Proposta de resolució transaccional presentada pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió i pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (Reg. 72324)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència 
i Unió, Dolors Camats Luis, portaveu del GP d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, d’acord amb el que estableix l’article 148.5 del Re-
glament del Parlament, presenten la següent proposta 
de resolució transaccional, subsegüent al debat sobre el 
Pla econòmic i  financer de reequilibri de la Generalitat 
2012-2014 (tram. 259-00002/09).

Proposta de resolució transaccional

Presentada per: GP de Convergència i Unió, GP d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alter-
nativa

A la Proposta de resolució núm. 2, del GP ICV-EUiA

Amb modificació

«1) Presentar al Parlament un Pla Nacional de lluita con-
tra el frau fiscal, en el termini de sis mesos, amb l’objectiu 
de reduir anualment un 10% del volum total del frau fis-
cal català. L’Agència Tributària de Catalunya proposarà i 
posarà en marxa fórmules de coordinació i col·laboració 
amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Se-
guretat Social buscant una major coresponsabilita en la 
lluita contra el frau fiscal i l’economia submergida.»

Palau del Parlament,  4 de juliol de 2012

Jordi Turull i Negre Dolors Camats Luis
Portaveu GP de CiU Portaveu GP d’ICV-EUiA 

Proposta de resolució transaccional presentada pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió i pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(Reg. 72325)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència i 
Unió, Anna Simó i Castelló, portaveu del GP d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 148.5 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents propostes de resolució transaccionals, subse-
güents al debat sobre el Pla econòmic i financer de reequi-
libri de la Generalitat 2012-2014 (tram. 259-00002/09).

Proposta de resolució transaccional

Presentada per: GP de Convergència i Unió, GP d’Es-
querra Republicana de Catalunya

A la Proposta de resolució núm. 2, del GP ERC
Amb supressió

«2 b) Que els pressupostos de l’Estat 2012 i les mesu-
res preses ulteriorment impacten contra de les locomo-
tores del progrés econòmic, Catalunya, les Illes Balears 
i el País Valencia, que asseguren gairebé la meitat de les 
aportacions en recerca, el 40 per cent de les exportaci-
ons i més d’un terç del producte interior brut de l’Estat, 
amb una ofensiva recentralitzadora de la governança i el 
poder polític, descentralitzadora dels ajustaments d’equi-
libri i del dèficit, deslleial en la presa de decisions unila-
terals sobre competències en els compromisos financers 
adquirits i en les inversions que ens concerneixen i inter-
ventora de la nostra gestió de les polítiques de despesa i 
dels ingressos rebaixant dràsticament inversions i trans-
ferències en matèria sanitària, educativa, d’acollida, de 
recerca i de polítiques actives d’ocupació en el moment 
més crític de destrucció d’ocupació. Que en cap cas cap 
partit català pot donar-li suport a les Corts espanyoles.»

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2012

Jordi Turull i Negre Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP de CiU Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució transaccional presentada pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió i el Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (Reg. 
72326)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència i 
Unió, Anna Simó i Castelló, portaveu del GP d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 148.5 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents propostes de resolució transaccionals, subse-
güents al debat sobre el Pla econòmic i financer de reequi-
libri de la Generalitat 2012-2014 (tram. 259-00002/09).

Proposta de resolució transaccional

Presentada per: GP de Convergència i Unió, GP d’Es-
querra Republicana de Catalunya
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A la proposta de resolució núm. 11, del GP ERC

De modificació i addició

«g) Respectar allò estableix la Llei d’Acollida de les per-
sones immigrades respecte al paper que ha de jugar la 
llengua catalana com a llengua comuna, establint l’apre-
nentatge de la llengua catalana equivalent al que en el 
marc europeu es coneix com a competències lingüísti-
ques bàsiques per a l’accés a l’arrelament social i d’altres 
tràmits legals en els que es valori el grau d’integració, 
quan s’aprovi el Reglament de la Llei d’Acollida, abans de 
finals del 2012.»

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2012

Jordi Turull i Negre Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP de CiU Portaveu del GP d’ERC 

Proposta de resolució transaccional presentada pel  
Grup Parlamentari Socialista i pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (Reg. 72327)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP Socialista, Anna 
Simó i Castelló, portaveu del GP d’ERC, d’acord amb el 
que estableix l’article 148.5 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents propostes de resolució transacci-
onals, subsegüents al debat sobre el Pla econòmic i fi-
nancer de reequilibri de la Generalitat 2012-2014 (tram. 
259-00002/09).

Proposta de resolució transaccional

Presentada per: GP d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, GP Socialista

A la Proposta de resolució núm. 12, apartat b, del GP 
d’ERC
Amb addició

«...i la N-340 respectivament, per als residents.»

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2012

Miquel Iceta i Llorens Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP SOC Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució transaccional presentada pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió i pel Grup 
Parlamentari del Par tit Popular de Catalunya (Reg. 
72328)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència i 
Unió, Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 148.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució 
transaccional, subsegüent al debat sobre el Pla econò-
mic i financer de reequilibri de la Generalitat 2012-2014 
(tram. 259-00002/09).

ProPosta de resolució transaccional

Presentada per: GP de Convergència i Unió, GP del 
Partit Popular de Catalunya

A la Proposta de resolució del GP del Partit Popular de 
Catalunya
Amb modificació

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a: 

1. Analitzar en els propers mesos els efectes que, sobre les 
finances públiques catalanes tindrà l’aplicació de les me-
sures del Govern de l’Estat en relació a la despesa farma-
cèutica, així com la taxa sobre els actes preparatoris i els 
serveis accessoris de millora de la informació inherents 
als procés per a la prescripció i dispensació de medica-
ments i productes sanitaris mitjançant l’emissió de recep-
tes mèdiques i ordres de dispensació.

2. D’acord amb els resultats de l’anàlisi anterior i en el 
marc del pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
l’any 2013 i d’acord amb els objectius de dèficit, valorar 
la continuïtat de la taxa sobre els actes preparatoris i els 
serveis accessoris de millora de la informació inherents 
als procés per a la prescripció i dispensació de medica-
ments i productes sanitaris mitjançant l’emissió de recep-
tes mèdiques i ordres de dispensació.»

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2012

Jordi Turull i Negre Santi Rodríguez i Serra
Portaveu GP de CiU Portaveu adjunt 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 Sindica-
tura de Comptes d’un informe de fiscalització 
relatiu als contractes de qualsevol entitat pú-
blica de l’àmbit de la salut amb el Grup Serhs
Tram. 253-00009/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa, Subgrup 
Parlamentari Ciutadans, Uriel Bertran Arrué, 
del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència
Reg. 70993 / Admissió a tràmit i tramesa a 
la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 
Mesa del Parlament, 03.07.2012

Procediment: l’establert als articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament

A la Mesa del Parlament

Els grups i subgrups parlamentaris sotasignats, d’acord 
amb el que estableix l’article 168.2 del Reglament del 
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Parlament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de la Sindi-
catura de Comptes.

Exposició de motius

Durant els darrers mesos, han aparegut als mitjans de co-
municació diverses informacions sobre possibles conflic-
tes d’interessos i possibles irregularitats en les adjudica-
cions de serveis realitzades per diferents centres sanitaris 
finançats per la Generalitat i els corresponents ajunta-
ments al Grup Serhs.

El Grup Serhs és un important grup empresarial, format 
per 64 societats, amb interessos en el camps de l’hoste-
leria, els serveis de cuina o la distribució. Segons les es-
mentades informacions periodístiques el Grup Serhs ha 
aconseguit contractes per 50,8 milions d’euros, d’aquests 
15,3 milions d’euros sense realitzar concurs.

El Consorci Sanitari i Social de Catalunya S.A. realit-
za entre d’altres tasques, assessorament jurídic, tècnic i 
administratiu en les convocatòries de concursos per l’ad-
judicació de diferents serveis dels seus associats, a la ve-
gada que tasques de gestió gerencial d’establiments de 
salut dels Consorci Sanitari i Social de Catalunya i que al 
Grup Serhs se li ha adjudicat diferents serveis en centres 
gestionats per l’esmentat consorci, en alguns casos sense 
concurs públics

Aquestes informacions destaquen els possibles conflic-
tes d’interessos per part del senyor Ramon Bagó com a 
membre del Consell d’Administració del Consoci de Sa-
lut i Social de Catalunya S.A. (CSC,S.A.) i a la vegada 
President del Grup Serhs. Així com, en alguns casos, la 
manca de concurs públic en l’adjudicació de la gestió de 
serveis al Grup Serhs.

Per esclarir aquestes situacions i evitar qualsevol ombra 
de dubte 

Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la se-
güent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 168 del 
Reglament del parlament, insta a la Sindicatura de comp-
tes a realitzar la fiscalització dels contractes vigents l’any 
2009 fins a l’actualitat de qualsevol entitat pública de 
l’àmbit de la salut catalana (consorcis, fundacions, em-
preses públiques i altres) amb el grup Serhs.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2012

Josep Vendrell Gardeñes, diputat GP ICV-EUiA; Jordi 
Miralles Conte, diputat GP ICV-EUiA; Uriel Bertran i 
Arrué, diputat del SP de SI; Jordi Cañas Pérez, portaveu 
adjunt del SP C’s

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.07.2012 al 18.07.2012).

Finiment del termini: 19.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 03.07.2012.

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 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, que aprova el text re-
fós de la Llei reguladora de les hisendes lo-
cals
Tram. 270-00015/09

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 72295), Grup Parlamentari Socialista (reg. 72331).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.07.2012 al 09.07.2012).

Finiment del termini: 10.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2012.

3.10.75. PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ DAVANT 
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procediment per a la interposició d’un re-
curs d’inconstitucionalitat contra el Reial 
decret llei 14/2012, del 20 d’abril, de mesu-
res urgents de racionalització de la despesa 
pública en l’àmbit educatiu
Tram. 212-00005/09

Reconsideració de l’acord sobre l’admissió a 
tràmit de la Mesa del 19 de juny de 2012
Mesa del Parlament, 03.07.2012

Acord: Vist l’informe dels Serveis Jurídics i atesa la ne-
cessitat de fer una interpretació integrativa i coherent de 
l’article 155 del Reglament i l’article 30 de la Llei 2/2009, 
del 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, 
excepcionalment, la Mesa admet a tràmit la petició, lle-
vat de la proposta relativa a l’article 2 del Reial decret 
llei, atès que sobre aquest precepte no es va demanar el 
dictamen preceptiu del Consell de Garanties Estatutàries 
que determina l’article 76.3 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya.
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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. 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 Cons-
titucional, s’interposi un recurs d’inconstitucionalitat con-
tra 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’inconstitucionalitat, per la seva 
presumpta afectació de l’autogovern de Catalunya i vulne-
ració 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 
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 Catalunya.

– 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.

[...]

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

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la temporada turística d’estiu
Tram. 302-00160/09

Esmenes presentades
Reg. 72203, 72212, 72228, 72240, 72241 / Admissió 
a tràmit: Presidència del Parlament, 04.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 72203)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Xavier Sabaté i Ibarz, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la temporada turística 
d’estiu (tram. 302-00160/09).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP Socialista

De supressió de part de la introducció de la moció

«El Parlament de Catalunya, atesa la situació que es de-
dueix dels indicadors relatius als nivells d’ocupació i del 
nombre de pernoctacions en els establiments turístics du-
rant els primers mesos d’enguany, que posen en evidèn-
cia una important disminució del turisme domèstic i del 
que té com a destinació les comarques interiors, insta el 
Govern, amb caràcter urgent, a: [...]» 

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 1 de la moció. Nova redacció

«1. Elaborar i posar a disposició de les empreses turísti-
ques catalanes un estudi sobre la captació de nous mer-
cats domèstics i internacionals que s’adapti a les carac-
terístiques de cadascun dels models de turisme presents 
al territori, d’interior, de costa i específicament el de la 
ciutat de Barcelona, així com al perfil dels turistes que 
aquests models poden absorbir, turisme familiar, turisme 
esportiu, turisme de compres, turisme cultural, etc.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt 1 bis. Nova redacció

«1 bis. Promoure la competitivitat en qualitat de les em-
preses turístiques catalanes aportant valor afegit amb 
nous productes, serveis (carreteres, seguretat, sanitat) i 
incorporant la identitat (els espais neutrals, la gastrono-
mia, les festes la cultual, el patrimoni) com a recurs tu-
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rístic central, fugint dels models estandaritzats i donant 
a conèixer tot allò que aporta sentit a l’experiència tu-
rística.» 

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2012

Miquel Iceta i Llorens Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 72212)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Sergi de los Ríos 
Martínez, diputat, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 139 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la temporada turística d’estiu (tram. 302-
00160/09).

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

Esmena de modificació del punt 1

«Adoptar un conjunt coherent de mesures conduents a la 
captació de majors fluxos turístics provinents de la resta 
de l’estat per tal que els visitants percebin la nostra rea-
litat de país durant l’estada a Catalunya. Donant suport 
a la creació, el desenvolupament i la promoció dels pro-
ductes i serveis turístics basats en els principis de la sos-
tenibilitat econòmica, social, ambiental i cultural reco-
manats per l’Organització Mundial del Turisme (OMT), 
en favor de la creació de rutes temàtiques, l’estructuració 
de productes a partir del patrimoni cultural, tangible i in-
tangible, i la posada en valor de la identitat i l’autenticitat 
com a factors de singularitat i diferenciació de les desti-
nacions catalanes amb la finalitat de potenciar l’oferta 
turística de les comarques interiors de Catalunya i millo-
rar-ne la seva competitivitat.»

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

«Presentar davant del Parlament un estudi cost benefi-
ci del projecte d’Eurovegas presentat per la companyia 
«Las Vegas Sands Corporation» i garantir la igualtat 
d’oportunitats de tots els agents i empreses del sector i 
que cap circumstància econòmica conjuntural en faci re-
visar els criteris ètics i legals que, com a societat ens hem 
atorgat, rebutjant el projecte en cas d’implicar qualsevol 
modificació d’aquest principis.»

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2012

Anna Simó i Castelló Sergi de los Ríos Martínez
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència (reg. 72228)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la tempora-
da turística d’estiu (tram. 302-00160/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Al punt 1, modificar «d’Espanya» per «de l’Estat espa-
nyol»

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

Modificar «prenent com a referència la subvenció fixa-
da en els programes del «Instituto de Mayores y Servi-
cios Sociales» (IMSERSO), als efectes de l’aplicació 
de les excepcions establertes en l’article 108.1 de la 
norma» per «d’acord amb un dictamen proposat pel 
conseller de Benestar de la Generalitat de Catalunya.»

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2012

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
72240)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la moció subsegüent a 
la interpel·lació sobre la temporada turística d’estiu (tram. 
302-00160/09).

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

D’addició d’un apartat d al punt 2

d) Les estades realitzades en establiments d’agroturisme 
o cases de pagès i allotjaments rurals estaran exemptes 
d’aquesta taxa.
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2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

D’un punt 3

3) Es crearà un Fons per la Recuperació i Conservació 
del patrimoni i la millora del Turisme destinat a finançar 
polítiques de reducció de l’impacte ambiental de l’acti-
vitat turística, la conservació del patrimoni i el foment 
de noves formes de turisme vinculades a la sostenibilitat.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

D’un punt 4

4) El Parlament rebutja la instal·lació del complex Euro-
vegas a Catalunya que suposaria el trencament del mo-
del turístic català que es basa en la qualitat i la cultura i 
identitat pròpies i perquè el model turístic que comporta 
el projecte és del tot incompatible amb el model de tu-
risme sostenible que impulsa l’Organització Mundial de 
Turisme.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2012

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

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 72241)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
temporada turística d’estiu (tram. 302-00160/09).

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

Al primer paràgraf del punt 2

«2. Així mateix, en relació al desenvolupament regla-
mentari de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fis-
cals, financeres i administratives i de creació de l’impost 
d’estades en establiments turístics, es compromet a de-
manar l’elaboració d’un informe tècnic-jurídic sobre la 
viabilitat dels punts següents: »

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques de justícia juvenil
Tram. 302-00161/09

Esmenes presentades
Reg71413, 72242 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 04.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 71413)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Agnès Pardell i Veà, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 139 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de 
justícia juvenil (tram. 302-00161/09).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP Socialista

Supressió del punt 6 de la Moció.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2012

Miquel Iceta i Llorens Agnès Pardell i Veà
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC
 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 72242)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques de justícia juvenil (tram. 302-00161/09).

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

Al punt 1

«1. Garantir, tal i com es fa actualment, a tots els joves 
infractors que requereixen d’u na mesura d’internament, 
un Centre Educatiu que els hi faciliti la proximitat a la 
família, al jutjat, als professionals de l’advocacia i la seva 
incorporació a recursos normalitzats especialment pels 
joves que compleixen internaments semioberts.»

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

Al punt 2

«2. Mantenir, a la mesura del possible, l’actual «Mapa de 
Centres de Justícia Juvenil», i les places d’internament en 
règim semiobert i tancat que hi ha actualment, incloses 
les dels Centres Educatius Montilivi i Til·lers.»
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3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Convergència i Unió

Al punt 3

« 3. Garantir, tal i com es fa actualment, que a tots els 
Centres Educatius de Justícia Juvenil els interns estiguin 
separats en mòduls en funció del sexe, edat, mesures pre-
ventives o fermes.»

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

Al punt 4

«4. Vetllar per la no sobreocupació dels Centres de Justí-
cia Juvenil, perquè aquesta dificulta el treball de tutories 
individualitzat amb els joves i comporta una càrrega de 
treball excessiva per als educadors i educadores pel que 
fa a l’atenció directa als joves.»

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

Al punt 5

«5. Mantenir el número de places dels treballadors desti-
nats als Centres de Justícia Juvenil, incloses les dels Cen-
tres Educatius Montilivi i Til·lers.»

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

Al punt 6

«6. No portar a terme cap tipus de decisió relacionada 
amb la racionalització de la despesa en l’àmbit de la Jus-
tícia Juvenil sense audiència prèvia d’un comitè de se-
guiment format per personal directiu, educatiu i tècnic 
de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat 
i de Justícia Juvenil.»

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques d’ocupació
Tram. 302-00162/09

Esmenes presentades
Reg. 72202, 72213, 72243 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 04.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 72202)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les políti-
ques d’ocupació (tram. 302-00162/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

D’addició al punt 1 de l’apartat A

«1. Convocar una taula de diàleg amb sindicats, associ-
acions empresarials, sectors socials i forces polítiques i 
entitats municipalistes, per pactar mesures per a sortir de 
la crisi, dinamitzar l’economia i generar ocupació.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 2 de l’apartat A. Nova redacció

«2. Desenvolupar totes les línies de l’Acord estratègic per 
a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la 
competitivitat de l’economia catalana com a veritable full 
de ruta que ha de contribuir al canvi de model productiu 
de Catalunya, en favor de l’aposta per l’economia pro-
ductiva, els nous sectors emergents, la política de clús-
ters, la Catalunya industrial i del coneixement, la crea-
ció d’ocupació, l’economia verda i les polítiques socials i 
un treball digne, per tal d’aconseguir un model productiu, 
turístic i agroalimentari ecològicament sostenible i soci-
alment just, i que l’economia estigui al servei de les per-
sones i el territori.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 3 de l’apartat A. Nova redacció

«3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

a) Presentar un recurs d’inconstitucionalitat al RDL 
3/2012 en els termes que determina el Consell de Garan-
ties Estatutàries en el seu Dictamen.
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b) Garantir els drets dels treballadors i treballadores a 
través d’una legislació negociada entre els agents econò-
mics i socials.

c) Recuperar les competències de la Generalitat com a 
Autoritat Laboral a Catalunya atesa la distribució com-
petencial establerta en l’article 149.1.7 de la Constitució 
Espanyola i l’article 170 de l’Estatut d’autonomia.

d) Potenciar l’articulació del Marc Català de Relacions 
Laborals a través del diàleg i els acords de sindicats i pa-
tronal a través de l’AIC i l’Acord Estratègic.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista

D’un nou punt 4 bis a l’apartat A. Nova redacció

«4 bis. Potenciar la inserció sociolaboral de les persones 
en risc d’exclusió social.

a) Posar en marxa un pla de xoc adreçat a: 

– Persones aturades que han perdut tota cobertura eco-
nòmica com a conseqüència de la finalització de la pres-
tació per desocupació o subsidis assistencials.

– Desocupats joves sense qualificació i persones majors 
de 45 anys amb dificultats d’inserció laboral, per tal que 
millorin la seva ocupabilitat.

b) Formar sectors emergents que comportin generació 
d’ocupació i impulsar mesures que permetin l’alternança 
de la formació i el treball de manera que es millori l’ocu-
pabilitat dels desocupats, especialment dels joves que han 
abandonat precoçment la seva formació.

c) Afavorir l’accés de les entitats del tercer sector i agents 
econòmics i socials a la gestió de les polítiques actives 
d’ocupació com a agents claus per a la inserció dels col-
lectius més vulnerables.

d) Revisar l’actual programa de Plans d’ocupació a fi que 
esdevingui un instrument d’inserció laboral més flexible, 
fer viables els itineraris d’inserció que comportin forma-
ció i plans d’ocupació, agilitzar la selecció de les perso-
nes candidates als plans d’ocupació, possibilitar que les 
empreses accedeixin als plans d’ocupació en determinats 
supòsits i garantir que els plans d’ocupació estableixin 
contactes amb persones amb més risc d’exclusió social.

e) Potenciar polítiques actives d’ocupació, flexibles i 
adaptades a l’actual context socioeconòmic, regularitzar 
les pràctiques laborals en cursos de formació impartits 
per entitats i no subvencionats pels departaments compe-
tents en la matèria i potenciar programes més flexibles en 
l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació.

f) Mantenir els programes d’inserció sociolaboral es-
pecífics per a col·lectius d’especial dificultat d’inserció, 
establir contractes de temps parcial per a joves en risc 
d’exclusió, impulsar i crear incentius per a les empreses 
que contractin joves en risc d’exclusió social, fomentar la 
contractació a temps parcial per a joves, millorar l’ocu-
pabilitat dels joves tutelats i ex-tutelats per la Generalitat 
de Catalunya com a col·lectiu especialment vulnerable i 
impulsar programes d’alfabetització digital.

g) Reservar determinats llocs de treball per a la contrac-
tació de persones en situació d’exclusió, afavorir la con-
tractació de persones en situació de risc d’exclusió en el 
marc de les clàusules socials, afavorir la contractació de 
serveis prestats per empreses d’inserció i centres especi-
als de treball en el marc de les clàusules socials.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 6 de l’apartat A. Nova redacció

«6. En relació amb les Oficines de Treball de la Genera-
litat (OTG) i el SOC: 

1. Garantir la suficiència de recursos econòmics i humans 
per fer front a totes les necessitats de formació, orienta-
ció i intermediació laborals dels aturats/es, donant con-
tinuïtat laboral als 150 orientadors/es i 150 promotors/es 
del SOC, donada la valuosa tasca que fan en contribuir a 
una millor i més ràpida transició laboral entre tenir feina, 
l’atur, i tornar a trobar una ocupació.

2. Elaborar un pla per estabilitzar la situació laboral de 
les 366 persones dels plans d’ocupació contractats per la 
Generalitat i que acaben el 31 d’agost, per tal de continu-
ar garantint la tramitació i la gestió de tots els programes 
del SOC.

3. Crear una borsa de treball amb el personal dels plans 
d’ocupació que han treballat al SOC que acaben el 31 
d’agost amb l’objectiu de reaprofitar el coneixement i 
l’experiència del seu treball.

4. Donar continuïtat a la figura dels agents d’ocupació i 
desenvolupament local (AODL) amb l’objectiu d’afavorir 
la creació, la diversificació de l’activitat econòmica i la 
generació de llocs de treball.»

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP Socialista

De supressió del punt 8.

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP Socialista

D’addició al punt 10 de l’apartat A

«10. Constitueixi, en el termini d’un mes, una comissió 
parlamentària mixta: govern, grups parlamentaris, enti-
tats i entitats municipalistes, per a l’estudi de la implan-
tació de la Renda Garantida de Ciutadania en els termes 
previstos a l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia.»

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 11 de l’apartat A. Nova redacció

«11. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya a: 
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1. Obtenir, arrel de la negociació amb l’Estat i la UE, un 
nou Fons d’Ajustament a la Globalització (FEAG) per als 
sectors amb destrucció intensiva de llocs de treball, com 
ara la construcció o l’administració pública, per tal de 
reorientar l’ocupabilitat de les persones aturades que en 
provenen vers sectors emergents vinculats a l’economia 
verda: rehabilitació per a l’estalvi energètic, agents ener-
gètics, indústria d’aerogeneració, etc.

2. Impulsar, consensuar i concertar amb el món local i 
els agents del territori programes de reindustrialització 
a les comarques més afectades per la reducció de l’acti-
vitat productiva, a partir de plans específics tant per als 
sectors madurs com per als emergents, així com les polí-
tiques de clústers.

3. Crear el programa d’assessorament i «mentoring» a 
petites i mitjanes empreses i emprenedors vinculats al pla 
Inicia, per a persones aturades majors de cinquanta anys 
amb una elevada experiència professional.»

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 13 de l’apartat A. Nova redacció

«13. Mantenir les aportacions econòmiques a tots els cen-
tres municipals de Catalunya que desenvolupin polítiques 
actives d’ocupació en col·laboració amb el SOC, especi-
alment en aquells territoris amb índexs d’ocupació més 
elevats.»

10 Esmena núm. 10
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt 13 bis a l’apartat A. Nova re-
dacció

«13 bis. Presentar al Parlament abans del 30 de setem-
bre: 

1. El projecte de llei de reforma del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) que inclogui el model de concerta-
ció territorial de les polítiques actives d’ocupació a Ca-
talunya.

2. El model de funcionament de les agències de col-

locació que actuaran a Catalunya en conveni o contrac-
te-programa amb el SOC, així com els objectius, les prio-
ritats i els recursos assignats.

3. El calendari de convocatòries de subvenció o contrac-
tes-programa del SOC per al 2012, amb el pressupost as-
signat, la indicació de l’origen dels fons i els beneficiaris 
previstos per cada línia de convocatòria.

4. Un pla i un calendari d’avaluació de les polítiques acti-
ves d’ocupació desenvolupades pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya des de l’any 2000, amb la revisió del FSE a 
Catalunya, de l’actuació de la Intervenció General i de 
tots els òrgans d’intervenció de la Generalitat concernits 
en relació amb el Fons Social Europeu.»

11 Esmena núm. 11

D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt 1 bis a l’apartat B. Nova redac-
ció

«1 bis. Insta el Govern de la Generalitat a finalitzar 
el desplegament de la Llei 11/2010, del 19 de maig, de 
l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball, per tal que la 
Generalitat pugui exercir en total plenitud la funció d’ins-
pecció de treball en les matèries de l’ordre social de la 
seva competència.»

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2012

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 72213)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Amorós i 
March, diputat, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les polítiques d’ocupació (tram. 302-00162/09).

Apartat a

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

D’addicció punt 2.b

«[...] les energies renovables, l’estalvi energètic, [...] i els 
serveis lligats a les polítiques de sostenibilitat. Cal també 
una ordenació del sòl industrial, incloent una reforma le-
gal, per a fer dels polígons industrials una eina estratègi-
ca de reactivació econòmica.»

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

Punt 3

«[...] gestió de i les polítiques passives, [...]»

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

Punt 4.a

«[...] i establir un itinerari personalitzat d’inserció per a 
cadascun d’ells.»
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4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Al punt 4 de nous epígrafs

«f) Mantenir l’oferta formativa per al curs 2012-2013 dels 
PQPI al mateix nombre de cursos i places que en el curs 
2011-2012.»

«g) Reforçar l’oferta formativa d’educació per a adults.»

«h) donar compliment amb la màxima celeritat al que 
s’estableix a la moció 108/IX respecte a l’FP.»

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Al punt 6 

«[...] i modificació de la Relació de Llocs de Treball del 
SOC per tal d’aplantillar-los.»

6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Al punt 13 

«A mantenir l’aportació econòmica que va fer l’any 2011 
a Barcelona Activa uns recursos fonamentals per a les 
polítiques actives d’ocupació a la ciutat de Barcelona, i a 
la resta de serveis locals d’ocupació.»

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

D’un nou punt 14

«14. Implantar nous programes propis que permetin la in-
serció laboral d’un nombre igual o superior de les perso-
nes que es van contractar al 2011 mitjançant plans d’ocu-
pació.»

Apartat b

8 Esmena núm. 8
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Al punt 1

«1. Manifesta la seva solidaritat amb les famílies dels 78 
treballadors morts en accidents laborals l’any 2011 i [...]»

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2012

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 72243)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques d’ocupació (tram. 302-00162/09).

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

Al primer paràgraf del punt 2 de l’apartat A

«A) 2. Impulsar el canvi de model amb estratègies en fa-
vor de l’aposta per l’economia productiva, la Catalunya 
industrial i del coneixement, la creació d’ocupació, l’eco-
nomia verda i les polítiques socials i un treball digne, per 
tal d’aconseguir un model productiu, turístic i agroali-
mentari ecològicament sostenible i socialment just, i que 
l’economia estigui al servei de les persones i el territori.»

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

A la lletra e del punt 2 de l’apartat A

«e) El foment de l’emprenedoria col·lectiva, a través del 
suport a ARACOOP, pel foment i la creació de coopera-
tives, com a fórmula empresarial generadora d’ocupació 
estable, arrelada al territori i democràtica.»

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

A la lletra b del punt 4 de l’apartat A

«b) Desenvolupar programes de formació a persones ins-
crites a les oficines de Treball com a demandants d’ocu-
pació que s’adaptin a les necessitats del mercat de tre-
ball»

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

Al punt 6 de l’apartat A

«6. Exigir al govern de l’Estat espanyol el manteniment 
de la dotació pressupostària actual per al manteniment 
dels 300 orientadors.»

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

Al punt 7 de l’apartat A

«7. Efectuar les disposicions de crèdit destinades a cofi-
nançar actuacions previstes en el Programa Operatiu de 
Catalunya FSE, quan s’hagin ingressat els fons retinguts 
per la CE.»
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6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 8 de l’apartat A

«8. En cas de disposar de recursos provinents del FSE, 
plantejar en el sí del Consell de Direcció del SOC quines 
mesures de l’ECO i el PDPA es poden desenvolupar du-
rant el segon semestre de 2012.»

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

Al punt 10 de l’apartat A

«10. Impulsar, en el marc del nou pacte nacional per a la 
inclusió social i l’eradicació de la pobresa, un estudi so-
bre el desenvolupament del dret que recull l’article 24.3 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya sobre la renda de 
ciutadania que garanteixi uns ingressos mínims a totes 
les persones.»

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

Al punt 11 de l’apartat A

«11. Dins del Pla d’Actuacions Industrials i Empresarials 
2012 - 2014 impulsar la reactivació econòmica del sector 
de la construcció a Catalunya, mitjançant la política de 
clústers o dels plans tractors.»

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 12 de l’apartat A

«12. Constituir una mesa sectorial amb la participació 
dels representants del sector i de les direccions generals 
de comerç, indústria i ACCIÓ, que eviti més tancaments. 
Alhora que es prenguin les mesures necessàries per rein-
corporar al mercat laboral al treballadors/es de Naturan-
taix SA del grup Antaix, i pal·liar els efectes als llocs de 
treball indirectes afectats a les Terres de l’Ebre.»

10 Esmena núm. 10
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 1 de l’apartat B

«1. Manifesta la seva solidaritat amb les famílies i com-
panys dels treballadors morts com a conseqüència de le-
sions per accident de treball o malalties laborals i de tots 
aquells que han patit danys a la salut derivats del treball 
a Catalunya.»

11 Esmena núm. 11

De supressió
GP de Convergència i Unió

Al punt 2 de l’apartat B

«2. Considera que fer front als accidents laborals mor-
tals i a les malalties professionals és una prioritat que han 
d’atendre totes les administracions públiques i empreses, 
atesa la gravetat dels creixements que s’estan produint a 
Catalunya.»

12 Esmena núm. 12
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Al punt 3 de l’apartat B

«3. Considera que cal fer front als accidents i malalties 
laborals des de la prevenció i tractant-ne les causes què 
els originen, impulsant l’anàlisi específic de la sinistra-
litat, més enllà de la descripció numèrica, i centrant els 
esforços en la investigació de les causes i els determinants 
per tal de facilitar l’acció preventiva de forma eficaç i efi-
cient.» 

13 Esmena núm. 13
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 1 de l’apartat C

«1. Impulsar accions per seguir incrementant l’eficàcia i 
la precisió de l’activitat d’inspecció i control.»

14 Esmena núm. 14
De modificació
GP de Convergència i Unió

A la lletra a del punt 2 de l’apartat C

«a. Continuar aplicant el conveni de col·laboració entre 
els departaments de Treball i d’Interior, en matèria de 
prevenció de riscos laborals, signat al 2008.»

15 Esmena núm. 15
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 3 de l’apartat C

«3. Dur a terme accions per tal de millorar la qualitat de 
les actuacions del serveis de prevenció aliens i, en gene-
ral, de totes les modalitats organitzaves de la prevenció.» 

16 Esmena núm. 16
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 6 de l’apartat C

«6. Seguir desenvolupant un programa de sensibilització 
de la societat catalana a favor de la prevenció, la segure-
tat i la salut en el treball. Un programa per què les empre-
ses i els treballadors s’involucrin més en la cultura pre-
ventiva.»
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17 Esmena núm. 17
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió

Al punt 7 de l’apartat C

«7. Acabar d’aplicar les activitats previstes pel 2012 l’Es-
tratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2009-
2012, que no s’han portat a terme fins ara.»

18 Esmena núm. 18
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 8 de l’apartat C

«8. Posar en marxa la figura de l’agent de prevenció ter-
ritorial en els termes previstos a l’Estratègia Catalana de 
Seguretat i Salut Laboral.»

19 Esmena núm. 19
De supressió
GP de Convergència i Unió

Al punt 9 de l’apartat C

«9. Iniciar una nova Estratègia Catalana de Seguretat i 
Salut Laboral, d’aplicació al 2013, amb nous objectius i 
línies d’actuació dirigides a millorar les condicions de 
treball i la reducció de la sinistralitat laboral en l’actual 
situació sociolaboral. Un pla de seguretat i salut laboral 
que tingui com objectiu reduir l’índex de sinistralitat a 
Catalunya en un 50%.»

20 Esmena núm. 20
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 10 de l’apartat C

«10. Implicar-s’hi en la revisió del quadre de malalties 
professionals espanyol a partir de l’experiència acumu-
lada des de la darrera actualització i de la revisió, que 
l’any 2010, va fer l’Organització Internacional del Treball 
(OIT) de la seva recomanació sobre malalties professio-
nals.»

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques energètiques
Tram. 302-00163/09

Esmenes presentades
Reg. 72033, 72248 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 04.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 72033)

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Anna Simó i Cas-
telló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les polítiques energètiques (tram. 
302-00163/09).

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

A l’apartat 6

6. Elaborar i fer públic abans de final d’any un Informe 
sobre el compliment de les proves d’estrès que va deter-
minar la Unió Europea i les Corts Generals en relació 
amb les centrals nuclears catalanes.

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

Del punt B

B) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a instar el Govern espanyol a: 

a. Establir en 40 any el termini màxim de vida útil de les 
centrals nuclears 

b. Renovar les llicències de les centrals nuclears catalanes 
fins el final de la seva vida útil a raó decreixent de cinc, 
tres, dos i un any.»

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a instar el Govern espanyol a reclamar el traspàs 
de la competència en matèria d’energia nuclear al Go-
vern de la Generalitat per poder decidir sobre el tanca-
ment de les centrals nuclears ubicades a Catalunya i es-
tablir un calendari raonable de tancament de les centrals 
abans de 2020, basat en les dates de saturació de piscines 
de combustible»

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2012

Marc Sanglas i Alcantarilla Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC
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Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència (reg. 72248)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les políti-
ques energètiques (tram. 302-00163/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Del punt 1, que quedaria redactat així: «Suprimir l’ICA-
EN per la seva poca eficiència.»

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

Del punt 2, que quedaria redactat així: «Assignar primes 
a les renovables des de Catalunya i reclamar els recursos 
que a Catalunya ens corresponen per la part de les tarifes 
elèctriques que van a finançar les primes i que, en no fer 
prou renovables a Catalunya, han anat a parar a altres 
comunitats per desenvolupar-ne.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Del punt 3, que quedaria redactat així: «Executar en el 
termini d’un any un pla per fer que les línies de distribu-
ció siguin realment un servei públic i deixin de ser propi-
etat dels que fan negoci generant energia i comercialit-
zant-la.»

4 Esmena núm. 4
De supressió
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Del punt 4.

5 Esmena núm. 5
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Del punt 5, que quedaria redactat així: «Per tal de poder 
tancar les nuclears quan acabin els permisos que tenen 
concedits, cal elaborar un pla de dinamització econòmi-
ca per reconvertir l’activitat econòmica de les comarques 
electro-nuclear dependents.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Del punt 7, que quedaria redactat així: «Prohibir els abo-
caments de radioactivitat a l’aire i a l’aigua que es realit-
zen per facilitar el funcionament de les nuclears.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Al punt B.a, substituir «40» per «30».

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2012

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la pèrdua de drets evidenciada 
pels dictàmens del Consell de Garanties Es-
tatutàries
Tram. 302-00164/09

Esmenes presentades
Reg. 72211, 72230, 72232, 72244, 72249 / Admissió 
a tràmit: Presidència del Parlament, 04.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 72211)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la pèrdua de drets evidenci-
ada pels dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries 
(tram. 302-00164/09).

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

D’un nou punt

«Davant de la deslleialtat institucional de l’Estat envers 
la Generalitat de Catalunya, l’impacte de les mesures 
imposades en matèria educativa en la sostenibilitat i la 
qualitat de l’educació pública a Catalunya, la distribució 
desigual dels nous objectius de dèficit públic de l’Estat 
que carreguen sobre els ajuntaments i les comunitats au-
tònomes i la negativa a satisfer els deutes contrets amb la 
Generalitat de Catalunya i a reconèixer i resoldre l’espoli 
fiscal el Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) No aplicar les exigències del Govern espanyol d’ajus-
tament dels Pressupostos de la Generalitat en polítiques 
educatives.
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b) Replantejar la fiscalitat competència de la Generalitat 
i implementar un conjunt de noves mesures impositives, 
seguint l’exemple d’altres països europeus, que permetin 
incrementar els ingressos de la Generalitat aprofundint 
en la solidaritat i l’equitat en lloc d’aprofundir en les desi-
gualtats socials, en l’estalvi de despesa a costa de la qua-
litat educativa i en les càrregues sobre les rendes mitjanes 
i classes populars.

c) Plantejar amb els agents i els interlocutors educatius 
mesures d’austeritat i de millora a curt i a mitjà termini 
que donin al sistema educatiu la sostenibilitat, la solidesa 
i l’eficiència que necessita i que impliquin una reducció 
progressiva de les restriccions pressupostàries aplicades, 
que malmeten la qualitat educativa.»

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

D’un nou punt

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat i en especial al Departament de Salut a no aplicar 
les mesures compreses en el Reial Decret Llei 16/2012 i a 
denunciar aquesta reforma encoberta del sistema públic 
de salut al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud.»

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a continuar exercint la funció de seguiment i con-
trol de la legalitat en les empreses que iniciïn un procés 
d’expedient de regulació d’ocupació, convocant sempre 
representants dels treballadors i de l’empresa per intentar 
arribar a solucions acordades i utilitzant tots els instru-
ments legals al seu abast per a compensar el desequilibri 
causat pel Reial Decret llei 3/2012 en la capacitat de ne-
gociació.»

Palau del Parlament, 26 de juny de 2012

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Esmena presentada pel Subgrup Parlamentari de Soli-
daritat Catalana per la Independència (reg. 72230)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pèrdua 
de drets evidenciada pels dictàmens del Consell de Ga-
ranties Estatutàries (tram. 302-00164/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Al final punt 3 substituir el final «per altres cambres par-
lamentàries o governs» per «les Corts o el govern del 
Regne d’Espanya»
Palau del Parlament, 3 de juliol de 2012

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
72232)

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 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la pèrdua de drets evidenci-
ada pels dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries 
(tram. 302-00164/09).

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

D’un nou punt 4

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar 
totes les mesures jurídiques, institucionals i polítiques al 
seu abast per assegurar el manteniment de la immersió 
lingüística al sistema escolar, que constitueix una con-
questa irrenunciable del sistema democràtic a Catalunya 
i que és una peça fonamental de la cohesió social del pa-
ís, i que s’ha vist atacada per una recent sentencia del Tri-
bunal Suprem que anul·la diversos articles sobre l’ús del 
català inclosos en el Decret de l’any 2008 que regula el 
segon cicle d’educació infantil.
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2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

D’un nou punt 5

El Parlament de Catalunya insta el Governa a oposar-se 
a tots els nous atacs anunciats els darrers dies a les com-
petències de la Generalitat, en matèria de justícia i de co-
merç, per part de sectors centralistes vinculats al PP.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2012

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 72244)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenta les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la pèrdua de drets evidenciada pels dictàmens del 
Consell de Garanties Estatutàries (tram. 302-00164/09).

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

Al punt 1

«1. El Parlament de Catalunya: 

«a. Constata que el RDL 3/2012 de mesures urgents per a 
la reforma del mercat laboral vulnera drets dels catalans i 
catalanes i competències de la Generalitat de Catalunya, 
tal i com confirma el corresponent dictamen del Consell 
de Garanties Estatutàries.

b. Constata que el RDL 16/2012, de mesures urgents per 
garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i 
millorar la qualitat i la seguretat de les prestacions, vul-
nera drets dels catalans i catalanes i competències de la 
Generalitat de Catalunya, tal i com confirma el corres-
ponent dictamen del Consell de Garanties Estatutàries.

c. Constata que el RDL 14/2012, de mesures urgents de 
racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu 
vulnera drets dels catalans i catalanes i competències de 
la Generalitat de Catalunya.»

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

De tot el punt 2

«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

a. Presentar de forma immediata un recurs d’inconstitucio-
nalitat davant el Tribunal Constitucional per defensar les 

competències de la Generalitat de Catalunya i tots els 
drets constitucionals i estatutaris que, d’acord amb el Dic-
tamen del Consell de Garanties Estatutàries, resulten vul-
nerats pel RDL 3/2012 de mesures urgents per a la refor-
ma del mercat laboral.

b. Presentar de forma immediata un recurs d’inconstituc-
ionalitat davant el Tribunal Constitucional per defensar 
les competències de la Generalitat de Catalunya i tots els 
drets constitucionals i estatutaris que, d’acord amb el Dic-
tamen del Consell de Garanties Estatutàries, resulten vul-
nerats pel RDL 16/2012, de mesures urgents per garantir 
la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la 
qualitat i la seguretat de les prestacions.

c. Presentar de forma immediata un recurs d’inconstituc-
ionalitat davant el Tribunal Constitucional per defensar 
les competències de la Generalitat de Catalunya i tots els 
drets constitucionals i estatutaris que resulten vulnerats 
pel RDL 14/2012, de mesures urgents de racionalització 
de la despesa pública en l’àmbit educatiu.»

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 72249)

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la pèrdua de drets evidenci-
ada pels dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries 
(tram. 302-00164/09).

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

De l’apartat 3

«3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a defensar amb tots els instruments jurídics i 
institucionals al seu abast, les competències de la Gene-
ralitat de Catalunya i tots els drets constitucionals i esta-
tutaris que puguin resultar vulnerats per les disposicions 
o normatives adoptades per altres cambres parlamentà-
ries o governs.»

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2012

Santi Rodríguez Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la legislació en matèria de finan-
çament dels partits polítics
Tram. 302-00165/09

Esmenes presentades
Reg. 72210, 72229, 72233, 72245, 72247 / Admissió 
a tràmit: Presidència del Parlament, 04.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 72210)

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Anna Simó i Castelló, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la legislació en matèria de finançament dels partits 
polítics (tram. 302-00165/09).

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

Del punt 1

«Establir límits quantitatius per a les condonacions de 
deute i les donacions als partits polítics per part de les en-
titats financeres i entitats que hi estiguin vinculades i dotar 
de transparència aquest tipus d’operacions de manera que 
puguin ser conegudes fàcilment per tota la ciutadania.»

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

Del punt 3.a

«Publicar, a través del portal web del Parlament de Ca-
talunya, els pressupostos dels partits polítics amb repre-
sentació parlamentària, incloent els noms de les empre-
ses i particulars que hagin efectuat donacions superiors a 
500 euros anuals, les subvencions públiques rebudes, les 
condonacions de deute contretes amb entitats financeres i 
quotes dels afiliats.»

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

Del punt 3.b

«Dotar de mitjans suficients al Tribunal de Cuentas per 
tal de fiscalitzar de manera eficient l’activitat econòmico-
financera dels partits polítics.»

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a dotar de mitjans suficients a la Sindicatura de 

Comptes per tal de fiscalitzar de manera eficient l’activi-
tat econòmico-financera dels partits polítics.»

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a adoptar les mesures recomanades per la Comis-
sió d’Investigació sobre les Irregularitats Detectades en 
la Gestió del Palau de la Música per tal d’establir un ma-
jor control sobre els beneficiaris de les subvencions que 
atorga la Generalitat i evitar casos de finançament irre-
gular de partits polítics.»

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar 
les mesures necessàries per tal que sigui incompatible 
que els representants públics, mentre mantinguin el seu 
sou públic, rebin cap tipus de compensació econòmica 
derivada de la seva participació en tertúlies o programes 
organitzats per qualsevol mitjà de comunicació, ja sigui 
públic o privat.»

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar 
les mesures necessàries per tal que les fundacions i asso-
ciacions vinculades a partits polítics tinguin l’obligació 
de comunicar al Protectorat, anualment, el detall de les 
donacions privades que hagin rebut de persones físiques 
o jurídiques i les fundacions i associacions vinculades a 
partits polítics que no comuniquin aquest detall restin in-
habilitades per a percebre qualsevol subvenció o ajuda 
que pugui atorgar la Generalitat de Catalunya».

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar 
les mesures necessàries per tal que les fundacions i asso-
ciacions vinculades a partits polítics amb membres pre-
sents o passats dels seus òrgans de direcció condemnats 
en processos judicials relatius al finançament d’aquestes 
entitats quedin excloses de qualsevol subvenció o ajuda 
que pugui atorgar la Generalitat de Catalunya».

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2012

Pere Bosch Cuenca Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 
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Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència (reg. 72229)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la legisla-
ció en matèria de finançament dels partits polítics (tram. 
302-00165/09).

1 Esmena núm. 1
De supressió
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Del punt 3.d.

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

Crear un nou encapçalament

El Parlament de Catalunya es compromet a, mitjançant 
els instruments establerts al Reglament del Parlament de 
Catalunya, a establir a la Llei electoral de Catalunya el 
sistema de llistes obertes a les eleccions al Parlament de 
Catalunya, per tal que els ciutadans puguin triar lliure-
ment els seus representants.

3 Esmena núm. 3
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Crear un nou encapçalament

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat que insti al Congrés dels Diputats a modificar la 
Llei Electoral per establir el sistema de llistes obertes, per 
tal que els ciutadans puguin triar lliurement els seus re-
presentants.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2012

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
72233)

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 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la legislació en matèria de 
finançament dels partits polítics (tram. 302-00165/09).

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

D’un nou punt 4

4. El Parlament insta el Govern a realitzar els contactes 
i negociacions necessàries amb els grups parlamentaris 
per: 

a. Impulsar durant el proper període de sessions al Par-
lament de Catalunya la creació de la ponència que ha 
de redactar la Llei electoral de Catalunya, que d’acord 
amb l’article 56 de l’Estatut d’Autonomia ha d’incloure 
un sistema electoral de representació proporcional i que 
asseguri la representació adequada de totes les zones del 
territori de Catalunya, fet que no és incompatible amb 
l’anàlisi de fórmules que, com les llistes obertes o desblo-
quejades, permetin una major participació ciutadana en 
el procés electoral.

b. Acordar amb els promotors de la Iniciativa Legislativa 
Popular sobre la llei electoral de Catalunya la celebració 
del debat de totalitat al Parlament.

c. Aplicar l’Acord de transparència i autolimitació de 
despeses electorals i finançament dels partits, de febrer 
de l’any 2001, i els acords assolits pels grups parlamenta-
ris l’any 2005 que establien el compromís de regular per 
llei els aspectes pendents de l’Acord de 2001.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2012

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 72245)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
legislació en matèria de finançament dels partits polítics 
(tram. 302-00165/09).

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

Al primer paràgraf

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a instar a les Corts Generals a estudiar la modi-
ficació de la legislació sobre el finançament dels partits 
polítics, incorporant entre d’altres mesures»
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2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió

Al punt 1

«1. Prohibir la condonació del deute i les donacions per 
part de les entitats financeres als partits polítics més enllà 
dels límits establerts en l’actual legislació.»

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

Al punt 2

«2. Reduir l’actual límit de despesa electoral en la que in-
corren els partits polítics durant les campanyes electorals 
en un 50%, adoptant mesures com, entre d’altres, l’envi-
ament únic de tota la correspondència electoral i la re-
ducció de la durada del període de campanya electoral.»

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

A l’apartat a del punt 3

«a. Elaborar un espai web, accessible a tots els ciutadans 
i habilitat de manera que contingui tots els pressupostos 
dels partits polítics, incloent tots els imports de donacions 
rebudes, subvencions públiques rebudes, condonacions de 
deute contrets amb entitats financeres i quotes dels afili-
ats.»

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

A l’apartat b del punt 3

«b. Crear un òrgan de control intern preventiu per a ga-
rantir la transparència en el sí dels partits polítics i establir 
mecanismes que eliminin la corrupció.»

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

Punt 3, apartat c 

«c. Fomentar l’adopció en el si dels partits polítics de me-
canismes de democràcia de base.»

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

A l’apartat d del punt 3

«d. Estudiar, en el marc de futures reformes en la legis-
lació electoral, la possibilitat d’introduir mecanismes de 
llistes obertes en determinades conteses electorals.»

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

A l’apartat e del punt 3

«e. Fomentar l’assumpció de responsabilitat patrimonial 
subsidiària per part dels partits polítics en casos de cor-
rupció de càrrecs públics electes o designats per aquests 
partits.»

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 72247)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre la legislació en 
matèria de finançament dels partits polítics (tram. 302-
00165/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

Esmena de modificació de tot el text dels punts 2 i 3, nou 
text

El Parlament insta el Govern a impulsar la llei electoral 
que reguli les eleccions al Parlament de Catalunya, i fit-
xar en el marc de la mateixa, criteris per reduir la des-
pesa electoral, i establir els mecanismes que siguin una 
clara aposta per la transparència i el finançament públic 
dels partits polítics.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2012

Miquel Iceta i Llorens Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 
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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 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, que aprova el text re-
fós de la Llei reguladora de les hisendes lo-
cals
Tram. 270-00015/09

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 72295), Grup Parlamentari Socialista (reg. 72331).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.07.2012 al 09.07.2012).

Finiment del termini: 10.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2012.

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Situació de compatibilitat o d’incompatibili-
tat de diputats
Tram. 234-00032/09, 234-00033/09 i 234-00034/06

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

Al Ple del Parlament

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió tin-
guda el 4 de juliol de 2012, ha acordat d’establir el dicta-
men següent: 

Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya en 
matèria d’incompatibilitats dels diputats del Parlament 
de Catalunya, i d’examinar les noves dades declarades 
pels diputats Pere Aragonès i Garcia, Joan Laporta i Es-
truch, i Jaume Collboni Cuadrado, relatives a les activi-
tats professionals, laborals o empresarials que exerceixen 
i als càrrecs públics que ocupen, d’acord amb l’article 
12.2 del Reglament i la legislació aplicable, la Comissió, 
en compliment del que disposa l’article 11.2 del Regla-
ment, proposa al Ple la situació de compatibilitat dels di-
putats Pere Aragonès i Garcia, Joan Laporta i Estruch, 
i Jaume Collboni Cuadrado (tram. 234-00032/09, 234-
00033/09 i 234-00034/09)

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2012

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

Declaració del Parlament de Catalunya amb 
motiu de l’Any Internacional de les Coope-
ratives
Tram. 401-00035/09

Lectura en el Ple
Sessió núm. 36, 05.07.2012, DSPC-P 62

La Resolució 64/136 de l’Assemblea General de les Na-
cions Unides proclama el 2012 Any Internacional de les 
Cooperatives, amb el missatge: «Les empreses coopera-
tives ajuden a construir un món millor». I insta els estats 
membres i altres institucions públiques i agents socials a 
aprofitar-lo per a promoure el cooperativisme, reconèixer 
la contribució d’aquestes empreses al desenvolupament 
social i econòmic, i impulsar-ne la formació i el creixe-
ment.

La cooperativa és una empresa que pertany als seus in-
tegrants, els quals la gestionen per al benefici mutu dels 
membres, dels usuaris i de l’entorn. És una empresa de-
mocràtica que promou l’ocupació estable i de qualitat, la 
responsabilitat social, l’arrelament al territori i la màxi-
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ma implicació en el desenvolupament econòmic i social 
de totes les persones, també de les més desafavorides.

A Catalunya les cooperatives han contribuït amb llur lle-
gat i patrimoni històric a consolidar el model econòmic. 
El món rural català és impensable sense l’aportació cen-
tenària de les cooperatives agràries, i les cooperatives de 
treball sorgides del món obrer han configurat al llarg dels 
anys part del teixit empresarial. Avui hi ha grans empre-
ses d’economia cooperativa, líders en llur sector, que són 
pioneres, referents i models empresarials a Catalunya, i 
el principal repte és projectar les empreses cooperatives 
com el que realment són: empreses diverses, rendibles, 
modernes i innovadores.

L’economia catalana té cooperatives en tots els sectors: 
l’agricultura, el comerç, la cultura, l’energia, l’ensenya-
ment, l’habitatge, l’hostaleria, la indústria, la sanitat, els 
serveis d’atenció a les persones i el transport, entre d’al-
tres, fins a arribar a 4.807 cooperatives, que aporten el 
4,5% del producte interior brut de Catalunya. En el perí-
ode més sever de la crisi econòmica actual, l’empresa co-
operativa ha perdut un 33% menys de llocs de treball que 
el conjunt de l’economia catalana.

No obstant això, les cooperatives s’enfronten actualment 
als mateixos problemes que el conjunt de les empreses, 
és a dir, al finançament, el creixement, la internaciona-
lització i la innovació, entre d’altres, però amb el punt 
afegit que són empreses basades en el capital humà, en el 
fet de compartir uns valors, en la implicació i el compro-
mís de les persones, elements fonamentals per a assumir 
responsabilitats, per la voluntat, l’esforç i el treball dur 
que comporta posar en marxa els projectes i les activitats 
empresarials. Les empreses cooperatives demostren any 
rere any llur progrés com a veritables agents socials, però 
també com a eix vertebrador de l’economia.

Per tot això, el Parlament de Catalunya dóna suport a la 
Resolució 64/136 de les Nacions Unides, que proclama el 
2012 Any Internacional de les Cooperatives, i se suma al 
reconeixement de la feina de les empreses cooperatives.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2012

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Grup de Treball sobre els Diàlegs Competi-
tius del Departament d’Empresa i Ocupació 
amb Operadors i Empreses
Tram. 409-00001/09

Constitució

Grup de Treball sobre els Diàlegs Competitius 
del Departament d’Empresa i Ocupació amb 
Operadors i Empreses

El dia 28 de juny de 2012 s’ha constituït el Grup de Tre-
ball sobre els Diàlegs Competitius del Departament 
d’Empresa i Ocupació amb Operadors i Empreses. De 
conformitat amb l’article 47.1 del Reglament del Parla-
ment, és integrat pels membres següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Mireia Canals i Botines

Grup Parlamentari Socialista
Montserrat Capdevila i Tatché

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Jordi Roca Mas

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa
Jordi Miralles i Conte

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Oriol Amorós i March

Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la In-
dependència
Uriel Bertran Arrué

Palau del Parlament, 28 de juny de 2012

El president de la Comissió 
Rafael Luna Vivas
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4.45.14. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’INVESTIGACIÓ

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. 407-00001/09

Constitució i ratificació del president

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

El dia 2 de juliol de 2012 a les 17.37 hores, en la sessió 
que ha convocat la presidenta del Parlament, s’ha consti-
tuït la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res-
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 
Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets 
dels Consumidors.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb els articles 58.2 i 40.1 
del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Par-
lament del 19 de juny de 2012, pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Ramon Espadaler i Parcerisas
Antoni Fernández Teixidó
Jordi Turull i Negre

Grup Parlamentari Socialista
Jaume Collboni Cuadrado
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Josep Enric Millo i Rocher
Santi Rodriguez i Serra

Grup Parlamentari d’iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa
Joan Boada i Masoliver
Josep Vendrell Gardeñes

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Pere Aragonès i Garcia
Sergi de los Ríos i Martínez

Subgrup Parlamentari Ciutadans
Albert Rivera Díaz

Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la In-
dependència
Alfons López i Tena

El GP de Convergència i Unió, al qual ha correspost la 
presidència de la Comissió, de conformitat amb l’article 
41.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del Parlament 
del 19 de juny de 2019, va designar president el diputat 
Antoni Fernández Teixidó, el qual ha estat ratificat per 
la Comissió.

D’acord amb els antecedents, la Mesa del Parlament va 
acordar que la Comissió tingués un òrgan rector uniper-
sonal, integrat exclusivament pel president, per a presi-
dir i ordenar els treballs de la Comissió. Així mateix, 
encomanà al lletrat que assisteix 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 
certificacions que correspongui.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2012

El lletrat de la Comissió El president de la Comissió 
Fernando Domínguez Garcia Antoni Fernández Teixidó

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 25/IX, 
sobre la implantació de trens semidirectes a 
la línia 4 de rodalia
Tram. 290-00018/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 70959 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00018/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 25/IX, so-
bre la implantació de trens semidirectes a la línia 4 de 
rodalia.

Comissió Competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de com-
plementar l’informe de compliment de la Resolució 25/IX, 
sobre la implantació de trens semidirectes a la línia 4 de 
rodalia (núm. tram. 290-00018/09), us informo del següent: 

Els diputats i diputades membres de la comissió poden 
consultar els estudis de viabilitat dels corredors ferro-
viaris de Catalunya que permetran planificar la creació 
de serveis ferroviaris semidirectes a la Regió Metropoli-
tana de Barcelona, integrats al sistema de rodalia, i que 
inclouran el corredor ferroviari de la R4, en especial el 
tram Martorell-Barcelona, a la seu del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, c. de Josep Tarradellas, 2-8 de 
Barcelona, tot concertant prèviament dia i hora per a la 
visita amb el Sr. Marc Monells, Cap de l’Oficina de Rela-
cions Institucionals.

Barcelona, 21 de juny de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 27/IX, 
sobre la implantació de trens semidirectes 
al tram entre Manresa i Barcelona de la línia 
4 de rodalia
Tram. 290-00020/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 70968 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.07.2012

A la Mesa de la Comissió de  Territori i 
Sostenibilitat

Núm. d’expedient: 290-00020/09

Sobre:  Control de compliment de la Resolució 27/IX, 
sobre la implantació de trens semidirectes al tram entre 
Manresa i Barcelona de la línia 4 de rodalia.

Comissió Competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de com-
plementar l’informe de compliment de la Resolució 27/
IX, sobre la implantació de trens semidirectes al tram en-
tre Manresa i Barcelona de la línia 4 de rodalia (núm. 
tram. 290-00020/09), us informo del següent: 

Els diputats i diputades membres de la comissió poden 
consultar els estudis de viabilitat dels corredors ferrovi-
aris de Catalunya que permetran planificar la creació de 
serveis ferroviaris semidirectes a la Regió Metropolitana 
de Barcelona, integrats al sistema de rodalia, que inclou-
ran el corredor ferroviari de la R4, en especial el tram 
Manresa-Barcelona, a la seu del Departament de Territo-
ri i Sostenibilitat, c. de Josep Tarradellas, 2-8 de Barce-
lona, tot concertant prèviament dia i hora per a la visita 
amb el Sr. Marc Monells, Cap de l’Oficina de Relacions 
Institucionals.

Barcelona, 21 de juny de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 234/IX, 
sobre un estudi de l’estat de les platges de 
Gavà i Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 290-00223/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 70969 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00223/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 234/IX, 
sobre un estudi de l’estat de les platges de Gavà i Vilade-
cans (Baix Llobregat).

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat 

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i com a comple-
ment de l’informe suplementari de la Resolució 234/IX 
de data 18 d’abril de 2012, sobre un estudi de l’estat de 
les platges de Gavà i Viladecans (Baix Llobregat) (núm. 
tram. 290-00223/09), us informo del següent: 

El mes d’abril de 2012, la Direcció General d’Ordenació 
del Territori i Urbanisme va encarregar al Centre Inter-
nacional d’Investigació dels Recursos Costaners (CIIRC) 
la redacció d’un estudi per analitzar la dinàmica litoral i 
l’evolució costanera a fi i efecte d’establir els criteris bà-
sics per determinar la solució o solucions escaients per al 
tram de costa relatiu a les platges de Gavà i Viladecans.

El CIIRC ha presentat una proposta d’estudi, el pla de 
treball del qual preveu desenvolupar els punts següents: 

1. Introducció: Antecedents, descripció de la problemàti-
ca, definició de la «platja objectiu» I estructura del treball.

2. Recopilació d’informació existent: Revisió de treballs 
previs, usos i activitats de la franja costanera.

3. Dades de partida: Caracterització de les dades d’onat-
ge, nivell mig i/o meteorològiques, característiques tex-
turals de les platges, línia de la costa.

4. Anàlisi dels agents impulsors: Definició del règim 
d’onatge, nivell mig i condicions meteorològiques en el 
àmbit d’estudi.

5. Anàlisi de l’evolució de la costa a mig termini: Estat 
morfodinàmic de les platges i evolució de la línia de la 
costa a l’escala de anys.

6. Anàlisi de l’evolució de la costa a escala episòdica: de-
finició d’escenaris d’interès (temporals), predicció i anà-
lisi de la resposta de la costa.

7. Model de comportament general del tram Gavà - Vila-
decans: Esquema de funcionament sedimentari.

8. Criteris d’actuació i ventall d’alternatives: Definició 
d’estratègies generals per a la gestió de la costa i ventall 
d’alternatives.

9. Selecció d’alternatives: Elecció de la/les alternatives més 
adients i elements per al seu projecte.
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Es va preveure que l’estudi podia està finalitzat en un ter-
mini de tres mesos, amb la possibilitat d’incorporar un 
mes addicional per incloure comentaris dels sectors in-
teressats.

El 15 de juny de 2012, el CIIRC comunica a la Subdirec-
ció de Costes i Acció Territorial que segurament l’estudi 
no podrà estar totalment enllestit fins a principis del mes 
de setembre.

Barcelona, 21 de juny de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 430/IX, 
sobre el permís per a la captura puntual de 
la polla blava al delta de l’Ebre i sobre les in-
demnitzacions pels danys causats pels fla-
mencs als conreus d’arròs
Tram. 290-00412/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 71149 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.07.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Maria Pelegrí i Aixut, conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Gene-
ralitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 
94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació del termini per a la presentació de l’infor-
me de compliment de la moció / resolució amb número 
de tramitació 290-00412/09, sobre 430/IX, sobre el per-
mís per a la captura puntual de la polla blava al delta de 
l’Ebre i sobre les indemnitzacions pels danys causats pels 
flamencs als conreus d’arròs, el control de compliment de 
la qual correspon a la Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Barcelona, 21 de juny de 2012

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (reg. 71149).

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 
12.09.2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 03.07.2012.

Control del compliment de la Resolució 431/IX, 
sobre l’aprovació del projecte de desdobla-
ment de la carretera B-500 i la construcció 
del túnel de la Conreria i sobre les interven-
cions per al millorament de la integració ur-
bana i l’accessibilitat de la carretera C-31 a 
Badalona
Tram. 290-00413/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 71183 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00413/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 431/IX, 
sobre l’aprovació del projecte de desdoblament de la car-
retera B-500 i la construcció del túnel de la Conreria i so-
bre les intervencions per al millorament de la integració 
urbana i l’accessibilitat de la carretera C-31 a Badalona.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 431/IX, sobre l’aprovació del 
projecte de desdoblament de la carretera B-500 i la cons-
trucció del túnel de la Conreria i sobre les intervencions 
per al millorament de la integració urbana i l’accessibi-
litat de la carretera C-31 a Badalona (núm. tram. 290-
00413/09), us informo del següent: 

L’estudi informatiu de desdoblament de la carretera 
B-500 va ser objecte d’una informació pública l’any 2010.

El Govern, mitjançant el Decret 426/2011, de 27 de de-
sembre de 2011, va modificar l’encàrrec de gestió de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya a l’empresa 
pública Tabasa Infraestructures i Serveis de Mobilitat, 
Societat Anònima (TABASA). En aquest Decret es dei-
xa sense efecte l’encàrrec a TABASA de la construcció, 
conservació i explotació del desdoblament de la B-500 
entre el Vallès Oriental i el Maresme i dels seus accessos. 
Així, doncs, i atès que les actuacions de millora de la in-
tegració urbana de l’accessibilitat de la carretera C-31 al 
seu pas per Badalona s’emmarcaven dins de l’àmbit d’ac-
tuació de la millora de la carretera de la Conreria, no és 
possible l’encàrrec a TABASA de l’actuació esmentada.

El Govern estudiarà la millor fórmula de finançament 
d’aquesta actuació i, en funció d’aquesta fórmula deter-
minarà les característiques del projecte i n’impulsarà la 
seva redacció i aprovació.

Barcelona, 28 de juny de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 433/IX, 
sobre el millorament de la línia de tren entre 
Figueres i Portbou, i la connexió d’aquesta 
amb els serveis francesos
Tram. 290-00415/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 70945 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00415/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 433/IX, 
sobre el millorament de la línia de tren entre Figueres 
i Portbou, i la connexió d’aquesta amb els serveis fran-
cesos.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 433/IX, sobre el millorament 
de la línia de tren entre Figueres i Portbou, i la conne-
xió d’aquesta amb els serveis francesos (núm. tram. 290-
00415/09), us informo del següent: 

El Govern està desenvolupant una proposta d’implanta-
ció d’un servei de rodalies a l’àmbit de Girona. Aquesta 
proposta ha de significar una millora substancial en els 
actuals serveis entre Figueres i Portbou.

En aquests moments s’està treballant en la definició de-
tallada dels serveis que es prestarien i serà una vegada 
concretats, i havent assegurat la viabilitat econòmica de 
la seva implantació, que es podria presentar la proposta.

Barcelona, 21 de juny de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 434/IX, 
sobre el manteniment de l’activitat i les con-
nexions de l’aeroport de Girona - Costa Brava
Tram. 290-00416/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 70946 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00416/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 434/IX, 
sobre el manteniment de l’activitat i les connexions de 
l’aeroport de Girona - Costa Brava.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 

compliment a la Resolució 434/IX, sobre el manteniment 
de l’activitat i les connexions de l’aeroport de Girona - 
Costa Brava (núm. tram. 290-00416/09), us informo del 
següent: 

El Govern no ha deixat mai de treballar per mantenir 
l’activitat i les connexions a l’aeroport de Girona-Costa 
Brava i participa en les accions de promoció de l’Associ-
ació per a la Promoció i Desenvolupament de les Comar-
ques Gironines (AGi).

Barcelona, 26 de juny de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
435/IX, sobre la incorporació dels trajectes 
dels trens Avant al programa de fidelització 
Renfe Tempo i sobre l’ampliació de la vigèn-
cia dels abonaments per a aquests trajectes
Tram. 290-00417/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 70947 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00417/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 435/IX, 
sobre la incorporació dels trajectes dels trens Avant al 
programa de fidelització Renfe Tempo i sobre l’ampliació 
de la vigència dels abonaments per a aquests trajectes.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 435/IX, sobre la incorpora-
ció dels trajectes dels trens Avant al programa de fide-
lització Renfe Tempo i sobre l’ampliació de la vigència 
dels abonaments per a aquests trajectes (núm. tram. 290-
00417/09), us informo del següent: 

El Director General de Transports i Mobilitat de la Ge-
neralitat s’ha adreçat a la Direcció General de Transport 
Terrestre del Ministeri de Foment, administració titular 
dels serveis Avant, per tal d’incorporar tots els trajec-
tes d’aquests serveis al programa de fidelització Tempo 
i ampliar de trenta a seixanta dies la vigència dels abo-
naments.

Barcelona, 21 de juny de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 436/IX, 
sobre el pagament de les obres de l’estació 
depuradora d’aigües residuals de la urbanit-
zació Valdemar a l’Ajuntament de Castellet i 
la Gornal
Tram. 290-00418/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 70948 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00418/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 436/IX, 
sobre el pagament de les obres de l’estació depuradora 
d’aigües residuals de la urbanització Valdemar a l’Ajunta-
ment de Castellet i la Gornal.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 436/IX, sobre el pagament 
de les obres de l’estació depuradora d’aigües residuals de 
la urbanització Valdemar a l’Ajuntament de Castellet i la 
Gornal (núm. tram. 290-00418/09), us informo del se-
güent: 

L’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) i col-
lectors de Valldemar és una actuació (10249) inclosa en 
el segon escenari del Programa de Sanejament d’Aigües 
Residuals Urbanes.

L’Ajuntament de Castellet i la Gornal avançant-se a l’exe-
cució del PSARU ha dut a terme l’execució d’un sistema 
de sanejament, el qual ha rebut l’informe favorable de la 
Mancomunitat Penedès Garraf.

Tot i que el pagament de les obres de l’EDAR es consi-
deri prioritari, resta subjecte a les disponibilitats pressu-
postàries.

Barcelona, 21 de juny de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 437/IX, 
sobre el pagament als propietaris afectats 
per les expropiacions per a la construcció 
de la carretera A-27 i sobre la reparació dels 
accessos i les instal·lacions de reg de les ex-
plotacions afectades
Tram. 290-00419/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 70949 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00419/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 437/IX, 
sobre el pagament als propietaris afectats per les expro-
piacions per a la construcció de la carretera A-27 i sobre 
la reparació dels accessos i les instal·lacions de reg de les 
explotacions afectades.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 437/IX, sobre el paga-
ment als propietaris afectats per les expropiacions per a 
la construcció de la carretera A-27 i sobre la reparació 
dels accessos i les instal·lacions de reg de les explotaci-
ons afectades (núm. tram. 290-00419/09), us informo del 
següent: 

Una vegada analitzat el projecte de Llei de pressupostos 
de l’Estat per al 2012 es comprova que l’Estat destina, en-
tre altres, una partida de 554 MEUR en concepte d’abo-
nament d’expropiacions d’exercicis anteriors raó per la 
qual el secretari general d’aquest Departament s’ha adre-
çat per escrit al director general de Carreteres del Minis-
teri de Foment demanant la major celeritat possible en 
el pagament de les indemnitzacions expropiatòries, entre 
les quals es troba l’Autovia A-27, Tarragona - Montblanc, 
així com l’arranjament dels accessos i instal·lacions de 
reg de les explotacions afectades per l’execució d’aques-
ta obra.

Barcelona, 21 de juny de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 438/IX, 
sobre la incorporació de l’Administració de 
l’Estat al grup de treball sobre la gestió del 
sistema d’autopistes i dels peatges i sobre 
l’aplicació de descomptes i la implantació 
de l’eurovinyeta als peatges
Tram. 290-00420/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 70942 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.07.2012

A la Mesa del Parlament

Lluís Recoder i Miralles, conseller de Territori i Soste-
nibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del 
que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de 
Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe 
de compliment de la resolució amb número de tramitació 
290-00420/09, sobre 438/IX, sobre la incorporació de 
l’Administració de l’Estat al grup de treball sobre la ges-
tió del sistema d’autopistes i dels peatges i sobre l’aplica-
ció de descomptes i la implantació de l’eurovinyeta als 
peatges, el control de compliment de la qual correspon a 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Barcelona, 26 de juny de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Territori i Sos-
tenibilitat (reg. 70942).

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 
12.09.2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 03.07.2012.

Control del compliment de la Resolució 439/IX, 
sobre el millorament de les prestacions de la 
línia 8 del servei de trens de rodalia
Tram. 290-00421/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 70950 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00421/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 439/IX, 
sobre el millorament de les prestacions de la línia 8 del 
servei de trens de rodalia.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 439/IX, sobre el millorament 
de les prestacions de la línia 8 del servei de trens de ro-
dalia (núm. tram. 290-00421/09), us informo del següent: 

En la proposta de Pla director d’infraestructures de trans-
port públic col·lectiu de la Regió Metropolitana de Bar-
celona pel període 2011-2020, que previsiblement serà 
aprovada pel Consell d’Administració de l’ATM el prop-
vinent mes de juliol, es preveu l’execució de totes i ca-
dascuna d’aquestes actuacions i el seu acabament per al 
2020. D’altra banda, la Direcció General de Transports 
i Mobilitat de la Generalitat s’ha adreçat a la Direcció 
General de Ferrocarrils del Ministeri de Foment per tal 
d’urgir la redacció dels projectes en curs.

S’ha inclòs en la proposta de Pla Director d’Infraes-
tructures 2011-2020 elaborada per l’ATM la connexió 
de Ripollet a la xarxa ferroviària mitjançant una no-
va línia tramviària UAB-Cerdanyola-Ripollet-Montca-
da, amb correspondències amb FGC (UAB) i la xarxa 
de Rodalies de Catalunya, concretament a Cerdanyola 
Universitat(línies R7 i R8), Cerdanyola (línies R4 i R7) i 
Montcada Ripollet (línia R3).

Pel que fa a la línia R8, està en ple procés de consolidació 
i que el grau d’aprofitament de l’oferta encara no en justi-
fica la seva ampliació.

Barcelona, 21 de juny de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 440/IX, 
sobre les gestions amb Renfe per al millora-
ment de la línia de ferrocarril entre Barcelo-
na, Girona i Figueres
Tram. 290-00422/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 70951 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00422/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 440/IX, 
sobre les gestions amb Renfe per al millorament de la 
línia de ferrocarril entre Barcelona, Girona i Figueres.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 440/IX, sobre les gestions 
amb Renfe per al millorament de la línia de ferrocarril 
entre Barcelona, Girona i Figueres (núm. tram. 290-
00422/09), us informo del següent: 

Renfe Operadora, a petició expressa de la Generalitat, està 
duent a terme actuacions per millorar la puntualitat dels 
serveis regionals de competència de la Generalitat de Ca-
talunya principalment amb mesures de gestió que incidei-
xen sobre la disponibilitat i fiabilitat del parc assignat a 
l’operació. Com a fruit d’aquest treball, l’índex de puntua-
litat dels serveis regionals de Rodalies de Catalunya es va 
situar el mes d’abril de 2012 en un 86,64%, la qual cosa 
representa un 18,3% d’increment sobre el mateix mes de 
l’any anterior. D’altra banda, si es considera la puntualitat 
mitjana acumulada assolida durant el primer quadrimes-
tre de 2012, aquesta resulta d’un 84,47%, amb un incre-
ment del 19,9% sobre el mateix període de l’any anterior. 
Els valors particularitzats que s’han assolit per a la línia 
R11 han estat lleugerament per sobre dels anteriors.

En la línia R11 es realitza en doble composició el 50% de 
l’oferta de trens per km D’altra banda, Renfe ha introduït els 
següents reforços en els dies de major afluència de viatgers: 

– Divendres: 48 trens programats, dels quals circulen en 
doble composició 36 (75%). A partir de les 13.45 hores, 
tots els trens sentit Girona estan doblats.

– Diumenge: 35 trens programats, dels quals circulen 
en doble composició 32 (91%). Durant tot el dia, tots els 
trens sentit Barcelona estan doblats.

Quant al material mòbil, Renfe ha iniciat l’execució d’un 
pla per retirar els trens més antics (sèrie 470) dels serveis 
regionals de Rodalies de Catalunya. Aquest pla preveu la 
substitució progressiva, fins al 2013, de les 18 branques 470 
per trens de la sèrie 447 i la remodelació de l’interiorisme 
d’aquests per adaptar-lo als trajectes de radi regional (2014).

També a petició de la Generalitat s’estan fent actuacions 
per a la millora de la informació als usuaris de Rodalies 
de Catalunya. Així, Renfe ofereix als viatgers de la línia 
R11 els següents serveis d’informació al llarg de la cade-
na del viatge: 

– Abans d’iniciar el viatge: telèfon d’informació gratuït, 
web de Rodalies de Catalunya, SMS, Twitter.

– Estacions: Renfe difon en les estacions del tram Barce-
lona - Maçanet informació estàtica, informació dinàmica 
mitjançant displays i missatges per megafonia centralit-
zada o local. En la resta d’estacions la informació és Adif 
qui gestiona aquesta informació.

– Trens: s’informa a través del personal d’intervenció a 
bord i la megafonia interior.

D’altra banda, el Centre de Gestió de Rodalies facilita in-
formació a través de tots els canals esmentats (megafonia 
d’estacions, megafonia/personal de trens, telèfon d’infor-
mació, web, SMS, Twitter) en cas d’incidència. A més, en 
les incidències de gran repercussió, es tramet informació 
específica de servei als mitjans de comunicació.

Barcelona, 21de juny de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 441/IX, 
sobre l’increment i la millora del servei de 
trens de la línia 2 de rodalia a l’estació de 
Viladecans
Tram. 290-00423/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 70952 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00423/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 441/IX, 
sobre l’increment i la millora del servei de trens de la lí-
nia 2 de rodalia a l’estació de Viladecans.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 441/IX, sobre l’increment i la 
millora del servei de trens de la línia 2 de rodalia a l’es-
tació de Viladecans (núm. tram. 290-00423/09), us infor-
mo del següent: 

L’Autoritat del Transport Metropolità i la Direcció de 
Rodalies de Catalunya han dut a terme l’estudi de la de-
manda i anàlisi de rendibilitat social i ambiental relatiu a 
l’aturada dels trens de la línia R2 del servei de rodalia a 
l’estació de Viladecans.

El passat 14 de juny el Departament de Territori i Soste-
nibilitat va trametre aquest estudi a l’Ajuntament de Vi-
ladecans.

Barcelona, 21 de juny de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 443/IX, 
sobre la inclusió de l’Ajuntament de Gavà en 
la societat de control de l’aeroport de Barce-
lona - el Prat
Tram. 290-00425/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 70953 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00425/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 443/IX, 
sobre la inclusió de l’Ajuntament de Gavà en la societat 
de control de l’aeroport de Barcelona - el Prat.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 443/IX, sobre la inclusió de 
l’Ajuntament de Gavà en la societat de control de l’aero-
port de Barcelona - el Prat (núm. tram. 290-00425/09), us 
informo del següent: 

El Govern de la Generalitat està a l’espera que el Govern 
de l’Estat defineixi el model de gestió aeroportuària. Tot 
i això la Generalitat creu i ha manifestat que considera 
que la gestió de l’aeroport Barcelona-El Prat ha de ser in-
dividualitzada i portada des de les institucions públiques 
catalanes i els agents econòmics i empresarials, i s’ha de 
gestionar des del territori. Per tant, es tindran en compte 
les institucions com l’Ajuntament de Gavà per participar 
en el futur de l’aeroport.

Barcelona, 21 de juny de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 444/IX, 
sobre els estudis de trànsit i capacitat per a 
considerar l’ampliació de l’àrea de peatge de 
Figueres Sud de l’autopista AP-7
Tram. 290-00426/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 70954 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00426/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 444/IX, 
sobre els estudis de trànsit i capacitat per a considerar 
l’ampliació de l’àrea de peatge de Figueres Sud de l’au-
topista AP-7.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 444/IX, sobre els estudis de 
trànsit i capacitat per a considerar l’ampliació de l’àrea de 
peatge de Figueres Sud de l’autopista AP-7 (núm. tram. 
290-00426/09), us informo del següent: 

Com a resultat de les gestions realitzades, la societat 
ACESA, concessionària de l’autopista AP-7 de titulari-
tat i competència de l’Administració General de l’Estat, 
ha realitzat la corresponent anàlisi del trànsit i capacitat 
a l’àrea de Figueres sud, i ha comunicat que no es plante-
gen retencions continuades o situacions que incideixin en 
la seva capacitat i que hagin de motivar la previsió a curt 
termini de portar a terme les obres d’ampliació d’aques-
ta àrea.

Barcelona, 26 de juny de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 445/IX, 
sobre els abocaments de residus a la urba-
nització Les Palmeres, de Canyelles, en ter-
renys destinats a equipaments
Tram. 290-00427/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 70955 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00427/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 445/IX, 
sobre els abocaments de residus a la urbanització Les 
Palmeres, de Canyelles, en terrenys destinats a equipa-
ments.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 445/IX, sobre els abocaments 
de residus a la urbanització Les Palmeres, de Canyelles, 
en terrenys destinats a equipaments (núm. tram. 290-
00427/09), us informo del següent: 

L’Agència de Residus de Catalunya, a la vista de les actu-
acions iniciades pel Servei de Protecció de la Natura de 
la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil, 
va trametre el gener de 2012 requeriments per incorrecta 
gestió dels residus tant a les empreses implicades, com a 
l’Ajuntament de Canyelles. Les explicacions demanades 
han estat justificades per tots ells i, d’acord amb les in-
formacions acreditades, es pot constatar que els residus 
han estat retirats i gestionats de forma correcta pel gestor 
Cantera Roca, SL, inscrit en el Registre general de ges-
tors de residus de Catalunya amb el codi E-643.99.

D’acord amb les informacions aportades per l’Ajuntament 
de Canyelles, tècnics del consistori van fer una inspecció 

Fascicle tercer
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a la zona el 23/9/2011 i van comprovar que els ender-
rocs abocats, que s’ubicaven en els terrenys de la piscina 
municipal en construcció, de titularitat municipal, havien 
estat retirats i els terrenys havien estat restaurats. Igual-
ment, la Guàrdia Civil va indicar després de la seva visita 
de 26/9/2011 que la zona havia quedat neta de residus.

Pel que fa a la flora protegida, la determinació de les pos-
sibles afectacions i de les accions conseqüents ha de ser 
determinada pels òrgans competents en la matèria.

S’adjunta, en Annex 1, informe de les actuacions de 
l’Agència de Residus de Catalunya amb relació a aquest 
tema.

Barcelona, 21 de juny de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 450/IX, 
sobre la substitució dels rètols d’autovia i 
carretera que reprodueixen de manera in-
correcta el nom de Vilafranca del Penedès
Tram. 290-00431/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 70956 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00431/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 450/IX del 
Parlament de Catalunya, sobre la substitució dels rètols 
d’autovia i carretera que reprodueixen de manera incor-
recta el nom de Vilafranca del Penedès.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 450/IX del Parlament de Ca-
talunya, sobre la substitució dels rètols d’autovia i carre-
tera que reprodueixen de manera incorrecta el nom de 
Vilafranca del Penedès (núm. tram. 290-00431/09), us 
informo del següent: 

El Govern, mitjançant la Direcció General de Carrete-
res d’aquest Departament, s’ha adreçat oficialment a la 
Demarcació de Carreteres de l’Estat del Ministeri de Fo-
ment a Catalunya, sol·licitant que analitzi la senyalitza-
ció d’orientació de l’autovia A-2 i que s’empri el topònim 
complert de Vilafranca del Penedès sempre que sigui vi-
able d’acord amb la normativa vigent.

D’altra banda, s’ha analitzat la senyalització implantada 
per la Generalitat a l’Eix Diagonal (carretera C-15). En 
aquesta carretera, en la majoria dels plafons, i en concret 
en els de pressenyalització de les sortides, el topònim de 

Vilafranca del Penedès s’ha col·locat en la seva forma ofi-
cial completa, mentre que en els de direcció pròpia s’ha 
utilitzat el topònim, abreujat, d’acord amb els criteris de 
senyalització vigents.

Barcelona, 21 de juny de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 466/IX, 
sobre l’estudi de fórmules per a garantir 
l’atenció sanitària als ciutadans catalans en 
països que no tenen conveni bilateral d’as-
sistència sanitària
Tram. 290-00447/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 71430 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00447/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 466/IX, 
sobre l’estudi de fórmules per a garantir l’atenció sanità-
ria als ciutadans catalans en països que no tenen conveni 
bilateral d’assistència sanitària.

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 466/IX, sobre l’estudi de 
fórmules per a garantir l’atenció sanitària als ciutadans 
catalans en països que no tenen conveni bilateral d’assis-
tència sanitària (núm. tram. 290-00447/09), us informo 
del següent: 

El Servei Català de la Salut ha analitzat, tant des del 
punt de vista tècnic com econòmic, i d’acord amb l’ac-
tual entorn pressupostari, les possibilitats de dur a ter-
me aquesta mesura. Tanmateix, en aquests moments, 
Reial Decret-Llei 16/2012, el qual, en la seva disposició 
addicional primera, orienta que el dret a la protecció a 
la salut dels ciutadans amb nacionalitat espanyola resi-
dents a l’exterior es regirà per allò que disposa la Llei 
40/2001, que defineix l’Estatut de la ciutadania espanyo-
la a l’exterior.

Els treballadors per compte d’altres residents a l’exterior 
(Unió Europea, espai econòmic europeu i Suïssa) tindran 
cobertura sanitària amb fons públics d’acord amb les dis-
posicions de la Seguretat Social espanyola, les de l’Estat 
de procedència o de les normes o convenis internacio-
nals de seguretat social establerts a l’efecte.

El desplegament d’aquests supòsits es farà efectiu en la 
disposició addicional segona (assistència sanitària als es-
panyols d’origen retornats i pensionistes espanyols d’ori-
gen residents a l’exterior desplaçats temporalment a Es-
panya) del futur Reial Decret que regularà la condició 
d’assegurat i de beneficiari a efectes de l’assistència sani-
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tària pública a l’Estat espanyol, amb càrrec a fons públics 
a través del Sistema Nacional de Salut.

Barcelona, 25 de juny de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 477/IX, 
sobre la continuïtat del transport públic de 
viatgers per carretera en horari nocturn en-
tre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní 
d’Anoia
Tram. 290-00458/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 70957 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00458/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 477/IX, 
sobre la continuïtat del transport públic de viatgers per 
carretera en horari nocturn entre Vilafranca del Penedès 
i Sant Sadurní d’Anoia.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 477/IX, sobre la continu-
ïtat del transport públic de viatgers per carretera en ho-
rari nocturn entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní 
d’Anoia (núm. tram. 290-00458/09), us informo del se-
güent: 

El 6 d’abril d’enguany es van incorporar noves comuni-
cacions en horari nocturn entre Vilafranca del Penedès i 
Sant Sadurní d’Anoia com a complement als serveis noc-
turns dels quals ja disposaven aquestes poblacions envers 
Barcelona.

Així les nits dels caps de setmana i vigílies de festius es 
realitzaran dues expedicions d’anada i tornada entre Bar-
celona, Gelida, Sant Sadurní d’Anoia, Vilafranca del Pe-
nedès i Santa Margarida i els Monjos.

Barcelona, 21 de juny de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 485/IX, 
sobre la instal·lació de pantalles acústiques i 
l’adopció de mesures mediambientals a l’au-
topista C-32, al pas per l’Escola Rosa Sen-
sat del Masnou
Tram. 290-00466/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 70943 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.07.2012

A la Mesa del Parlament

Lluís Recoder i Miralles, conseller de Territori i Soste-
nibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del 
que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de 
Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe 
de compliment de la resolució amb número de tramita-
ció 290-00466/09, sobre 485/IX, sobre la instal·lació de 
pantalles acústiques i l’adopció de mesures mediambien-
tals a l’autopista C-32, al pas per l’Escola Rosa Sensat del 
Masnou, el control de compliment de la qual correspon a 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Barcelona, 26 de juny de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Territori i Sos-
tenibilitat (reg. 70943).

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 la 
lletra c davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
10.09.2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 03.07.2012.

Control del compliment de la Resolució 528/IX, 
sobre la transparència en el sistema de ges-
tió de la renda mínima d’inserció
Tram. 290-00501/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 70731 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.07.2012

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Núm. d’expedient: 290-00501/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 528/IX, 
sobre la transparència en el sistema de gestió de la renda 
mínima d’inserció.
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Comissió Competent: Comissió d’Empresa i Ocupació

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 528/IX, sobre la transparèn-
cia en el sistema de gestió de la renda mínima d’inserció 
(núm. tram. 290-00501/09), us informo del següent: 

a) En annex, s’adjunta el detall del cost econòmic asso-
ciat al canvi en el model de pagament de la RMI del mes 
de juliol de 2011.

b) En annex, s’adjunta les dades estadístiques relatives 
als casos de frau detectat en l’exercici 2011 amb diferen-
ciació dels supòsits i el seu cost global.

c) Com ja s’ha esmentat al punt b) les dades de gestió 
de la RMI resideixen en dues bases de dades que resten 
pendents d’integració. La consulta efectuada a la base de 
dades de BSF ha donat un resultat que caldrà sistema-
titzar i formarà part d’un informe que es lliurarà un cop 
s’hagi tancat el procés de pagament de la nòmina del mes 
de juny de 2012. En aquest moment és quan es disposarà 
d’informe semestral i amb el desglossament de les dades 
sol·licitades.

En aquest sentit, l’informe es plantejarà de la forma se-
güent: 

– Dades dels sol·licitants (entès com a total d’expedients 
registrats al programa, que mostra un valor acumulat fins 
la data de referència; gener a juny de 2012) i classificats 
segons la tipologia de família, la problemàtica social in-
formada i la comarca a la qual pertanyen.

– Dades dels perceptors de cada mes (gener a juny 2012) 
classificats segons la tipologia de família, la problemàti-
ca social informada i la comarca a la qual pertanyen.

– Es consideraran els casos no admesos com aquells ex-
pedients pendents que s’han valorat dins el mes de refe-
rència i que hagin estat denegats per no compliment de 
requisits.

Barcelona, 20 de juny de 2012

F. Xavier Mena
Conseller d’Empresa i Ocupació

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 569/IX, 
sobre la restitució del pas públic d’accés a 
la zona de Can Rius, de Sant Feliu de Guí-
xols
Tram. 290-00542/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 70944 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.07.2012

A la Mesa del Parlament

Lluís Recoder i Miralles, conseller de Territori i Soste-
nibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del 

que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de 
Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe 
de compliment de la resolució amb número de tramitació 
290-00542/09, sobre 569/IX, sobre la restitució del pas 
públic d’accés a la zona de Can Rius, de Sant Feliu de 
Guíxols, el control de compliment de la qual correspon a 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Barcelona, 26 de juny de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Territori i Sos-
tenibilitat (reg. 70944).

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 
13.09.2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 03.07.2012.

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 72/IX, 
de protecció dels cabals hidrològics de la 
conca de l’Ebre i de les altres conques inter-
nes de Catalunya
Tram. 390-00072/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 70970 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00072/09

Sobre: Control compliment de la Moció 72/IX, de pro-
tecció dels cabals hidrològics de la conca de l’Ebre i de 
les altres conques internes de Catalunya

Comissió Competent:  Territori i Sostenibilitat

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Moció 72/IX, de protecció dels cabals hidrolò-
gics de la conca de l’Ebre i de les altres conques internes 
de Catalunya (núm. de tram. 390-00072/09), us informo 
del següent: 

D’acord amb la Llei 10/2001, de 5 de juliol, d’aprovació 
del Pla Hidrològic Nacional, el Pla integral de protecció 
del Delta de l’Ebre haurà de ser aprovat per l’Administra-
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ció de l’Estat i l’Administració de Catalunya, previ mutu 
acord, en l’àmbit de les seves respectives competències. 
En aquest sentit cal efectuar el seguiment de les actuaci-
ons incloses al Pla amb la finalitat d’assolir els objectius 
de protecció establerts per la Llei del Pla Hidrològic Na-
cional.

Es va convocar la Comissió per a la Sostenibilitat de les 
Terres de l’Ebre amb data 25 de maig de 2012 i s’ha ma-
nifestat públicament la defensa de la proposta de cabals 
formulada per aquest òrgan.

El Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre ha iniciat el seu 
període d’informació pública el dia 12 de maig de 2012, 
en el qual s’estipula un termini de sis mesos per a la pre-
sentació de les al·legacions que s’estimin. L’Agència Cata-
lana de l’Aigua, dintre del termini estimat, analitzarà la 
proposta tècnica del Pla, en la qual s’inclou la definició 
del cabal ambiental pel tram final del riu Ebre, i formu-
larà les seves al·legacions en base al contingut del Pla i 
tenint com a referència l’estudi que va elaborar en el seu 
moment l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentà-
ria i que va ser aprovat per la Comissió de Sostenibilitat 
de les Terres de l’Ebre.

Jo mateix, com a Conseller de Territori i Sostenibilitat, 
he fet pública recentment l’opinió del Govern de la Ge-
neralitat sobre aquest aspecte, amb la màxima ferme-
sa i claredat, rebutjant la proposta de cabals ambientals 
formulada en el Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre i 
defensant com a base per a la determinació dels referits 
cabals la proposta que en el seu moment va aprovar la 
Comissió.

No s’ha dut a terme cap iniciativa per promoure els trans-
vasaments a què fa referència aquest apartat de la Moció.

Barcelona, 21 de juny de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Moció 73/IX, 
sobre les infraestructures
Tram. 390-00073/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 70958 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.07.2012

A la Mesa del Parlament

Lluís Recoder i Miralles, conseller de Territori i Soste-
nibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del 
que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de 
Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en del termini per a la presentació de l’infor-
me de compliment de la moció amb número de tramita-
ció 390-00073/09, sobre 73/IX, sobre les infraestructu-
res, el control de compliment de la qual correspon a la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Barcelona, 26 de juny de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Territori i Sos-
tenibilitat (reg. 70958).

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 2.a davant la Comissió corresponent, el qual fi-
nirà el 09.07.2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 03.07.2012.

Control del compliment de la Moció 77/IX, 
sobre la presentació al Parlament de les me-
sures per a compensar els treballadors per 
la fallida de Spanair i sobre les actuacions 
per a llur recol·locació
Tram. 390-00077/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 70733 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00077/09

Sobre: Control compliment de la Moció 77/IX, sobre la 
presentació al Parlament de les mesures per a compensar 
els treballadors per la fallida de Spanair i sobre les actu-
acions per a llur recol·locació

Comissió Competent: Comissió d’Empresa i Ocupació

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Moció 77/IX, sobre la presentació al Parlament 
de les mesures per a compensar els treballadors per la 
fallida de Spanair i sobre les actuacions per a llur recol-
locació (núm. de tram. 390-00077/09), us informo del se-
güent: 

a) El dimecres 7 de març de 2012 van comparèixer el 
conseller d’Empresa i Ocupació, el director de Relacions 
Laborals i Qualitat en el Treball i el director de l’Agèn-
cia Catalana del Consum en sessió informativa davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació per tal de donar a conèi-
xer l’actuació del seu departament en matèria laboral i de 
protecció dels consumidors amb relació al cessament de 
les operacions de Spanair.

b) Atès que el Pla social de Spanair es considera infor-
mació confidencial, els/les Il·lustres diputats/des interes-
sats podran consultar aquesta documentació a la seu del 
Departament d’Empresa i Ocupació, Sepúlveda 148-150, 
tot concertant prèviament dia i hora per a la visita (tel. 93 
484 95 69).
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Tot especificant que en base a l’article 11.2 c) i d) de la 
Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal, i que per tant la comunicació de da-
des només es podrà destinar a la finalitat que la justifica, 
és a dir, a l’empara de la moció de les mesures per com-
pensar els treballadors per la fallida de Spanair i sobre 
les actuacions per a llur recol·locació, qualsevol utilitza-
ció de les dades fora d’aquesta finalitat serà il·legítima, i 
per tant es generarien les oportunes responsabilitats per-
sonals i/o col·lectives, si s’escau.

c.1) El 21 de febrer de 20121 es va subscriure un acord 
entre els representants dels treballadors i l’empresa Spa-
nair en el que s’establia l’extinció de les relacions laborals 
de la totalitat de la plantilla de l’empresa Spanair. Tot i 
no existir el document del Pla Social, en el marc d’aquest 
acord es va constituir una Comissió de Seguiment del Pla 
Social integrada per 4 membres de la Generalitat de Ca-
talunya i un delegat designat pels sindicats signants de 
l’acord d’extinció. Aquesta comissió té com a finalitat fer 
un seguiment de totes les actuacions encaminades a la 
recol·locació dels treballadors i treballadores de Spanair, 
destacant el següents objectius: 

– El seguiment dels tràmits de gestió de prestacions i del 
procés d’orientació universal o de canvi de les caracterís-
tiques ocupacionals dels demandants d’ocupació.

– Conèixer els resultats derivats de la coordinació amb 
les autoritats centrals i dels diferents serveis públics 
d’ocupació de les CCAA afectades.

– El seguiment de les accions referides al pla de prospecció 
d’empreses i de recollida d’ofertes d’ocupació i de l’estudi 
de les possibilitats de participar en programes especials que 
puguin millorar les condicions de ocupabilitat dels treballa-
dors, inclosos el d’àmbit europeu, con el del FEAG.

– Rebre informació sobre l’acció coordinada dels dife-
rents organismes del Departament d’Empresa i Ocupació 
que puguin intervenir en formules de recol·locació.

– Conèixer els resultats dels programes de foment a la 
contractació dels diferents col·lectius mitjançant progra-
mes formatius, com el Forma i Contracta en Catalunya i 
altres semblants en la resta de CCAA.

c2) Els treballadors afectats per l’extinció són 2.529 per-
sones, de les que 808 corresponen a Madrid, 589 a Palma 
de Mallorca i 426 a Barcelona. La resta de persones estan 
distribuïdes per les diferents províncies de l’Estat espa-
nyol, de les que destaquen Las Palmas amb 156 afectats 
i Tenerife amb 107.

c3) Des de la seva constitució, l’1.03.2012, la comis-
sió s’ha reunit 4 vegades, els sindicats que han assistit 
a les reunions són: ASETMA, CCOO, UGT, STAVLA, 
USOC, SITCPLA, CTA.

c4) Les actuacions que s’han fet són: 

– Tramitació de la prestació per desocupació i inscripció 
com demandants d’ocupació.

A Catalunya es va habilitar temporalment una oficina es-
pecial a Barcelona (quasi la totalitat de les persones afec-
tades a Catalunya tenien els seu domicili a la província 
de Barcelona), amb la presencia de personal del SEPE 
(Servicio Publico de Empleo Estatal) i del Servei d’Ocu-

pació de Catalunya per facilitar la tramitació de la pres-
tació per desocupació i la inscripció com demandants 
d’ocupació.

Ens vàrem posar en contacte amb els serveis públics 
d’ocupació de les CCAA que tenien un major nombre de 
persones afectades (Madrid i Illes Balears) per que pren-
guessin mesures tendents a facilitar la tramitació de les 
prestacions per desocupació i la inscripció com deman-
dants d’ocupació. Només la CCAA de les Illes Balears va 
ser receptiva a aquesta proposta.

– Coordinació amb altres CCAA.

Els contactes tendents a coordinar les accions per recol-
locar als treballadors de Spanair s’han mantingut amb les 
respectives Comunitats Autonomies, ja que són aques-
tes les que tenen competències en matèria d’ocupació. 
Concretament des de el SOC es va remetre escrit de da-
ta 22.03.2012 als responsables dels Organismes Públics 
d’Ocupació de les Illes Balears, Canàries i Madrid de-
manant informació sobre les actuacions que pensen fer 
per facilitar la recol•locació dels treballadors de Spanair, 
amb la finalitat de treballar de forma conjunta y coordi-
nada. No s’ha obtingut cap resposta per part d’aquestes 
Comunitats Autònomes.

– Gestions realitzades tendents a recol·locar als treballa-
dors de Spanair

Des de l’Àrea d’Empresa del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya s’ha contactat amb 118 empreses, de característi-
ques i tipologia variada, s’han fet 23 reunions de treball. 
Els contactes es mantenen també amb empreses dels sec-
tor aeronàutic mes enllà de l’àmbit d’actuació dels aero-
ports de Barcelona i Girona.

Els serveis que s’ofereixen a les empreses és el de suport 
en la preselecció dels perfils a través del portal Feina Ac-
tiva i recursos per a la formació inicial a traves del pro-
grama Forma i Contracta.

S’han cedit instal·lacions del CIFO de Sant Feliu a un 
grup de treballadors de Spanair per a la realització de 
cursos de tècnic de manteniment.

– Gestions amb l’Administració General de l’Estat

• S’ha fet una petició a la directora de l’Agencia Estatal de 
Seguretat Aérea en el sentit d’establir una moratòria res-
pecte del personal de Spanair amb la finalitat d’evitar la 
caducitat dels certificats de tripulant de cabina de passat-
gers i de les llicencies de manteniment d’aeronaus.

• Es va demanar al Ministeri d’Ocupació i Seguretat So-
cial quines eren les possibilitats d’habilitar fons del FE-
AG del FSE pel personal de Spanair. La resposta va ser 
que el cas de Spanair no es troba dins dels paràmetres es-
tablerts per aquest fons, ja que està pensat per sectors en 
crisis com a conseqüència de la globalització.

Important: En relació amb l’empresa Newco no ens 
consta cap actuació, aquesta empresa està fora de l’expe-
dient d’extinció i, per tant, fora de l’àmbit d’actuació de la 
Comissió de Seguiment del Pla Social de Spanair

Barcelona, 20 de juny de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació
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Control del compliment de la Moció 83/IX, 
sobre l’accessibilitat del sistema sanitari
Tram. 390-00083/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 71431 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00083/09

Sobre: Control compliment de la Moció 83/IX, sobre 
l’accessibilitat del sistema sanitari

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Moció 83/IX, sobre l’accessibilitat del sistema 
sanitari (núm. de tram. 390-00083/09), us informo del 
següent: 

El Departament de Salut ha aprovat recentment el Pla de 
Salut 2011-2015, en el qual es marquen les prioritats del 
sistema sanitari de Catalunya i els subsegüents eixos ver-
tebradors de les principals línies d’actuació que han de 
permetre mantenir i millorar la salut de tota la població.

Un d’aquests eixos vertebradors és precisament la trans-
formació del model d’atenció amb la millora de la quali-
tat, l’accessibilitat i la seguretat de les intervencions sa-
nitàries i un altre, igualment important, la modernització 
del model organitzatiu per tenir un model més sòlid i més 
sostenible.

En aquest sentit, entre aquestes línies d’actuació, hi ha la 
d’aconseguir un sistema integrat més resolutiu des dels 
primers nivells i al territori i, entre els projectes estratè-
gics, hi ha: 

– la millora de la resolució en els àmbits de relació més 
freqüent entre l’atenció primària i l’atenció especialitza-
da, 

– la transformació del model d’urgències per donar res-
postes més adequades a les demandes d’atenció imme-
diata, 

– l’ordenació territorial de la cartera de serveis segons els 
nivells de complexitat,

– la integració de la salut pública i comunitària en el mo-
del assistencial.

Altrament, el Servei Català de la Salut treballa per ajus-
tar la compra de serveis assistencials als requeriments 
del nou model, garantint l’accés a aquests serveis en ter-
mes de qualitat i equitat, d’acord amb el marc pressupos-
tari disponible. En aquesta línia de treball, s’està portant 
a terme un nou model d’accés a les intervencions quirúr-
giques programades.

Pel que fa a l’apartat a) de la Moció, relatiu a que en ca-
sos aguts, els ciutadans han de ser atesos per l’equip de 
salut o els professionals de referència corresponents, el 
mateix dia que sol·licitin l’atenció, cal fer avinent que ac-
tualment, els ciutadans amb patologia urgent ja s’atenen 
el mateix dia per part del seu equip de referència (encara 
que no sigui el seu metge). Els serveis d’atenció continua-

da i urgent garanteixen l’atenció fora de l’horari habitual 
de l’equip de referència.

Pel que fa a l’apartat b) de la Moció, al temps màxim 
d’espera d’atenció primària, cal fer avinent que l’equip 
d’atenció primària s’organitza per atendre de forma prio-
ritària els casos urgents i es considera que les visites pro-
gramades relacionades amb la promoció de la salut i la 
prevenció de la malaltia no són vitals. El temps d’espera 
pot variar segons l’organització del centre i la disponibi-
litat dels professionals.

Pel que fa a l’apartat c) de la Moció, relatiu a que els met-
ges de família, pediatres i infermers, en ús de llurs com-
petències, han de demanar directament proves diagnòsti-
ques i visites a altres especialistes als centres d’urgències 
d’atenció primària, centres d’alta resolució i hospitals ge-
nerals bàsics i centres de salut mental, cal fer avinent que 
s’està treballant amb els 

col·legis professionals i les societats científiques en aquest 
sentit. Les competències professionals no són un àmbit 
en què el Departament de Salut pugui decidir unilateral-
ment.

Altrament, en el marc del Pla de Salut, el projecte 2.1. per 
a la implantació de processos clínics integrats per a in-
suficiència cardíaca, malaltia pulmonar obstructiva crò-
nica, asma, Diabetis Mellitus, trastorns mentals greus, 
depressió, demència, dolor crònic, malalties de l’aparell 
locomotor, nefropatia i càncer es basa en la gestió de la 
malaltia des de la perspectiva clinicofarmacològica i te-
nint en compte la coordinació dels dispositius implicats i 
la gestió òptima de les transicions entre els diferents re-
cursos.

En l’abordatge d’aquestes malalties que presenten un ma-
jor grau de prevalença i mortalitat s’està treballant per 
promoure l’atenció integrada del procés i afavorir la ca-
pacitat de resolució dels equips d’atenció primària. Els 
metges de família i pediatres ja demanen les proves com-
plementàries bàsiques, la indicació de la resta de proves 
complementàries la realitzen els professionals de l’àmbit 
hospitalari. S’està treballant per a la indicació de proves 
diagnòstiques bàsiques per les infermeres d’atenció pri-
mària en un context protocol·litzat consensuat entre les 
entitats proveïdores locals. La demanda de visita a altres 
especialistes a través de processos d’interconsultoria i 
derivació actualment es realitza entre facultatius.

Pel que fa a l’apartat d) de la Moció, relatiu a que els met-
ges de família, pediatres i infermers, en ús de llurs com-
petències, han de prescriure directament l’ingrés de llurs 
pacients als centres sociosanitaris i de salut mental, i de-
rivar-los a tractaments, seguint els protocols establerts i 
consensuats amb els professionals dels diferents nivells 
assistencials i definits en els diferents plans directors, cal 
fer avinent que des del Programa de prevenció i atenció 
a la cronicitat (PPAC), s’està duent a terme la revisió de 
les diferents alternatives i rutes assistencials que, en un 
entorn integrat, es poden disposar per a la millor atenció 
dels pacients afectats de malalties cròniques.

Aquesta revisió està essent realitzada mitjançant consens 
d’experts, essent una de les línies de treball el replante-
jament de l’atenció als pacients subaguts i postaguts. En 
aquest context, s’estan valorant els criteris i circuits que 
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podrien possibilitar la derivació directa des dels equips 
d’atenció primària als dispositius específics habilitats per 
a aquest perfil de pacient.

Pel que fa a l’apartat e) de la Moció, relatiu a establir un 
procediment preferent de quinze dies i un procediment 
ordinari de tres mesos per a l’accés a serveis especia-
litzats i la realització de proves diagnòstiques i teràpies 
complementàries, per garantir els circuits de diagnòstics 
de les diferents patologies, cal fer avinent que en el Pla de 
Salut, tots els projectes de la línia 3 sobre l’avenç cap a un 
sistema integrat més resolutiu des dels primers nivells i al 
territori valoren el potencial de millora en qualitat i efici-
ència per millorar l’accés a l’atenció especialitzada, agi-
litzar el diagnòstic, ordenar les intervencions i articular 
la col·laboració en els processos relacionats amb l’aparell 
locomotor, l’oftalmologia, la dermatologia, la urologia i 
la salut mental.

Les millores en l’accessibilitat comporten acords entre 
diferents proveïdors que s’estan elaborant, el consens per 
adequar les respostes a les demandes tant de l’àmbit co-
munitari com del propi centre i un temps d’adaptació al 
canvi per a la reorganització del treball dels professionals 
en els diferents serveis hospitalaris.

Pel que fa a l’apartat f) de la Moció, relatiu a estendre 
el programa de diagnòstic ràpid cal dir que els pacients 
amb malalties oncològiques han d’ésser sempre priorita-
ris, amb independència de les llistes d’espera generals. 
Cal fer avinent que els circuits de diagnòstic ràpid de 
càncer s’estableixen pels criteris de gravetat de la ma-
laltia (incidència, període de latència...), per les caracte-
rístiques de la prova diagnòstica (vàlida, eficient, sense 
risc addicional, cost-efectiva..) i per la disponibilitat dels 
recursos tant humans com tecnològics per assegurar la 
continuïtat assistencial en el tractament i seguiment pos-
terior. No tots els processos neoplàsics presenten aques-
tes característiques, i el circuit no està indicat per a qual-
sevol tipus de càncer. Actualment, estan inclosos en el 
circuit ràpid el càncer de mama, de pulmó, de colon, de 
bufeta i de pròstata. En tots els centres, la cirurgia onco-
lògica és una prioritat.

Pel que fa a l’apartat g) de la Moció, cal fer avinent que 
l’assignació d’un llit d’hospitalització convencional o un 
llit sociosanitari des dels serveis d’urgències hospitalà-
ries depèn de l’evolució clínica del malalt, de la dispo-
nibilitat de llits en el servei assignat i dels procediments 
organitzatius propis del centre.

Pel que fa a l’apartat i) de la Moció, cal dir que els propis 
centres ja disposen d’un sistema de reprogramació. Les 
reprogramacions, tant d’ingressos com de consultes d’es-
pecialistes, es fan tenint en compte els interessos del pa-
cient i les necessitats organitzatives dels centres.

Pel que fa a l’apartat h) de la Moció, cal fer avinent el 
següent: 

Per tal d’afavorir la racionalització de la demanda no ate-
sa, optimitzar l’equitat d’accés a l’atenció sanitària i re-
colzar el compliment dels terminis màxims d’espera ga-
rantits, s’han dut a terme les següents actuacions: 

– Nou sistema de priorització. El CatSalut ha encarregat 
a l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut 
(AIAQS) un projecte que permeti establir un sistema de 

priorització de pacients en diferents nivells que es tradu-
eixin en períodes màxims d’espera recomanats, en base, 
principalment, a criteris clínics.

La implantació del sistema universal de priorització de 
pacients té uns objectius principals: el desenvolupament 
d’un sistema de priorització de pacients que sigui uni-
versal, és a dir, amb els mateixos criteris i pesos per a 
tots els procediments de la llista i que consideri aspectes 
clínics, funcionals i socials, el consens del sistema amb 
clínics, gestors i pacients, l’homogeneïtzació del sistema 
per a què sigui únic per a tots els pacients, tots els terri-
toris i totes les patologies i el disseny d’un sistema con-
sistent, fiable, vàlid i transparent que permeti avaluar i 
comparar la prioritat entre pacients.

– Creació de les Comissions territorials de seguiment de 
l’accessibilitat a les intervencions quirúrgiques progra-
mades. Resolució del director del Servei Català de la Sa-
lut, de 17 de novembre del 2011, per la qual es creen, en 
l’àmbit de les Regions Sanitàries, les comissions territo-
rials de seguiment, que tenen com a funcions més impor-
tants: vetllar per la qualitat del registre de llista d’espera, 
fer el seguiment del compliment del decret de garanties, 
analitzar, promoure i avaluar els fluxos de pacients entre 
centres, i analitzar i corregir la variabilitat en la indica-
ció clínica.

– Redireccionament de pacients. Quan la previsió indiqui 
que no es podran complir els terminis garantits, s’haurà 
de proposar al pacient un altre centre on pugui ser inter-
vingut dintre dels terminis màxims de garantia.

– Inclusió en el contracte del temps de referència per a la 
cirurgia per processos oncològics malignes. Tots els pro-
cediments quirúrgics programats en pacients amb diag-
nòstic de neoplàsia maligna tenen un termini de referèn-
cia. S’ha inclòs en el contracte dels centres el compliment 
dels terminis de referència (45 dies per a totes les neoplà-
sies malignes excepte pròstata, per a la qual són 60 dies).

– Anàlisi de la variabilitat territorial de la inclusió. La 
variabilitat és un indicador de qualitat que molt sovint 
comporta problemes d’ineficiència, d’inequitat i d’acces-
sibilitat. Per això, reduir la variabilitat injustificada és un 
objectiu per a la millora de la gestió. S’ha dut a terme una 
anàlisi de la variabilitat en la inclusió territorial per tal 
de dur a terme les gestions correctores oportunes quan 
s’escaigui.

– Informació periòdica sobre llistes d’espera. El Depar-
tament de Salut ha adquirit el compromís de publicar ca-
da 6 mesos al web del CatSalut el nombre de persones en 
llista d’espera i el temps d’espera per a cada procediment 
amb termini de garantia i per a cada Regió Sanitària.

Pel que fa a l’apartat j) de la Moció, cal fer avinent el se-
güent: 

El Sistema d’Emergències Mèdiques, SA (SEM), és una 
empesa del sector públic adscrita al CatSalut, essent la 
seva principal raó de ser l’atenció integral de les urgèn-
cies i les emergències sanitàries mitjançant la gestió dels 
recursos personals, materials i econòmics que siguin ne-
cessaris per tal de prestar l’atenció prehospitalària in situ 
i el transport assistit de malalts crítics.
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Actualment els sistemes d’emergències prehospitalàries 
disposen d’elements tècnics i organitzatius que permeten 
millorar tant l’accés del ciutadà al sistema d’emergènci-
es com l’atenció, la coordinació i l’adequació global de 
la resposta per part dels cossos implicats en la seva re-
solució.

Aquestes elements són: 

a) La implantació a Catalunya del número únic europeu 
d’emergències 112, que permet millorar el temps de de-
tecció i avís, així com la coordinació global de la respos-
ta a les emergències.

b) L’existència del Centre Coordinador Sanitari, que rep 
les demandes d’assistència, assigna una resposta i gesti-
ona la coordinació operativa dels recursos sanitaris in-
tervinents.

c) La utilització, en el centre coordinador sanitari, d’un 
sistema de triatge que permet classificar les demandes 
d’urgències i emergències sanitàries, en funció de la pri-
oritat en què requereixen ser ateses.

d) L’existència d’un ventall ampli de tipologia de recur-
sos que poden ser activats des del Centre Coordinador i 
que van des del personal sanitari dels equips d’atenció 
primària, metges i infermers a domicili, unitats de trans-
port sanitari de suport vital bàsic i unitats de suport vital 
avançat terrestre i aeri.

e) La gestió dinàmica dels recursos que permet esglaonar 
la intervenció de diferents recursos en funció de la priori-
tat assignada a la demanda, la localització de l’incident i 
la disponibilitat dels mateixos.

f) L’existència d’una àrea de consultoria telefònica sani-
tària que en el 35% de les demandes d’assistència, dóna 
com a resposta una consulta sanitària o una derivació al 
centre sanitari de referència, sense que sigui necessari la 
mobilització d’un recurs de transport.

I es basen en els conceptes següents: 

– L’assistència sanitària s’inicia en el moment en que el 
personal sanitari del centre coordinador intervé en la re-
solució d’una demanda o quan qualsevol dels recursos 
esmentats arriba al lloc, independentment de que tingui 
capacitat per transportar o no.

– L’existència de patologies temps-depenents, identifica-
des com prioritàries pel Pla de Salut, per l’impacte en 
la morbimortalitat a Catalunya. El Departament de Sa-
lut, mitjançant els plans directors, lidera i coordina la 
implantació, el registre i l’avaluació de diferents accions 
(CODIS) tant a nivell de l’assistència prehospitalària com 
hospitalària.

– El Sistema d’Emergències Mèdiques, en l’àmbit pre-
hospitalari, treballa de manera integral i coordinada amb 
els diferents intervinents, identificats en cada un dels Co-
dis, (consultors metges o d’infermeria del centre coordi-
nador, metges o infermers d’atenció primària, metges, in-
fermers i tècnics de transport sanitari, professionals de 
la xarxa hospitalària i amb altres cossos d’emergències, 
etc.).

Des de la seva posada en marxa i segons dades dels 
plans directors, el SEM ha anat incrementant la detecció 

d’aquestes patologies, i ha contribuït a millorar el temps 
de resposta global fins al tractament definitiu.

El concepte de temps màxim d’espera al transport sanita-
ri urgent, no s’ajusta a l’enfocament del Pla de Salut ni a 
l’abordatge dels plans directors, donat que no diferencia 
els distints nivells de prioritat per patologies i no té en 
compte l’existència de resposta i assistència sanitària in-
dependentment del transport sanitari.

Cal garantir, a nivell prehospitalari, un sistema validat 
de classificació i priorització de les demandes d’atenció 
sanitària urgent a Catalunya que garanteixi una atenció 
adequada al nivell de patologia i situació del pacient i una 
gestió dinàmica dels recursos disponibles per a la resolu-
ció de la resposta.

Cal garantir que la resposta del Sistema d’Emergències 
Mèdiques en els Codis identificats de patologies temps-
dependents pel Departament de Salut s’adeqüi als estàn-
dards marcats en els plans directors.

Pel que fa a l’apartat k) de la Moció, cal fer avinent el 
següent: 

Sanitat Respon és un servei orientat a donar una atenció 
al ciutadà per tal de poder assessorar-lo i orientar-lo en 
diferents aspectes referents al sistema sanitari de Catalu-
nya, o bé en tot allò que pugui afectar la seva salut.

Durant la seva trajectòria, Sanitat Respon s’ha anat per-
filant com a una línia reactiva que ofereix informació sa-
nitària, gestions i tràmits, programació de visites, servei 
de traducció lingüística per a professionals i institucions 
sanitàries, al professional sanitari, informació sanitària i 
consells de salut; una línia proactiva que ofereix un pro-
grama de deshabituació al tabaquisme, seguiment de pa-
cients de risc, campanyes d’enquestes als ciutadans rela-
cionades amb el sistema sanitari, activitats de promoció 
de la salut i de suport a la Salut Pública.

Disponible les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any, a 
través d’una plataforma multicanal, Sanitat Respon té 
com a objectiu utilitzar tots els canals d’interacció dispo-
nibles entre el ciutadà, els professionals i el sistema sani-
tari per a facilitar els processos assistencials, dotant-los 
de major agilitat i capacitat resolutiva, i posar a disposi-
ció dels ciutadans una eina que els permeti estar infor-
mats i ser proactius pel que fa a la cura i la coresponsabi-
litat de la seva pròpia salut.

El moment actual de compromís amb la sostenibilitat 
econòmica i social situa Sanitat Respon –que disposa 
d’una plataforma amb professionals sanitaris qualificats 
i amb expertesa– en una posició òptima per a seguir do-
nant resposta a les demandes i necessitats actuals de la 
població, actuant com a suport i complement de l’atenció 
presencial dels professionals sanitaris, millorant l’efici-
ència en la utilització dels recursos i introduint mecanis-
mes de gestió de la demanda, que contribueixin al mateix 
temps a una millora de la qualitat dels serveis prestats.

Per tant, l’atenció que Sanitat Respon dóna als ciutadans 
en les demandes que li són pròpies és i serà individualit-
zada i personalitzada.

Pel que fa a l’apartat l) de la Moció, relatiu a garantir 
l’accés en la xarxa la informació, cal fer avinent que es 
pot accedir lliurement, mitjançant el web del CatSalut, 
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a la situació de les llistes d’espera (nombre de persones i 
temps d’espera) per a tots els procediments amb termini 
de garantia i per a tots els territoris (regions sanitàries) 
de Catalunya. Aquesta informació s’actualitza semestral-
ment.

Les actuacions abans esmentades, s’han endegat amb la 
voluntat de donar compliment a la moció.

Malgrat això, un cop valorat el seu contingut més detalla-
dament i atenent els costos addicionals que comportaria 
la seva implementació global en l’actual context d’ajus-
tament pressupostari, presidit pels objectius d’estabilitat 
pressupostària i de control del dèficit públic, cal dir que, 
d’acord amb les habilitacions previstes a la Llei de pres-
supostos per al 2012, aprovada pel Ple del Parlament el 
15 de febrer de 2012, aquestes actuacions no es poden 
dur a terme en el tenor literal previst pel text adoptat.

Barcelona, 25 de juny de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Moció 102/IX, 
sobre la situació financera del sistema de ci-
ència, recerca i innovació
Tram. 390-00102/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 70994 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 03.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00102/09

Sobre: Control compliment de la Moció 102/IX, sobre la 
situació financera del sistema de ciència, recerca i inno-
vació

Comissió Competent: Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment al punt 2.a) de la Moció 102/IX, sobre la situació fi-
nancera del sistema de ciència, recerca i innovació (núm. 
de tram. 390-00102/09), us informo del següent: 

La comissió de seguiment del Pacte Nacional per a la Re-
cerca i la Innovació ha estat convocada perquè es reunei-
xi el proper dia 27 de juny, dins del termini que va apro-
var el Parlament de Catalunya en l’esmentada Moció.

Barcelona, 25 de juny de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

4.52. COMPAREIXENCES DEL PRESIDENT 
DE LA GENERALITAT

4.52.10. COMPAREIXENCES

Compareixença del president de la Gene-
ralitat davant el Ple per a informar sobre el 
pla de mesures per a estalviar 1.500 milions 
d’euros preservant l’estat del benestar
Tram. 350-00002/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 36 del Ple del Par-
lament, del 04.07.2012 (DSPC-P 61).

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
l’aplicació del Reial decret llei 16/2012 i les 
actuacions per a garantir l’assistència sani-
tària
Tram. 354-00228/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 69515, 71157).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, sessió del 
04.07.2012.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats amb la 
consellera d’Ensenyament sobre la reduc-
ció de l’aportació de la Generalitat a les llars 
d’infants municipals
Tram. 354-00230/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Daniel Font i Cardona, del 
Grup Parlamentari Socialista, Dolors Camats i Luis, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, Anna Simó i Castelló, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 70172).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats, sessió del 27.06.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb la vicepresiden-
ta del Govern sobre la manca d’informació i 
transparència patida per alguns ajuntaments 
amb relació al projecte Eurovegas
Tram. 354-00233/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 70664).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 
sessió del 29.06.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats amb la 
consellera d’Ensenyament sobre el foment 
de valors i la creació de nous cicles forma-
tius a propòsit del projecte Eurovegas
Tram. 354-00235/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 70666).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats, sessió del 27.06.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
la repercussió del projecte Eurovegas en 
l’àmbit de la sanitat pública
Tram. 354-00236/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Josep Vendrell Gardeñes, 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 70667).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, sessió del 
04.07.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Cultura i Llengua amb el conseller de 
Cultura sobre la repercussió del projecte Eu-
rovegas en l’àmbit de la cultura catalana
Tram. 354-00239/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 70671).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua, 
sessió del 27.06.2012.

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 la repercussió del pro-
jecte Eurovegas en els espais naturals pro-
tegits i en el Parc Agrari del Baix Llobregat
Tram. 354-00240/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Hortènsia Grau Juan, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (reg. 70672).

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 
26.06.2012.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre la repercussió 
del projecte Eurovegas en l’àmbit de la seva 
competència
Tram. 354-00242/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jordi Miralles i Conte, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (reg. 70674).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
sessió del 04.07.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Justícia amb la consellera de Justícia 
sobre l’afectació de la implantació del pro-
jecte Eurovegas en l’aplicació de la legis-
lació vigent i sobre la viabilitat de crear un 
àmbit de derogació singular o aplicació limi-
tada de normes jurídiques
Tram. 354-00243/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Salvador Milà i Solsona, 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 70675).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Justícia, sessió del 
28.06.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre els criteris per al desallotjament de 
membres d’organitzacions no governamen-
tals de les oficines de l’Agència Catalana per 
a la Cooperació al Desenvolupament
Tram. 354-00244/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 71407).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
05.07.2012.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Cinegètica Barraquers 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de modificació del text refós de la Llei de 
protecció dels animals i d’establiment d’un 
règim provisional de captura en viu i posses-
sió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivi-
tat adreçada a l’activitat tradicional de cant 
durant l’any 2011
Tram. 352-01233/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.07.2012 (DSPC-C 361).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agrupació de Societats de Ca-
çadors i Pescadors de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació del text 
refós de la Llei de protecció dels animals 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. 352-01234/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.07.2012 (DSPC-C 361).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma Tradició Ocellaire 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció del text refós de la Llei de protecció dels 
animals i d’establiment d’un règim provisi-
onal 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. 352-01235/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.07.2012 (DSPC-C 361).
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Cos d’Agents Rurals de la Genera-
litat amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació del text refós de la Llei de protecció 
dels animals 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 du-
rant l’any 2011
Tram. 352-01236/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.07.2012 (DSPC-C 361).

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Societat Espanyola d’Ornitologia 
Birdlife Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei de 
protecció dels animals i d’establiment d’un 
règim provisional de captura en viu i posses-
sió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivi-
tat adreçada a l’activitat tradicional de cant 
durant l’any 2011
Tram. 352-01237/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.07.2012 (DSPC-C 361).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Institut Català d’Ornitologia 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció del text refós de la Llei de protecció dels 
animals i d’establiment d’un règim provisi-
onal 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. 352-01238/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.07.2012 (DSPC-C 361).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Caça 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció del text refós de la Llei de protecció dels 
animals i d’establiment d’un règim provisi-
onal 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. 352-01239/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.07.2012 (DSPC-C 361).

Proposta de compareixença de Santi Maño-
sa, en representació de l’Institut Català 
d’Ornitologia, amb relació al Projecte de llei 
de modificació del text refós de la Llei de 
protecció dels animals i d’establiment d’un 
règim provisional de captura en viu i posses-
sió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivi-
tat adreçada a l’activitat tradicional de cant 
durant l’any 2011
Tram. 352-01240/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.07.2012 (DSPC-C 361).

Proposta de compareixença de Cristina 
Sánchez, en representació de la Societat 
Espanyola d’Ornitologia Birdlife Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció del text refós de la Llei de protecció dels 
animals i d’establiment d’un règim provisi-
onal 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. 352-01241/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.07.2012 (DSPC-C 361).
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Proposta de compareixença de Toni Altayó, 
en representació de l’Associació per la De-
fensa i l’Estudi de la Natura, amb relació al 
Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei de protecció dels animals i d’es-
tabliment d’un règim provisional de captura 
en viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la 
cria en captivitat adreçada a l’activitat tradi-
cional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01242/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.07.2012 (DSPC-C 361).

Proposta de compareixença de Gabriel Gar-
gallo, de l’Institut Català d’Ornitologia, amb 
relació al Projecte de llei de modificació del 
text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals i d’establiment d’un règim provisio-
nal 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. 352-01243/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.07.2012 (DSPC-C 361).

Proposta de compareixença de Santi Maño-
sa, de l’Institut Català d’Ornitologia, amb re-
lació al Projecte de llei de modificació del 
text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals i d’establiment d’un règim provisio-
nal 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. 352-01244/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.07.2012 (DSPC-C 361).

Proposta de compareixença de Cristina 
Sánchez Alonso, delegada a Catalunya de 
la Societat Espanyola d’Ornitologia Birdlife, 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció del text refós de la Llei de protecció dels 
animals i d’establiment d’un règim provisi-
onal 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. 352-01245/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.07.2012 (DSPC-C 361).

Proposta de compareixença de Jordi Bau-
cells Colomer, biòleg i enginyer agrícola, 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció del text refós de la Llei de protecció dels 
animals i d’establiment d’un règim provisi-
onal 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. 352-01246/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.07.2012 (DSPC-C 361).

Proposta de compareixença d’Òscar Pérez 
García, de la Plataforma Tradició Ocellaire i 
de la Societat Ocellaire de Torelló, amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació del text 
refós de la Llei de protecció dels animals 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. 352-01247/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.07.2012 (DSPC-C 361).
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Proposta de compareixença de Pere Cas-
tells, de la Plataforma Tradició Ocellaire i la 
Societat Ocellaire de Torelló, amb relació al 
Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei de protecció dels animals i d’es-
tabliment d’un règim provisional de captura 
en viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la 
cria en captivitat adreçada a l’activitat tradi-
cional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01248/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.07.2012 (DSPC-C 361).

Proposta de compareixença de Manel Rau-
rich Rubinat, president de l’Agrupació de 
Societats de Caçadors i Pescadors de Cata-
lunya, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació del text refós de la Llei de protec-
ció dels animals 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 du-
rant l’any 2011
Tram. 352-01249/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.07.2012 (DSPC-C 361).

Proposta de compareixença de Paco Piera 
Orozco, president de la Federació Catalana 
de Caça, amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei de pro-
tecció dels animals i d’establiment d’un rè-
gim provisional de captura en viu i possessió 
d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat 
adreçada a l’activitat tradicional de cant du-
rant l’any 2011
Tram. 352-01250/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.07.2012 (DSPC-C 361).

Proposta de compareixença de Mariano 
Maté Cuadrado, delegat ocellaire de la Fe-
deració Catalana de Caça, amb relació al 
Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei de protecció dels animals i d’es-
tabliment d’un règim provisional de captura 
en viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la 
cria en captivitat adreçada a l’activitat tradi-
cional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01251/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.07.2012 (DSPC-C 361).

Proposta de compareixença de Sebastià 
Marmolejo Valiente, president de la Socie-
tat Ocellaire Sant Celoni, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del text refós de 
la Llei de protecció dels animals i d’establi-
ment d’un règim provisional de captura en 
viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la 
cria en captivitat adreçada a l’activitat tradi-
cional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01252/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.07.2012 (DSPC-C 361).

Proposta de compareixença del subdirec-
tor general d’Activitats Cinegètiques i Pesca 
Continental amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei de pro-
tecció dels animals i d’establiment d’un rè-
gim provisional de captura en viu i possessió 
d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat 
adreçada a l’activitat tradicional de cant du-
rant l’any 2011
Tram. 352-01253/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.07.2012 (DSPC-C 361).
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Proposta de compareixença del cap de 
l’Àrea d’Activitats Cinegètiques de la Sub-
direcció General d’Activitats Cinegètiques 
i de Pesca Continental amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del text refós de 
la Llei de protecció dels animals i d’establi-
ment d’un règim provisional de captura en 
viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la 
cria en captivitat adreçada a l’activitat tradi-
cional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01254/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.07.2012 (DSPC-C 361).

Proposta de compareixença de Salvador 
Morató, en representació de l’Agrupació Es-
portiva Ocellaire de Manlleu, amb relació al 
Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei de protecció dels animals i d’es-
tabliment d’un règim provisional de captura 
en viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la 
cria en captivitat adreçada a l’activitat tradi-
cional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01255/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.07.2012 (DSPC-C 361).

Proposta de compareixença de Josep Mi-
quel Badia, president de la Societat Orni-
tològica de l’Hospitalet, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del text refós de 
la Llei de protecció dels animals i d’establi-
ment d’un règim provisional de captura en 
viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la 
cria en captivitat adreçada a l’activitat tradi-
cional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01259/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.07.2012 (DSPC-C 361).

Proposta de compareixença del subdirector 
de Medi Natural del Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient amb relació al 
Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei de protecció dels animals i d’es-
tabliment d’un règim provisional de captura 
en viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la 
cria en captivitat adreçada a l’activitat tradi-
cional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01260/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.07.2012 (DSPC-C 361).

Proposta de compareixença de l’alcaldes-
sa de Santpedor (Bages) amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del text refós de 
la Llei de protecció dels animals i d’establi-
ment d’un règim provisional de captura en 
viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la 
cria en captivitat adreçada a l’activitat tradi-
cional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01261/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.07.2012 (DSPC-C 361).

Proposta de compareixença de Francesc 
Pujol Rusell, humanista i antropòleg, amb 
relació al Projecte de llei de modificació del 
text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals i d’establiment d’un règim provisio-
nal 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. 352-01262/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.07.2012 (DSPC-C 361).
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Proposta de compareixença de Josep Var-
gas, en representació de la societat ocellai-
re Els Passerells, amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei de 
protecció dels animals i d’establiment d’un 
règim provisional de captura en viu i posses-
sió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivi-
tat adreçada a l’activitat tradicional de cant 
durant l’any 2011
Tram. 352-01263/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.07.2012 (DSPC-C 361).

Proposta de compareixença de Claudio 
Sánchez, en representació de la societat 
ocellaire Els Passerells, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del text refós de 
la Llei de protecció dels animals i d’establi-
ment d’un règim provisional de captura en 
viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la 
cria en captivitat adreçada a l’activitat tradi-
cional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01264/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.07.2012 (DSPC-C 361).

Proposta de compareixença de Marc Pagès, 
biòleg de l’empresa Ecotons, amb relació al 
Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei de protecció dels animals i d’es-
tabliment d’un règim provisional de captura 
en viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la 
cria en captivitat adreçada a l’activitat tradi-
cional de cant durant l’any 2011
Tram. 352-01265/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.07.2012 (DSPC-C 361).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Institut Català d’Ornitologia 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció del text refós de la Llei de protecció dels 
animals i d’establiment d’un règim provisi-
onal 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. 352-01266/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.07.2012 (DSPC-C 361).

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de SEO/Birdlife amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei 
de protecció dels animals 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. 352-01267/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.07.2012 (DSPC-C 361).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Caça 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció del text refós de la Llei de protecció dels 
animals i d’establiment d’un règim provisi-
onal 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. 352-01268/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió núm. 16, tinguda el 
03.07.2012 (DSPC-C 361).



9 de juliol de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 347

4.53.05. INFORMACIó 106

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la campanya «Amb Palestina al cor» 
davant la Comissió de Cooperació i Solidari-
tat perquè expliquin les activitats i les noves 
actuacions de la campanya
Tram. 356-00730/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 68503).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cooperació i 
Solidaritat, sessió del 05.07.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana d’Organit-
zacions no Governamentals per al Desenvo-
lupament davant la Comissió de Cooperació 
i Solidaritat perquè expliqui la situació del 
sector de les organitzacions no governa-
mentals per al desenvolupament
Tram. 356-00731/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 68504).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cooperació i 
Solidaritat, sessió del 05.07.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’agrupació d’agents rurals de 
Comissions Obreres davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural perquè informi sobre la si-
tuació del Cos d’Agents Rurals
Tram. 356-00740/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69736).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 26.06.2012.

Sol·licitud de compareixença de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats amb la conse-
llera d’Ensenyament sobre la repercussió de 
l’augment de les ràtios d’alumnes en la qua-
litat educativa
Tram. 356-00741/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 69999).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats, sessió del 27.06.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de les Entitats Catalanes d’Acció 
Social davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació perquè presenti les seves propostes i 
reflexions al voltant del Programa de la ren-
da mínima d’inserció social
Tram. 356-00743/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Meritxell Borràs i Solé, del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, Montserrat Capdevila Tatché, 
del Grup Parlamentari Socialista, José Antonio Coto Ro-
quet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, Jordi Miralles i Conte, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 70347).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 04.07.2012.

Sol·licitud de compareixença d’Eugènia Ser-
ra i Aranda, directora de la Biblioteca Na-
cional de Catalunya, davant la Comissió de 
Cultura i Llengua perquè informi sobre la si-
tuació de la biblioteca i els objectius i el pro-
grama d’actuacions que pensa impulsar
Tram. 356-00744/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 70396).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, sessió del 27.06.2012.
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Sol·licitud de compareixença del president 
de l’Institut Català de la Salut davant la Co-
missió de Salut perquè informi sobre la seva 
gestió a Innova i per la retribució amb diner 
públic d’una persona entre el 2004 i el 2006
Tram. 356-00745/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 70600).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 04.07.2012.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de l’Institut Català de la Salut davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre 
la proposta de constituir una societat limita-
da per a gestionar l’Equip d’Atenció Primària 
Martorell
Tram. 356-00749/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 70699).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 04.07.2012.

Sol·licitud de compareixença del direc-
tor general de Prevenció, Extinció d’Incen-
dis i Salvaments davant la Comissió d’Inte-
rior perquè informi sobre el compliment de 
la Resolució 662/VIII, per la qual s’aprova el 
Dictamen de la Comissió d’Investigació so-
bre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00751/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 71006).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió 
del 05.07.2012.

Sol·licitud de compareixença de Joan Gua-
nyabéns i Calvet, conseller delegat de 
l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat 
en Salut, davant la Comissió de Salut per-
què presenti els resultats de l’Informe de la 
Central de Resultats corresponent a l’exer-
cici 2011
Tram. 356-00752/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 71135).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 04.07.2012.

Sol·licitud de compareixença de Joan B. Ca-
sas Onteniente, president de la Comissió 
Tècnica de la Central de Balanços, davant la 
Comissió de Salut perquè presenti els resul-
tats de l’Informe de la Central de Balanços 
corresponent a l’exercici 2010
Tram. 356-00753/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 71136).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 04.07.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Fundació Adana davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats perquè 
informin sobre la situació dels afectats pel 
trastorn per dèficit d’atenció amb hiperacti-
vitat
Tram. 356-00754/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 71174).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats, sessió del 27.06.2012.
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Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Cooperació davant la Comissió de 
Cooperació i Solidaritat perquè informi so-
bre l’impagament dels ajuts concedits a les 
organitzacions no governamentals
Tram. 356-00756/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 71371).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cooperació i 
Solidaritat, sessió del 05.07.2012.

Sol·licitud de compareixença de Xavier de 
las Cuevas davant la Comissió de Coopera-
ció i Solidaritat perquè expliqui la coopera-
ció en el Col·legi Oficial de Metges de Bar-
celona
Tram. 356-00762/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Elisabeth Abad i Giralt, juntament amb cinc 
altres diputats del Portaveus dels grups parlamentaris en 
la Comissió de Cooperació i Solidaritat (reg. 72293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cooperació i 
Solidaritat, sessió del 05.07.2012.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats amb la consellera 
d’Ensenyament sobre el pla de xoc contra el 
fracàs escolar
Tram. 355-00090/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 23 de la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats, del 28.06.2012 (DSPC-
C 355).

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 compliment de la Resolució 662/
VIII, per la qual s’aprova el Dictamen de la 
Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Fo-
restal d’Horta de Sant Joan
Tram. 355-00142/09

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. 70990).

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 28.06.2012.

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el conseller 
d’Economia i Coneixement sobre l’execució 
del pressupost i l’evolució dels ingressos, 
les despeses i les finances de la Generali-
tat el 2012, en compliment de la Resolució 
547/IX
Tram. 355-00143/09

Sol·licitud i tramesa a l’òrgan competent

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departa-
ment d’Economia i Coneixement (reg. 71448).

Òrgan competent: Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost.

Admissió a tràmit i tramesa a l’òrgan competent: 
02.07.2012.

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació per a informar sobre les accions 
del Govern per a potenciar el turisme
Tram. 355-00145/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departa-
ment d’Empresa i Ocupació (reg. 72280).

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 05.07.2012.
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4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Cinegètica Barraquers de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació del text refós de la Llei de protecció 
dels animals 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 du-
rant l’any 2011
Tram. 353-00356/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural en la sessió núm. 16, tinguda el 03.07.2012 
(DSPC-C 361).

Compareixença d’una representació de 
l’Agrupació de Societats de Caçadors i Pes-
cadors de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei 
de protecció dels animals 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. 353-00357/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural en la sessió núm. 16, tinguda el 03.07.2012 
(DSPC-C 361).

Compareixença d’una representació de la 
Plataforma Tradició Ocellaire amb relació al 
Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei de protecció dels animals i d’es-
tabliment d’un règim provisional de captura 
en viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la 
cria en captivitat adreçada a l’activitat tradi-
cional de cant durant l’any 2011
Tram. 353-00358/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural en la sessió núm. 16, tinguda el 03.07.2012 
(DSPC-C 361).

Compareixença del cap inspector del Cos 
d’Agents Rurals de la Generalitat amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació del text 
refós de la Llei de protecció dels animals 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. 353-00359/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural en la sessió núm. 16, tinguda el 03.07.2012 
(DSPC-C 361).

Compareixença d’una representació de la 
Societat Espanyola d’Ornitologia Birdlife 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei de pro-
tecció dels animals i d’establiment d’un rè-
gim provisional de captura en viu i possessió 
d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat 
adreçada a l’activitat tradicional de cant du-
rant l’any 2011
Tram. 353-00360/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural en la sessió núm. 16, tinguda el 03.07.2012 
(DSPC-C 361).
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Compareixença d’una representació de 
l’Institut Català d’Ornitologia amb relació al 
Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei de protecció dels animals i d’es-
tabliment d’un règim provisional de captura 
en viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la 
cria en captivitat adreçada a l’activitat tradi-
cional de cant durant l’any 2011
Tram. 353-00361/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural en la sessió núm. 16, tinguda el 03.07.2012 
(DSPC-C 361).

Compareixença de Cristina Sánchez Alonso, 
delegada a Catalunya de la Societat Espa-
nyola d’Ornitologia Birdlife, amb relació al 
Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei de protecció dels animals i d’es-
tabliment d’un règim provisional de captura 
en viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la 
cria en captivitat adreçada a l’activitat tradi-
cional de cant durant l’any 2011
Tram. 353-00362/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural en la sessió núm. 16, tinguda el 03.07.2012 
(DSPC-C 361).

Compareixença de Santi Mañosa, en repre-
sentació de l’Institut Català d’Ornitologia, 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció del text refós de la Llei de protecció dels 
animals i d’establiment d’un règim provisi-
onal 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. 353-00363/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural en la sessió núm. 16, tinguda el 03.07.2012 
(DSPC-C 361).

Compareixença de Gabriel Gargallo, de 
l’Institut Català d’Ornitologia, amb relació al 
Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei de protecció dels animals i d’es-
tabliment d’un règim provisional de captura 
en viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la 
cria en captivitat adreçada a l’activitat tradi-
cional de cant durant l’any 2011
Tram. 353-00364/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural en la sessió núm. 16, tinguda el 03.07.2012 
(DSPC-C 361).

Compareixença de Toni Altayó, en represen-
tació de l’Associació per la Defensa i l’Estu-
di de la Natura, amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei de 
protecció dels animals i d’establiment d’un 
règim provisional de captura en viu i posses-
sió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivi-
tat adreçada a l’activitat tradicional de cant 
durant l’any 2011
Tram. 353-00365/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural en la sessió núm. 16, tinguda el 03.07.2012 
(DSPC-C 361).

Compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana de Caça amb relació al 
Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei de protecció dels animals i d’es-
tabliment d’un règim provisional de captura 
en viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la 
cria en captivitat adreçada a l’activitat tradi-
cional de cant durant l’any 2011
Tram. 353-00366/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural en la sessió núm. 16, tinguda el 03.07.2012 
(DSPC-C 361).
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Compareixença d’Òscar Pérez García, de la 
Plataforma Tradició Ocellaire i de la Societat 
Ocellaire de Torelló, amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei 
de protecció dels animals 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. 353-00367/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural en la sessió núm. 16, tinguda el 03.07.2012 
(DSPC-C 361).

Compareixença de Pere Castells, de la Pla-
taforma Tradició Ocellaire i la Societat Oce-
llaire de Torelló, amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei de 
protecció dels animals i d’establiment d’un 
règim provisional de captura en viu i posses-
sió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivi-
tat adreçada a l’activitat tradicional de cant 
durant l’any 2011
Tram. 353-00368/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural en la sessió núm. 16, tinguda el 03.07.2012 
(DSPC-C 361).

Compareixença de Manel Raurich Rubinat, 
president de l’Agrupació de Societats de Ca-
çadors i Pescadors de Catalunya, amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació del text 
refós de la Llei de protecció dels animals 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. 353-00369/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural en la sessió núm. 16, tinguda el 03.07.2012 
(DSPC-C 361).

Compareixença de Paco Piera Orozco, pre-
sident de la Federació Catalana de Caça, 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció del text refós de la Llei de protecció dels 
animals i d’establiment d’un règim provisi-
onal 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. 353-00370/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural en la sessió núm. 16, tinguda el 03.07.2012 
(DSPC-C 361).

Compareixença de Mariano Maté Cuadrado, 
delegat ocellaire de la Federació Catalana 
de Caça, amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei de pro-
tecció dels animals i d’establiment d’un rè-
gim provisional de captura en viu i possessió 
d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat 
adreçada a l’activitat tradicional de cant du-
rant l’any 2011
Tram. 353-00371/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural en la sessió núm. 16, tinguda el 03.07.2012 
(DSPC-C 361).

Compareixença de Sebastià Marmolejo Vali-
ente, president de la Societat Ocellaire Sant 
Celoni, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació del text refós de la Llei de protec-
ció dels animals 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 du-
rant l’any 2011
Tram. 353-00372/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural en la sessió núm. 16, tinguda el 03.07.2012 
(DSPC-C 361).
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Compareixença del subdirector general 
d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció del text refós de la Llei de protecció dels 
animals i d’establiment d’un règim provisi-
onal 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. 353-00373/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural en la sessió núm. 16, tinguda el 03.07.2012 
(DSPC-C 361).

Compareixença del cap de l’Àrea d’Activi-
tats Cinegètiques de la Subdirecció General 
d’Activitats Cinegètiques i de Pesca Conti-
nental amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació del text refós de la Llei de protec-
ció dels animals 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 du-
rant l’any 2011
Tram. 353-00374/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural en la sessió núm. 16, tinguda el 03.07.2012 
(DSPC-C 361).

Compareixença de Salvador Morató, en re-
presentació de l’Agrupació Esportiva Oce-
llaire de Manlleu, amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei de 
protecció dels animals i d’establiment d’un 
règim provisional de captura en viu i posses-
sió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivi-
tat adreçada a l’activitat tradicional de cant 
durant l’any 2011
Tram. 353-00375/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural en la sessió núm. 16, tinguda el 03.07.2012 
(DSPC-C 361).

Compareixença de Josep Miquel Badia, pre-
sident de la Societat Ornitològica de l’Hospi-
talet, amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació del text refós de la Llei de protecció 
dels animals 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 du-
rant l’any 2011
Tram. 353-00376/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural en la sessió núm. 16, tinguda el 03.07.2012 
(DSPC-C 361).

Compareixença del subdirector de Medi Na-
tural del Ministeri d’Agricultura, Alimentació 
i Medi Ambient amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei de 
protecció dels animals i d’establiment d’un 
règim provisional de captura en viu i posses-
sió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivi-
tat adreçada a l’activitat tradicional de cant 
durant l’any 2011
Tram. 353-00377/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural en la sessió núm. 16, tinguda el 03.07.2012 
(DSPC-C 361).

Compareixença de Josep Vargas, en repre-
sentació de la societat ocellaire Els Passe-
rells, amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació del text refós de la Llei de protecció 
dels animals 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 du-
rant l’any 2011
Tram. 353-00378/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural en la sessió núm. 16, tinguda el 03.07.2012 
(DSPC-C 361).
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Compareixença de Claudio Sánchez, en re-
presentació de la societat ocellaire Els Pas-
serells, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació del text refós de la Llei de protecció 
dels animals 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 du-
rant l’any 2011
Tram. 353-00379/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural en la sessió núm. 16, tinguda el 03.07.2012 
(DSPC-C 361).

Compareixença de l’alcaldessa de Santpe-
dor (Bages) amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei de pro-
tecció dels animals i d’establiment d’un rè-
gim provisional de captura en viu i possessió 
d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat 
adreçada a l’activitat tradicional de cant du-
rant l’any 2011
Tram. 353-00380/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural en la sessió núm. 16, tinguda el 03.07.2012 
(DSPC-C 361).

Compareixença de Francesc Pujol Rusell, 
humanista i antropòleg, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del text refós de 
la Llei de protecció dels animals i d’establi-
ment d’un règim provisional de captura en 
viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la 
cria en captivitat adreçada a l’activitat tradi-
cional de cant durant l’any 2011
Tram. 353-00381/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural en la sessió núm. 16, tinguda el 03.07.2012 
(DSPC-C 361).

Compareixença de Marc Pagès, biòleg de 
l’empresa Ecotons, amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei 
de protecció dels animals 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. 353-00382/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural en la sessió núm. 16, tinguda el 03.07.2012 
(DSPC-C 361).

Compareixença de Jordi Baucells Colomer, 
biòleg i enginyer agrícola, amb relació al 
Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei de protecció dels animals i d’es-
tabliment d’un règim provisional de captura 
en viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la 
cria en captivitat adreçada a l’activitat tradi-
cional de cant durant l’any 2011
Tram. 353-00383/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural en la sessió núm. 16, tinguda el 03.07.2012 
(DSPC-C 361).

Compareixença del secretari d’Afers Exteri-
ors davant la Comissió d’Acció Exterior i de 
la Unió Europea per a informar sobre les de-
legacions del Govern a l’exterior
Tram. 357-00277/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, del 28.06.2012 
(DSPC-C 358).
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Compareixença del secretari d’Afers Exteri-
ors davant la Comissió d’Acció Exterior i de 
la Unió Europea per a informar sobre el des-
plegament de l’acció exterior del Govern
Tram. 357-00370/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, del 28.06.2012 
(DSPC-C 358).

Compareixença del secretari d’Afers Exteri-
ors davant la Comissió d’Acció Exterior i de 
la Unió Europea per a explicar el contingut 
i els resultats de la reunió dels presidents 
dels territoris que formen l’Euroregió Piri-
neus Mediterrània i de les tres reunions sec-
torials
Tram. 357-00371/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, del 28.06.2012 
(DSPC-C 358).

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Estats de desenvolupament i d’execució del 
Pressupost de la Generalitat en data del 31 
de març de 2012
Tram. 334-00066/09

Presentació
Conseller, del Departament 
d’Economia i Coneixement

Reg. 71244 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 
Mesa del Parlament, 03.07.2012

A la presidenta del Parlament

En compliment de l’article 79 del Text Refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, trameto els estats de 
desenvolupament i d’execució del Pressupost de la Ge-
neralitat de Catalunya a 31 de març de 2012, i l’informe 
sobre l’evolució dels resultats no financers i de l’endeuta-
ment previst en l’article 21.4 de la mateixa Llei, per al seu

lliurament a la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post del Parlament de Catalunya.

Barcelona, 25 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

Informe sobre l’evolució dels resultats no fi-
nancers i de l’endeutament de la Generalitat 
en data del 31 de març de 2012
Tram. 334-00067/09

Presentació
Conseller, del Departament 
d’Economia i Coneixement
Reg. 71244 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 
Mesa del Parlament, 03.07.2012

N. de la R.: L’escrit corresponent a aquest tràmit es repro-
dueix en l’expedient amb NT 334-00066/09.

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.10. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS CONTRA LLEIS DE CATALUNYA

Recurs d’inconstitucionalitat 1772/2001, in-
terposat pel president del Govern de l’Estat 
contra la Llei 16/2000, del 29 de desembre, 
de l’impost sobre grans establiments co-
mercials
Tram. 381-00003/06

Sentència del Tribunal Constitucional
Reg. 70018 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 19.06.2012

Tribunal Constitucional

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por 
don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Javier Del-
gado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, don Ramón Rodrí-
guez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pé-
rez Tremps, don Francisco José Hernando Santiago, doña 
Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez y 
don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Magistrados, 
ha pronunciado

En nombre del rey

la siguiente
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Sentencia

En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1772-2001, 
interpuesto por el Presidente del Gobierno, representado 
por el Abogado del Estado, contra la Ley del Parlamento 
de Cataluña 16/2000, de 29 de diciembre, del impuesto 
sobre grandes establecimientos comerciales. Han com-
parecido la Generalitat de Cataluña y el Parlamento de 
Cataluña representados por sus respectivos Letrados. Ha 
sido Ponente el Magistrado don Ramón Rodríguez Arri-
bas, quien expresa el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes

1. El Abogado del Estado, en representación del Presi-
dente del Gobierno, mediante escrito registrado en este 
Tribunal el 28 de marzo de 2001, interpuso recurso de 
inconstitucionalidad contra la Ley del Parlamento de Ca-
taluña 16/2000, de 29 de diciembre, del impuesto sobre 
grandes establecimientos comerciales.

En dicho escrito, tras invocar el art. 161.2 CE y solicitar 
la suspensión de la ley recurrida, sostiene que el objeto 
de este recurso consiste en dilucidar si la Comunidad Au-
tónoma de Cataluña tiene competencia para establecer el 
impuesto regulado por la Ley 16/2000, de 29 de diciem-
bre, un tributo propio creado en ejercicio de la potestad 
tributaria de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que 
resulta inconstitucional por vulnerar el bloque de consti-
tucionalidad, concretamente el art. 6.3 de la Ley Orgáni-
ca de financiación de las Comunidades Autónomas –en 
adelante LOFCA– que, en la redacción vigente en el mo-
mento de formular el recurso, decía lo siguiente: 

«Las Comunidades Autónomas podrán establecer y ges-
tionar tributos sobre las materias que la legislación de 
Régimen Local reserve a las Corporaciones Locales, en 
los supuestos en que dicha legislación lo prevea y en los 
términos que la misma lo contemple. En todo caso, de-
berán establecerse las medidas de compensación o coor-
dinación adecuadas en favor de aquellas Corporaciones 
Locales, de modo que los ingresos de tales Corporacio-
nes locales no se vean mermados ni reducidos tampoco 
en sus posibilidades de crecimiento futuro.»

La argumentación del recurso se basa en la doctrina es-
tablecida por la STC 289/2000, de 30 de noviembre, por-
que considera que enjuició un impuesto similar, el im-
puesto balear sobre instalaciones que inciden en el medio 
ambiente. En ésta se partió del concepto de materia im-
ponible «toda fuente de riqueza, renta o cualquier otro 
elemento de la actividad económica que el legislador 
decida someter a imposición, realidad que pertenece al 
plano de lo fáctico», que es más amplio que el de hecho 
imponible porque «al hecho imponible –creación norma-
tiva– le preexiste como realidad fáctica la materia im-
ponible u objeto del tributo, que es la manifestación de 
riqueza efectivamente generada, esto es, el elemento de 
la realidad que reportará la carga tributaria configurada 
a través del hecho imponible exponente de la verdadera 
riqueza sometida a tributación como expresión de la ca-
pacidad económica de un sujeto». Pero si bien la creación 
de un impuesto autonómico que grave la materia tribu-
taria propia de un impuesto local es inconstitucional, la 
STC 289/2000, de 30 de noviembre, dijo que, en cada 

caso, era necesario examinar el verdadero objeto del im-
puesto autonómico, atendiendo a su estructura impositiva 
y con independencia de los objetivos que pretenda alcan-
zar, según su exposición de motivos y articulado y, por 
ello, el Abogado del Estado analiza cada uno de los ele-
mentos del impuesto sobre grandes establecimientos co-
merciales impugnado.

El objeto del impuesto, según el artículo 2 de la ley re-
currida, es «la singular capacidad económica que concu-
rre en determinados establecimientos comerciales como 
consecuencia de estar implantados como grandes super-
ficies, dado que esta circunstancia contribuye de una ma-
nera decisiva a tener una posición dominante en el sector 
y puede generar externalidades negativas en el territo-
rio y el medio ambiente, cuyo coste no asumen» y, se-
gún el artículo 3, el impuesto queda afectado al fomento 
de medidas para la modernización del comercio urbano 
de Cataluña y a desarrollar planes de actuación en áreas 
afectadas por los emplazamientos de grandes estableci-
mientos comerciales, siendo éstos los objetivos últimos o 
indirectos del impuesto autonómico.

El hecho imponible, aunque hace referencia al impacto 
que puede ocasionar al territorio, al medio ambiente y 
a la forma del comercio urbano de Cataluña, recae real-
mente sobre la utilización de grandes superficies con fi-
nalidades comerciales, entendiéndose por tales los gran-
des establecimientos comerciales individuales dedicados 
a la venta al detalle, que tengan una superficie igual o su-
perior a los 2.500 metros cuadrados. Por tanto, el hecho 
imponible está constituido por la explotación de grandes 
establecimientos comerciales que tengan una determina-
da superficie de venta mínima y la referencia al impacto 
que puedan ocasionar sobre el territorio, el medio am-
biente o el comercio urbano no tiene ninguna eficacia so-
bre este elemento del impuesto, pues no se hace ninguna 
discriminación o regulación que permita considerar pro-
ducido el hecho imponible en relación con tales circuns-
tancias y tampoco grava otras instalaciones comerciales 
que puedan producir ese impacto.

El sujeto pasivo es la persona física o jurídica titular del 
gran establecimiento comercial individual, de modo que 
el obligado al pago es el titular del negocio comercial 
ubicado en una gran superficie, debido a que el hecho 
imponible se configura como la utilización de grandes 
superficies con fines comerciales. Y, finalmente, la base 
imponible se constituye por la superficie total del gran 
establecimiento comercial individual, expresada en me-
tros cuadrados, dentro de la cual se incluye la dedicada a 
venta, almacén y aparcamiento.

El impuesto impugnado tiene como materia imponible la 
fuente de riqueza que se pone de manifiesto con la explo-
tación de grandes establecimientos comerciales, en pro-
porción a la superficie que ocupan, en definitiva la mis-
ma que se encuentra ya gravada por un impuesto local, 
que es el impuesto sobre actividades económicas, regu-
lado en la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de 
las haciendas locales –en adelante LHL– en cuyo art. 79 
se dice que su hecho imponible «está constituido por el 
mero ejercicio en territorio nacional, de actividades em-
presariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en 
local determinado y se hallen o no especificadas en las 
Tarifas del impuesto», por tanto, el ejercicio del comercio 
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en general estaría sometido a esta modalidad tributaria. 
Tras realizar un análisis más profundo de este tributo, 
estudiando las tarifas del mismo, reguladas en el Real 
Decreto Legislativo 1175/1990 y sus ulteriores modifica-
ciones, observa que en el grupo 661 incluye al «comer-
cio mixto o integrado en grandes superficies», lo cual 
pondría de manifiesto la evidente y notoria coincidencia 
entre la materia imponible sujeta al impuesto sobre acti-
vidades económicas y la de la modalidad tributaria auto-
nómica impugnada.

Además encuentra una coincidencia en otros elementos 
de los dos tributos. El primero de ellos es su hecho im-
ponible, que es la explotación o utilización de grandes 
superficies comerciales. Si bien la definición gramatical 
en las dos normas no es idéntica, sin embargo, considera 
que el significado de ambas definiciones coincide, pues 
en un caso se habla de «utilización de grandes superfi-
cies con finalidades comerciales» y, en el otro, «comercio 
mixto o integrado en grandes superficies». El otro ele-
mento coincidente es el sujeto pasivo, que es la persona 
que ejerce la actividad comercial, pues aunque la norma 
impugnada utiliza una expresión confusa, como es «el 
titular del gran establecimiento comercial individual», se 
está refiriendo a quién explota el centro o establecimien-
to comercial, que es quien realiza la actividad sujeta al 
impuesto sobre actividades económicas (IAE). En este 
sentido, debe tenerse en cuenta que la referencia del art. 
8.3 de la ley recurrida a los «sujetos pasivos dedicados 
esencialmente a la venta de mobiliario, de artículos de 
saneamiento y de puertas y ventanas», hace pensar que 
el legislador autonómico quiso designar como sujeto pa-
sivo del impuesto al que realiza la actividad comercial. 
Observa una coincidencia en las bases imponibles, que es 
la superficie total dedicada a la actividad comercial y, pa-
ra determinar su extensión, ambos impuestos incluyen la 
superficie dedicada a venta, almacenes y aparcamiento. 
La superficie total es el índice esencial para la determi-
nación de la cuota y la forma de determinar la cuota tam-
bién resulta coincidente, pues consiste en una cantidad 
por metro cuadrado de superficie, siendo más elevado el 
tipo de la norma autonómica que el del impuesto local, 
pues en aquélla se establece en general 2.900 pesetas por 
metro cuadrado y en el impuesto sobre actividades eco-
nómicas el más alto asciende a 270 pesetas.

Por todo ello, a la vista de los datos expuestos, el impues-
to sobre grandes establecimientos comerciales catalán 
incide o se superpone en la misma materia imponible que 
la del impuesto sobre actividades económicas, incurrien-
do en la prohibición prevista en art. 6.3 LOFCA.

Termina su escrito formulando una alegación subsidiaria 
para el caso de que este Tribunal Constitucional conside-
re que el titular del gran establecimiento comercial sea 
el propietario de la instalación en lugar de quien lleva 
a cabo la actividad comercial, pues en este caso consi-
dera que la materia imponible gravada por el impuesto 
autonómico coincidiría con la del impuesto sobre bienes 
inmuebles –IBI–, que recae sobre los inmuebles de natu-
raleza rústica y urbana sitos en el respectivo término mu-
nicipal, categoría en la cual se incluyen también los gran-
des establecimientos comerciales. En ambos casos los 
impuestos se aplican sobre el valor de los bienes, si bien 
en el impuesto autonómico el índice que se utiliza para 

la valoración es la superficie total ocupada y en el IBI se 
utiliza el valor catastral, aunque ello no impediría con-
siderar que coincide la materia impositiva, de modo que 
igualmente sería inconstitucional por incidir en la misma 
materia impositiva del impuesto sobre bienes inmuebles.

2. La Sección Primera de este Tribunal acordó admitir a 
trámite el recurso de inconstitucionalidad, mediante pro-
videncia de 24 de abril de 2001, dando traslado de la de-
manda y documentos presentados, conforme establece el 
art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, al 
Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Par-
lamento y al Gobierno de la Generalitat de Cataluña, por 
conducto de sus Presidentes, al objeto de que, en el plazo 
de quince días, pudieran personarse en el proceso y for-
mular las alegaciones que estimasen convenientes. Asi-
mismo acordó tener por invocado el art. 161.2 CE que, 
a su tenor, y según dispone el art. 30 de la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional (LOTC), produce la suspen-
sión de la vigencia y aplicación de la disposición impug-
nada. Todo ello con publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» (lo que se cumplimentó en el «BOE» núm.110, 
de 8 de mayo de 2001, con anuncio, además, de suspen-
sión de la vigencia y aplicación de la referida Ley desde 
la fecha de presentación de la demanda para las partes 
legitimadas en el proceso y desde la publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» para terceros) y en el «Dia-
rio Oficial de la Generalidad de Cataluña».

3. La Letrada de la Generalitat de Cataluña, mediante es-
crito presentado en el registro de este Tribunal el día 4 de 
mayo de 2001, se personó en el procedimiento y solicitó 
una prórroga de ocho días en el plazo concedido para for-
mular alegaciones. La Sección Primera, por providencia 
de 8 de mayor de 2001, acordó tenerla por personada en 
el procedimiento y concederle la prórroga solicitada.

4. Por escrito, registrado el día 14 de mayo de 2001, la 
Presidenta del Congreso de los Diputados comunicó a es-
te Tribunal que la citada Cámara no se personaría en el 
procedimiento ni formularía alegaciones, con remisión 
del recurso a la Dirección de estudios y documentación 
de la Secretaría General. Con fecha de 18 de mayo de 
2001, la Presidenta del Senado comunicó a este Tribunal 
el acuerdo de la Mesa de la Cámara de personarse en el 
procedimiento, sin formular alegaciones, dando por ofre-
cida su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.

5. El día 18 de mayo de 2001, presentó en el Registro Ge-
neral de este Tribunal su escrito de alegaciones el letra-
do del Parlamento de Cataluña. En el mismo, después de 
realizar una serie de consideraciones generales sobre la 
potestad tributaria de las Comunidades Autónomas, ga-
rantizada por el art. 133.2 CE, así como de sus límites, 
con particular referencia al contenido del art. 6.3 LO-
FCA, aborda el análisis del impuesto sobre grandes esta-
blecimientos comerciales, argumentando sobre la inexis-
tencia de una identidad entre su ámbito material y el de 
otros impuestos locales.

Comienza destacando el carácter no meramente fiscal de 
este impuesto, no sólo porque así se exprese en el preám-
bulo de la ley que lo regula, sino porque constituye un 
elemento estructural del impuesto. Así lo demostraría 
que se afecten los recursos obtenidos al fomento de las 
medidas de modernización del comercio urbano en Ca-
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taluña y al desarrollo de planes de actuación en las áreas 
afectadas por los emplazamientos de los grandes esta-
blecimientos comerciales, y que la presión fiscal que ge-
nera se modula en función de las distintas variables que 
configuran las potenciales externalidades negativas que 
la implantación de grandes establecimientos comerciales 
produce, tanto en el sector de la distribución comercial 
como en la ordenación territorial y en el medio ambien-
te. Además el impuesto grava a sujetos en los cuales se 
pone de manifiesto una singular capacidad económica, 
directamente vinculada a la circunstancia de la utiliza-
ción de grandes superficies, no sólo porque la ocupación 
de grandes extensiones denota por ella misma una capa-
cidad económica, sino también porque facilita a los titu-
lares un aumento notorio del volumen de operaciones y, 
por lo tanto, la adquisición de una posición dominante en 
el sector.

Una vez constatado el carácter extrafiscal del impuesto 
y que la finalidad del mismo se corresponde con mate-
rias sobre las que tiene competencia la Generalitat de Ca-
taluña, concretamente en materias de ordenación de te-
rritorio (artículo 9.9), comercio interior (artículo 12.1.5) 
y protección del medio ambiente (artículo 10.1.6), todos 
ellos del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979, se 
analizan los elementos del impuesto para compararlos 
con los del Impuesto sobre actividades económicas y po-
der afirmar su falta de coincidencia.

Comienza por el hecho imponible, que sería distinto al 
del impuesto sobre actividades económicas, que aparece 
definido en el artículo 79 LHL como un impuesto sobre 
la actividad pero no sobre los medios utilizados en esta 
actividad, ya que la inexistencia de local no altera su he-
cho imponible del impuesto sobre actividades económi-
cas, mientras que en el impuesto sobre grandes estable-
cimientos comerciales se requieren ambos componentes, 
que exista una actividad comercial y que se desarrolle 
en una gran superficie. Pero no considera admisible que 
bien la materia imponible coincida con la del impuesto 
sobre actividades económicas o bien con la del impuesto 
sobre bienes inmuebles, dependiendo de quién sea el su-
jeto pasivo del impuesto, ya que ello conllevaría olvidar 
el conjunto de elementos que configuran la estructura del 
impuesto.

En relación con la alegada coincidencia con el grupo 661 
de la tarifa del impuesto sobre actividades económicas 
(Real Decreto Legislativo 1175/1990) aclara que sería 
únicamente un grupo el que plantea una cierta coinci-
dencia limitada en la materia imponible, pero no resulta-
ría evidente y notoria. Tampoco coincidirían los hechos 
imponibles porque la tarifa del impuesto sobre activida-
des económicas no determina el hecho imponible, sino la 
cuota. La definición del hecho imponible del art. 79 LHL 
engloba múltiples actividades, algunas de las cuales ya se 
hallan gravadas por tributos cedidos a la Generalitat de 
Cataluña como es la venta de terrenos o de edificaciones, 
comprendida de los epígrafes 833.1 y 833.2 y coincidente 
con el objeto del impuesto sobre transmisiones patrimo-
niales, sin que por ello coincidan sus hecho imponible. 
El «comercio mixto o integrado en grandes superficies» 
constituye el elemento determinante de la tarifa, y de la 
cuota del impuesto sobre actividades económicas, pero 
no su hecho imponible. Incluso si considerásemos que el 

hecho imponible del impuesto sobre actividades econó-
micas se determina por lo establecido en la tarifa –aspec-
to que entraría en contradicción abierta con la precisión 
del art. 79.1 LHL, que establece el hecho imponible para 
todas las actividades económicas «se hallen o no espe-
cificadas en las tarifas del impuesto»–, la coincidencia 
entre impuesto sobre actividades económicas y impues-
to sobre grandes establecimientos comerciales sería limi-
tada. A título de ejemplo, de acuerdo con las notas que 
acompañan la tarifa del impuesto sobre actividades eco-
nómicas, ésta cubre tanto el comercio al por mayor como 
al por menor, mientras que la primera modalidad no está 
contemplada en el hecho imponible del impuesto sobre 
grandes establecimientos comerciales. En un mismo sen-
tido, a los efectos del impuesto sobre actividades econó-
micas, las zonas ocupadas por terceros en virtud de ce-
sión de uso o de cualquier otro título computan al efecto 
de la aplicación de la tarifa, mientras que el artículo 6 de 
la ley impugnada establece que «es sujeto pasivo, en cua-
lidad de contribuyente, la persona física o jurídica titular 
del gran establecimiento comercial individual definido 
por el artículo 4, con independencia de que esté situado 
o no en un gran establecimiento comercial colectivo. Se 
entiende por gran establecimiento comercial colectivo el 
definido por la normativa específica sobre equipamien-
tos comerciales». De acuerdo con el art. 2 de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 17/2000, de 29 de diciembre, de 
equipamientos comerciales, los establecimientos de ca-
rácter colectivo se hallan integrados por un conjunto de 
establecimientos individuales situados en uno o diversos 
edificios, en los cuáles, con independencia que las acti-
vidades respectivas puedan ejercerse de una manera em-
presarial independiente, concurren todos o alguno de los 
elementos siguientes: acceso común desde la vía públi-
ca, de uso exclusivo o preferente de los establecimientos 
o de sus clientes, aparcamientos privados compartidos o 
servicios comunes para los clientes. En otro orden, en la 
tarifa del impuesto sobre actividades económicas, se ex-
cluyen los aparcamientos descubiertos, exclusión que no 
se produce en el impuesto objeto del presente proceso de 
inconstitucionalidad.

Tampoco existe identidad en el sujeto pasivo, el titular 
del gran establecimiento comercial, que no es el titular 
dominical del suelo o de las instalaciones. En el impues-
to sobre grandes establecimientos comerciales el hecho 
imponible no se corresponde con la mera actividad, sino 
que ésta debe desarrollarse en un establecimiento con ca-
racterísticas determinadas, una gran superficie que es el 
elemento generador de las externalidades negativas. Por 
ello algunos establecimientos están exentos del impues-
to cuando utilizan una gran superficie debido al tipo de 
producto que comercializan, como es el caso de los de-
dicados a la jardinería y a la venta de vehículos, materia-
les para la construcción, maquinaria y suministros indus-
triales, lo cual pone de manifiesto que no es la actividad, 
por sí misma, el objeto gravado, sino el cómo se desarro-
lla la actividad en el caso de que existan alternativas me-
nos gravosas socialmente.

En relación con la cuota establecida por la tarifa del im-
puesto sobre actividades económicas es fija en función de 
la superficie y con un límite del 15 por 100 del beneficio 
medio presunto de la actividad gravada, la base imponi-
ble del impuesto sobre grandes establecimientos comer-
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ciales se modula a través del establecimiento de la base 
liquidable, poniendo de manifiesto con contundencia la 
relación entre la estructura del tributo y su finalidad ex-
trafiscal, ya que, como supuesto general, la base sobre la 
que deberá aplicarse el tipo de gravamen oscila hasta en 
un 40 por 100 en función de la ocupación de suelo, es de-
cir, en función del impacto más directamente medioam-
biental de la forma como se ejerce la actividad. Y por 
otro lado, cuando se trata de establecimientos con una 
cierta especialización, cuyo impacto en relación con el 
comercio de trama urbana es menor, se produce una re-
ducción del 60 por 100 de la base, lo que permite que, en 
función de ambos parámetros, la oscilación de la base se 
halle entre el 24 por 100 y el 100 por 100 de las superfi-
cies que determinan la base imponible.

La extrafiscalidad del tributo también se observa en la 
determinación de bonificaciones. El artículo 11.1 de la 
ley prevé una bonificación del 40 por 100 destinada a ga-
rantizar un trato más favorable a aquellos grandes esta-
blecimientos comerciales que, se hallen emplazados en 
zonas urbanas o periurbanas, que no se les pueda impu-
tar directamente el mayor coste de mantenimiento de la 
red viaria pública o los costes sociales y medioambienta-
les que el uso de vehículos privados comporta.

Por todo lo anterior, se concluye que el recurso de in-
constitucionalidad habrá de ser desestimado.

6. Mediante escrito, presentado en el Registro General de 
este Tribunal el día 28 de mayo de 2001, la Letrada de la 
Generalitat de Cataluña, compareció en este Tribunal a 
los efectos de tener por personado al Gobierno de la Ge-
neralitat en el presente proceso constitucional y efectuar 
alegaciones, suplicando se dictase Sentencia por la que se 
desestimase el recurso interpuesto.

Alega, en primer lugar, que ninguno de los límites cons-
titucionales que condicionan el poder tributario propio 
de las Comunidades Autónomas puede ser interpretado 
de tal manera que haga inviable su ejercicio y que, pa-
ra valorar la tachas de inconstitucionalidad imputadas, 
es necesario analizar la jurisprudencia constitucional en 
relación con el art. 6.3 LOFCA, especialmente la conte-
nida en las SSTC 37/1987 y 289/2000, en las que se dis-
tinguen los conceptos de hecho imponible y materia im-
ponible, permitiendo la posibilidad de crear tributos con 
finalidades extrafiscales.

A continuación aborda la naturaleza extrafiscal del im-
puesto sobre grandes establecimientos comerciales. 
Afirma que puede ser establecido por la Comunidad 
Autónoma en el marco de sus competencias, ya que se 
incardinaría dentro de las competencias en materia de 
comercio interior, ordenación del territorio y urbanis-
mo, y protección del medio ambiente. Destaca que la Ley 
del Parlamento de Cataluña 16/2000, de 29 de diciem-
bre, del impuesto sobre grandes establecimientos comer-
ciales, fue acompañada de la aprobación de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 17/2000, de 29 de diciembre, de 
equipamientos comerciales que dio nueva regulación a 
los equipamientos comerciales, y que en su preámbulo 
justifica el impuesto por «las potenciales externalidades 
negativas que la implantación de grandes establecimien-
tos comerciales produce tanto en el sector de la distribu-
ción comercial como en la ordenación territorial y en el 

medio ambiente», siendo su finalidad «la corrección y la 
compensación del impacto territorial que puede ocasio-
nar el fenómeno de concentración de grandes superficies 
comerciales» así como la atención a las necesidades de 
modernización y fomento del comercio integrado en tra-
ma urbana.

Enlazando con la finalidad extrafiscal, analiza el objeto 
o materia gravada por el impuesto sobre grandes estable-
cimientos comerciales, que es el beneficio impropio del 
que gozan los grandes establecimientos comerciales por 
la existencia de costes no internalizados generados por 
su incidencia en el medio ambiente y el urbanismo, y por 
los costes sociales que provoca la desestructuración del 
pequeño comercio urbano. Considera que por su objeto, 
estructura y afectación de los ingresos, el impuesto sobre 
grandes establecimientos comerciales se trata de un tri-
buto extrafiscal, que lo diferencia del impuesto sobre ac-
tividades económicas, un impuesto con finalidad fiscal, 
que grava una manifestación de riqueza, objeto o mate-
ria tributaria completamente distinta, el beneficio medio 
presunto anual de cualquier actividad económica hasta 
un máximo del 15 por 100, dejando totalmente al margen 
de las mencionadas deseconomías que grava el impues-
to sobre grandes establecimientos comerciales. Otros as-
pectos que distinguen ambos impuestos son la progre-
sividad inversa de sus cuotas, la distinta valoración del 
elemento superficie, la especial atención del impuesto so-
bre grandes establecimientos comerciales a las repercu-
siones medioambientales y urbanísticas, y en definitiva, 
por la distinta finalidad de ambos impuestos reflejado en 
cada elemento del tributo. Tras realizar una amplia cita 
de los preceptos que regulan ambos impuestos, en tér-
minos análogos a los expuestos por el letrado del Parla-
mento de Cataluña, señala la falta de coincidencia de ma-
teria imponible, hecho imponible y sujeto pasivo de los 
impuestos sobre grandes establecimientos comerciales y 
sobre actividades económicas.

A la misma conclusión llega respecto del impuesto sobre 
bienes inmuebles, debido a que el hecho imponible se de-
fine en la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2000, de 29 
de diciembre, del impuesto sobre grandes establecimien-
tos comerciales no por la titularidad del inmueble, sino 
por la peculiar actividad que en él se realiza, tomando 
relevancia la dimensión del espacio de ventas por su re-
lación con el objeto del tributo autonómico, directamente 
vinculado con las muy particulares características de la 
explotación y las deseconomías que provoca. En cohe-
rencia con lo anterior, el contribuyente será el titular de la 
explotación de la gran superficie comercial, pues ése es el 
sujeto que la utiliza para la finalidad de venta minorista y 
el que percibe el beneficio impropio de las externalidades 
no asumidas, independiente del título jurídico que permi-
ta la utilización del suelo y las instalaciones.

Termina su escrito refiriéndose a los preceptos que regu-
lan las exenciones, la base imponible, el tipo y la cuota 
del impuesto sobre grandes establecimientos comercia-
les, que también vendrían a configurar la distinta estruc-
tura del impuesto sobre grandes establecimientos comer-
ciales y del impuesto sobre actividades económicas, tras 
cuyo análisis concluye que resulta manifiesto que la Ley 
del Parlamento de Cataluña 16/2000, de 29 de diciembre, 
del impuesto sobre grandes establecimientos comercia-
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les, contiene en cada apartado de su estructura impositi-
va elementos que vinculan su finalidad extrafiscal con la 
realidad tributaria que regula, de forma que grava sólo la 
venta minorista en grandes establecimientos [arts. 4.3 y 
7.2 a)], porque sólo en ellos concurre el afectar a la tra-
ma comercial urbana, al urbanismo y al medio ambien-
te. Con dicha finalidad, se incentiva el uso de transporte 
público (artículo 11), la verticalidad de la gran superficie 
y el ahorro de suelo (artículo 8.2), y se afectan los in-
gresos del tributo a las inversiones sociales que lo jus-
tifican (art. 3). Tal y como contemplaba la propia STC 
289/2000, la afectación del impuesto a las finalidades ex-
trafiscales que lo justifican es, a la vez, una prueba y un 
efecto de la verdadera existencia de dichos fines extra-
fiscales que configuran la materia u objeto del impuesto, 
y que pretenden reintegrar a la sociedad, vía impuesto, 
una parte que compense los gastos públicos que produce 
el fenómeno de las grandes superficies. El objeto del tri-
buto, que tiene fiel reflejo en su estructura, cierra el ciclo 
con la afectación de los ingresos en coherencia con su 
fundamento, distanciándose así, de manera irremediable, 
de otros tributos locales con finalidad fiscal, y no instru-
mental de las competencias que los entes públicos tienen 
encomendadas, respetando en todo caso el límite a los 
tributos propios autonómicos previsto en el art. 6.3 LO-
FCA.

7. Solicitado por las representaciones procesales del Par-
lamento y del Gobierno de Cataluña en su escrito de ale-
gaciones el levantamiento de la suspensión de la vigencia 
y aplicación de la ley impugnada, mediante providencia 
de la Sección Primera de este Tribunal de 5 de junio de 
2001 se acordó oír al abogado del Estado en el plazo de 
cinco días para que expusiese lo que estimase procedente 
acerca de dicha pretensión. Evacuado el trámite conferi-
do, el Abogado del Estado mediante escrito registrado en 
este Tribunal con fecha de 12 de junio de 2001, suplicó 
que se acordase el mantenimiento de la misma. Por Auto 
de 3 de julio de 2001, se llevó a efecto el levantamiento 
de la suspensión de la ley autonómica impugnada.

8. El 15 de marzo de 2011 el Pleno acordó, de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 84 LOTC, oír a las partes 
personadas, por el término de diez días, para que alega-
sen sobre la incidencia que, en la pervivencia del presente 
recurso, pudiera tener la modificación del art. 6.3 LO-
FCA en virtud de la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de di-
ciembre.

9. El 31 de marzo de 2011 presentó su escrito de alegacio-
nes el Abogado del Estado considerando que deberá de-
clararse la pérdida de objeto del recurso, dado que la Ley 
Orgánica 3/2009, de 18 diciembre, modificó el art. 6.3 
LOFCA en el sentido de pasar a referir las reglas de in-
compatibilidad que contiene al hecho imponible, en lugar 
de a la materia imponible, y fijando respecto de los tribu-
tos locales, una delimitación similar a la prevista para los 
tributos estatales. En definitiva, la reforma de la Ley Or-
gánica de financiación de las Comunidades Autónomas 
vendría a suponer una minoración de la limitación de la 
potestad de las Comunidades Autónomas para la crea-
ción de tributos propios en relación con el espacio fiscal 
de los tributos locales, tal como se señala en la exposi-
ción de motivos de la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de di-
ciembre; en la memoria justificativa del proyecto norma-

tivo previo a la mencionada ley; en el acuerdo 6/2009, de 
15 de julio, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, 
apartado 4.4.9; y, finalmente, en el dictamen del Consejo 
de Estado número 2099-2010, referido al impuesto anda-
luz sobre depósitos de clientes en entidades de crédito. 
Y todo ello le lleva a concluir que la regulación del im-
puesto contenida en la Ley del Parlamento de Cataluña 
16/2000, de 29 de diciembre, del impuesto sobre grandes 
establecimientos comerciales no vulnera lo dispuesto en 
el art. 6.3 LOFCA en la redacción dada por la Ley Orgá-
nica 3/2009, lo que conduce a afirmar la pérdida de ob-
jeto del presente recurso, sin que pueda entenderse que 
persista su inconstitucionalidad.

10. En sentido contrario se han manifestado tanto el Le-
trado del Parlamento de Cataluña como el Abogado de la 
Generalitat de Cataluña, en sus escritos registrados res-
pectivamente los días 29 y 30 de marzo de 2011. Ambos 
coinciden en afirmar que la modificación legal no ha su-
puesto la pérdida de objeto del presente recurso y que, 
tanto antes como después de la reforma del art. 6.3 LO-
FCA, el impuesto impugnado resultaba plenamente cons-
titucional.

El letrado del Parlamento de Cataluña considera que la 
nueva redacción del art. 6.3 LOFCA viene a reafirmar 
los argumentos aportados en su día, pero añade que el 
Abogado del Estado en su escrito de interposición tam-
bién había manifestado que el hecho imponible del im-
puesto sobre grandes establecimientos comerciales coin-
cidía con el del impuesto sobre actividades económicas, 
lo que conllevaría que la modificación del art. 6.3 LO-
FCA no desvanecería las dudas sobre la inconstituciona-
lidad entonces alegada. A ello añade que el Real Decreto 
342/2001, de 24 de diciembre, por el que se aprobó el 
reglamento del impuesto sobre grandes establecimientos 
comerciales, fue recurrido ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña, así como numerosos actos de apli-
cación de la ley impugnada, hallándose dichos procedi-
mientos judiciales en suspenso. Por todo ello concluye 
que la modificación del art. 6.3 LOFCA operada por Ley 
Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, no afecta a la per-
vivencia del presente recurso de inconstitucionalidad.

11. Por su parte el Abogado de la Generalitat sostiene 
que, al tratarse de un proceso constitucional con conteni-
do competencial, para poder apreciar una eventual pérdi-
da de objeto no basta con la extinción o modificación de 
la norma, ya sea de aquella impugnada o bien de aquella 
otra que se configura como un marco legal de necesaria 
observancia, sino que dependerá de la incidencia real que 
sobre el mismo tenga la modificación de la norma, pues 
lo relevante es si con esa modificación cesa o pervive la 
controversia. A ello se añade que deben considerarse vi-
vas las controversias cuando dejen subsistentes o irre-
sueltas las cuestiones debatidas y las partes mantengan 
interés en encontrar respuesta a sus pretensiones. En de-
finitiva resulta oportuno y necesario un pronunciamiento 
del este Tribunal Constitucional para poner fin no sólo a 
esta controversia sino a los litigios promovidos en la ju-
risdicción ordinaria con motivo del desarrollo reglamen-
tario y aplicación de la ley impugnada.

Por lo que respecta al nuevo contenido del art. 6.3 LO-
FCA considera que no afecta a la validez del impuesto 
sobre grandes establecimientos comerciales ni a la co-
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rrección de la ley que lo creó, ya que siempre respetó las 
prescripciones de la Ley Orgánica de financiación de las 
Comunidades Autónomas. Termina advirtiendo que re-
sulta oportuno un pronunciamiento expreso de este Tri-
bunal sobre la controversia en los términos en que fue 
planteada en su momento pues cualquier respuesta que 
se base en un marco normativo posterior dejaría sin re-
solver las dudas sobre el objeto principal de los recursos 
contenciosos y llevaría a plantear futuras cuestiones de 
inconstitucionalidad.

12. Por providencia de 5 de junio de 2012 se señaló el día 
5 del mismo mes y año para deliberación y votación de la 
presente Sentencia

II. Fundamentos juridicos

1. El presente recurso de inconstitucionalidad fue pro-
movido por el Presidente del Gobierno contra la Ley del 
Parlamento de Cataluña 16/2000, de 29 de diciembre, del 
impuesto sobre grandes establecimientos comerciales, al 
considerar que el impuesto autonómico vulneraba el art. 
6.3 de la Ley Orgánica de financiación de las Comuni-
dades Autónomas (LOFCA), por someter a gravamen la 
misma materia imponible que el impuesto local sobre ac-
tividades económicas y, como pretensión subsidiaria, que 
el impuesto sobre bienes inmuebles, sin que en la legisla-
ción sobre régimen local existiese una habilitación para 
ello.

La Ley del Parlamento de Cataluña 16/2000, de 29 de 
diciembre, del impuesto sobre grandes establecimientos 
comerciales, objeto en su totalidad del presente recurso 
de inconstitucionalidad, ha creado un impuesto propio de 
Cataluña que grava, según expresa su art. 2, «la singu-
lar capacidad económica que concurre en determinados 
establecimientos comerciales como consecuencia de es-
tar implantados como grandes superficies, dado que esta 
circunstancia contribuye de una manera decisiva a tener 
una posición dominante en el sector y puede generar ex-
ternalidades negativas en el territorio y el medio ambien-
te, cuyo coste no asumen». Este tributo propio se dictó al 
amparo de los arts. 44.1 y 50 del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña de 1979 y representa el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña reco-
gidas en los arts. 203.5, 202.3 a) y 203.1 del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña aprobado por la Ley Orgánica 
6/2006, de 19 de julio.

Con posterioridad a la interposición del presente recurso, 
el legislador orgánico ha modificado el art. 6.3 LOFCA, 
mediante la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre y 
este cambio legislativo, nos sitúa en un escenario jurídico 
diferente al existente en el momento en que se interpuso 
el recurso de inconstitucionalidad, debido a que el legis-
lador estatal ha realizado una modificación de la prohi-
bición que venía limitando la potestad tributaria de las 
Comunidades Autónomas para el establecimiento de tri-
butos propios, en el ejercicio de la competencia que deri-
va del art. 157.3 en relación con los arts. 133.1 y 149.1.14, 
todos de la Constitución Española, pues antes de la refor-
ma, no podía recaer «sobre materias que la legislación 
de régimen local reserve a las Corporaciones Locales», 
mientras que con la redacción vigente estos tributos «no 

podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por los 
tributos locales».

Al ser doctrina reiterada de este Tribunal que el bloque 
de la constitucionalidad que ha de servir de canon para 
el enjuiciamiento de la ley, en esta clase de recursos es 
el efectivamente existente en el momento de procederse 
a la resolución del proceso constitucional que se hubiese 
entablado (por todas STC 14/1998, de 22 de enero, FJ 2) 
resulta necesario determinar el alcance que, sobre el ob-
jeto del presente proceso constitucional, haya podido te-
ner que la Ley Orgánica 3/2009 de 18 de diciembre haya 
dado una nueva redacción a la prohibición regulada en el 
art. 6.3 LOFCA.

2. El artículo 84 de la Ley Orgánica del Tribunal Cons-
titucional (LOTC) faculta a éste para que, en cualquier 
tiempo anterior a su decisión, pueda comunicar a los 
comparecidos en el proceso constitucional la eventual 
existencia de otros motivos distintos de los alegados con 
relevancia para acordar lo procedente sobre la admisión 
o inadmisión y, en su caso, sobre la estimación o desesti-
mación de la pretensión constitucional. Este mismo pre-
cepto establece un plazo para que las partes personadas 
se pronuncien sobre la cuestión suscitada. La apertura 
del trámite del art. 84 LOTC ha determinado que el Abo-
gado del Estado haya considerado procedente declarar la 
desaparición de su objeto, si bien las otras partes perso-
nadas, la Generalitat de Cataluña y el Parlamento de Ca-
taluña, coinciden en afirmar la pervivencia del mismo.

La desaparición sobrevenida del objeto del proceso, aun-
que no contemplada expresamente en el art. 86.1 LOTC, 
ha sido admitida por este Tribunal como forma de termi-
nación de los distintos procesos constitucionales, si bien, 
según reiterada doctrina constitucional, no cabe dar una 
respuesta unívoca y general a la cuestión relativa a los 
efectos que una derogación, pérdida de vigencia o modi-
ficación de una disposición legal pueda tener sobre una 
eventual desaparición del objeto del proceso, debiendo 
distinguirse entre la cuestión de inconstitucionalidad, 
el recurso de inconstitucionalidad y los procesos cons-
titucionales de naturaleza competencial, y no pudiendo 
resolverse apriorísticamente en función de criterios abs-
tractos o genéricos (STC 134/2004, de 22 de julio, FJ 3).

En el presente proceso, como ya hemos dicho, se impug-
na la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2000, de 29 de 
diciembre, del impuesto sobre grandes establecimientos 
comerciales, que estableció el impuesto sobre grandes 
superficies comerciales, un tributo propio de la Comu-
nidad Autónoma, creado al amparo de los arts. 133.2 y 
157.1 b) CE, por incumplir, según se alega, lo establecido 
en el art. 6.3 LOFCA.

La representación procesal del Parlamento y de la Gene-
ralitat de Cataluña, consideran que la modificación del 
contenido de la prohibición establecida en el art. 6.3 LO-
FCA no afecta a la pervivencia del recurso de incons-
titucionalidad, porque no desvanece las dudas sobre la 
constitucionalidad de la Ley 16/2000, de 29 de diciembre 
debido a que, en su escrito de interposición del recurso 
de inconstitucionalidad, el Abogado del Estado también 
manifestó que el hecho imponible del impuesto sobre 
grandes establecimientos comerciales coincidía con el 
del impuesto sobre actividades económicas. Procede en-
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tonces analizar principalmente si el tributo autonómico 
impugnado traspasa el límite a la potestad tributaria de 
las Comunidades Autónomas fijado en el vigente art. 6.3 
LOFCA por «recaer sobre hechos imponibles gravados 
por los tributos locales».

3. Resulta conveniente comenzar delimitando el canon 
de interpretación del nuevo artículo 6.3 LOFCA toman-
do como punto de partida la doctrina sobre otro precepto 
perteneciente al mismo bloque de la constitucionalidad, 
el art. 6.2 LOFCA, debido a que, tras la modificación 
operada por la Ley Orgánica 3/2009 de 18 de diciembre, 
ambos preceptos emplean inicialmente la misma litera-
lidad, expresando que «[l]os tributos que establezcan las 
Comunidades Autónomas no podrán recaer sobre hechos 
imponibles gravados por ... el Estado» (art. 6.2 LOFCA) 
y «los tributos locales» (art. 6.3 LOFCA). Y habíamos 
dicho que «la LOFCA, en su art. 6, condiciona el ejerci-
cio de los tributos propios a dos límites ineludibles, los 
cuales, cabe adelantar, inciden de forma importante en la 
capacidad de las Comunidades Autónomas para estable-
cer un sistema de tributos propios como consecuencia de 
la ocupación de la riqueza gravable tanto por los tributos 
estatales como por los locales» (STC 289/2000, de 30 de 
noviembre, FJ 4).

Precisamente la intención del legislador orgánico cuan-
do ha dado nueva redacción al art. 6.3 LOFCA ha sido, 
como se colige del apartado V del preámbulo de la Ley 
Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, asimilar los límites 
establecidos en estos dos preceptos, pues dice que la re-
forma ha pretendido «clarificar también los límites para 
la creación de tributos propios por las Comunidades Au-
tónomas» y «[p]ara ello y con el fin de reducir la conflic-
tividad, se modifica el artículo sexto de la LOFCA para 
que las reglas de incompatibilidad se refieran al ‘hecho 
imponible’ y no a la ‘materia imponible’, con lo que ha-
bría un espacio fiscal autonómico más claro en relación 
con los tributos locales, con una delimitación similar a 
la que existe en relación con los tributos estatales». Este 
precepto fue aprobado sin debate ni enmiendas, dado que 
el proyecto de la Ley Orgánica respetó los términos en 
los que se había pronunciado el Consejo de Política Fis-
cal y Financiera, en cuyo seno se adoptó el punto 4.4.9. 
del acuerdo 6/2009, de 15 de julio, para la reforma del 
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas 
de régimen común y ciudades con estatuto de autono-
mía, cuyo contenido fue el siguiente: «Aunque los tribu-
tos propios no forman parte del Sistema de Financiación, 
para mayor seguridad jurídica sobre las reglas de incom-
patibilidad con los tributos del Estado y de las EE.LL, se 
propone revisar los límites actualmente existentes en la 
LOFCA para la creación de los tributos propios por las 
CC.AA. lo que también podría ampliar el espacio fiscal 
de las CC.AA». «Para ello y para evitar los habituales 
conflictos constitucionales actuales, se acuerda revisar el 
art. 6.3 LOFCA para que las reglas de incompatibilidad 
se refieran al ‘hecho imponible’ y no a la ‘materia im-
ponible’, con lo que habría un espacio fiscal autonómico 
más claro en relación con los tributos locales, con una de-
limitación similar a la que existe en relación con los tri-
butos estatales». «En cualquier caso, es necesario man-
tener algún parámetro de coordinación general, como 
limitar los tributos que afecten a la unidad de mercado».

Ya desde la STC 37/1987, de 26 de marzo, abordamos 
el contenido del art. 6.2 LOFCA, y entonces comenzá-
bamos diciendo que no procedía identificar los concep-
tos de materia imponible y hecho imponible, porque ello 
conduciría a «una interpretación extensiva del art. 6.2 
LOFCA, notoriamente alejada del verdadero alcance de 
la prohibición que en dicha norma se contiene». A es-
te respecto, señalamos también que «el hecho imponible 
es un concepto estrictamente jurídico que, en atención 
a determinadas circunstancias, la Ley fija en cada caso 
‘para configurar cada tributo y cuya realización origina 
el nacimiento de la obligación tributaria’ (SSTC 37/1987, 
de 26 de marzo, FJ 14; y 186/1993, de 7 de junio, FJ 4), 
es decir, es el acto o presupuesto previsto por la Ley cuya 
realización, por exteriorizar una manifestación de capa-
cidad económica, provoca el nacimiento de una obliga-
ción tributaria. Por el contrario, ‘por materia imponible u 
objeto del tributo debe entenderse toda fuente de riqueza, 
renta o cualquier otro elemento de la actividad económi-
ca que el legislador decida someter a imposición, reali-
dad que pertenece al plano de lo fáctico’. De ahí que, en 
relación con una misma materia impositiva, el legislador 
pueda seleccionar distintas circunstancias que den lugar 
a otros tantos hechos imponibles, determinantes a su vez 
de figuras tributarias diferentes. En suma, al ‘hecho im-
ponible’ –creación normativa– le preexiste como reali-
dad fáctica la materia imponible u objeto del tributo, que 
es la manifestación de riqueza efectivamente gravada, es-
to es, el elemento de la realidad que soportará la carga 
tributaria configurada a través del hecho imponible expo-
nente de la verdadera riqueza sometida a tributación co-
mo expresión de la capacidad económica de un sujeto.» 
(STC 289/2000, de 30 de noviembre, FJ 4; 168/2004, de 
5 de octubre, FJ 6; 179/2006, de 13 de junio, FJ 4; y ATC 
456/2007, de 12 de diciembre, FJ 6).

Aplicando esta doctrina al vigente art. 6.3 LOFCA es po-
sible afirmar, como hacíamos entonces, que este precepto 
no tiene por objeto impedir que las Comunidades Autó-
nomas establezcan tributos propios sobre objetos mate-
riales o fuentes impositivas ya gravadas por los tributos 
locales, sino que prohíbe, en sus propios términos, la du-
plicidad de hechos imponibles, estrictamente, es decir, 
que «la prohibición de doble imposición en él contenida 
atiende al presupuesto adoptado como hecho imponible y 
no a la realidad o materia imponible que le sirve de base» 
(STC 289/2000, de 30 de noviembre, FJ 4), lo cual provo-
ca la necesidad de analizar el modo en que el legislador 
articula, en cada caso, el hecho imponible. En definitiva, 
para determinar si se ha producido esa duplicidad de he-
chos imponibles prohibida en el art. 6.3 LOFCA, al ser 
éste un concepto estrictamente jurídico, será necesario 
partir de la redacción que los legisladores autonómico y 
estatal ha dado al hecho imponible de los impuestos so-
bre grandes establecimientos comerciales y sobre activi-
dades económicas, por ser los impuestos que ahora ocu-
pan nuestra atención.

4. Conviene recordar que las partes en sus escritos lo que 
suscitan es, en síntesis, que la definición gramatical de 
los hechos imponibles en las dos normas reguladoras es 
similar, pero no idéntica; que la coincidencia de hechos 
imponibles, de llegar a afirmarse, no es total sino que se 
limita a un grupo de actividades económicas; que la su-
perposición no se sitúa en el hecho imponible sino, en su 
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caso, en la regulación de las tarifas; y que el impuesto tie-
ne una triple finalidad extrafiscal.

Responder estas cuestiones requiere, en primer lugar, te-
ner en cuenta que este Tribunal Constitucional en otras 
ocasiones ha afirmado que el argumento decisivo para 
llevar a cabo el análisis constitucional de una norma no 
puede hacerse depender de los términos que el legislador, 
a su discreción, haya utilizado, ya que «las categorías tri-
butarias, más allá de las denominaciones legales, tienen 
cada una de ellas la naturaleza propia y específica que 
les corresponde de acuerdo con la configuración y es-
tructura que reciban en el régimen jurídico a que vengan 
sometidas» [SSTC 269/1994, de 10 de noviembre, FJ 4; 
164/1995, de 13 de noviembre, FJ 4; 185/1995, de 5 de di-
ciembre, FJ 6 b); 134/1996, de 22 de julio, FJ 6; 276/2000, 
de 16 de noviembre, FJ 5; 242/2004, de 16 de diciembre, 
FJ 5; 121/2005, de 10 de mayo, FJ 6; y 73/2011 de 19 de 
mayo, FJ 4]. Por ello no es posible afirmar si existe una 
coincidencia de hechos imponibles de dos impuestos tan 
sólo porque su definición sea o no gramaticalmente idén-
tica, ya que será preciso atender a las circunstancias que 
ha seleccionado el legislador para dar lugar a los hechos 
imponibles de ambos impuestos [SSTC 37/1987, de 26 de 
marzo, FJ 14; y 149/1991, de 4 de julio, FJ 5 A)]. Asimis-
mo, para analizar la regulación del hecho imponible, he-
mos de tomar en consideración no sólo el precepto que el 
legislador ha dedicado nominalmente a regular este ele-
mento, sino abarcar también los restantes elementos del 
tributo que se encuentran conectados con el hecho impo-
nible, es decir, los sujetos pasivos, que constituyen el as-
pecto subjetivo del tributo, la base imponible, que repre-
senta la cuantificación del hecho imponible, la capacidad 
económica gravada, dado que «el hecho imponible tiene 
que constituir una manifestación de riqueza» (por todas, 
SSTC 194/2000, de 19 de julio, FJ 8; y 276/2000, de 16 
de noviembre, FJ 4; y ATC 71/2008, de 26 de febrero, 
FJ 5) o los supuestos de no sujeción y exención. Así lo 
hemos hecho en otras ocasiones con motivo del examen 
del cumplimiento del principio de reserva de ley en ma-
teria tributaria, ya que cuando la regulación del hecho 
imponible resulta escasa o poco clarificadora sólo es po-
sible controlar si una ley regula suficientemente el hecho 
imponible atendiendo a la regulación de otros elementos 
del tributo que encuentren una conexión con el mismo 
[SSTC 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 10 d); y 73/2011 
de 19 de mayo, FJ 5]. En definitiva, nuestro análisis so-
bre la coincidencia de hechos imponibles podrá no ce-
ñirse estrictamente a la definición del hecho imponible 
que realiza el legislador sino ampliarse a otros preceptos 
legales cuando sea necesario para controlar el cumpli-
miento del art. 6.3 LOFCA.

Finalmente, en lo que se refiere a la alegada finalidad ex-
trafiscal del tributo, desde la STC 37/1987, de 26 de mar-
zo, dijimos que «constitucionalmente nada cabe objetar 
a que, en general, a los tributos pueda asignárseles una 
finalidad extrafiscal y a que, ya más en particular, las Co-
munidades Autónomas puedan establecer impuestos con 
ese carácter» [STC 186/1993, de 7 de junio, FJ 4 a)]. El 
tributo puede no ser sólo una fuente de ingresos sino que 
también puede responder a políticas sectoriales distintas 
de la puramente recaudatoria, de modo que el legislador 
puede «configurar el presupuesto de hecho del tributo te-
niendo en cuenta consideraciones básicamente extrafis-

cales» (SSTC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 13; 197/1992, 
de 19 de noviembre, FJ 6; 194/2000, de 19 de julio, FJ 7; 
y 276/2000, de 16 de noviembre, FJ 4). Partiendo de esta 
doctrina, otro de los criterios que podría ser útil para dis-
tinguir los hechos imponibles de dos impuestos es si su 
finalidad es básicamente fiscal o extrafiscal, pues a dife-
rencia del tributo con finalidad fiscal o recaudatoria, en el 
tributo primordialmente extrafiscal «la intentio legis del 
tributo no es crear una nueva fuente de ingresos públicos 
con fines estrictamente fiscales o redistributivos» (STC 
37/1987, de 26 de marzo, FJ 13), no es el mero gravamen 
de una manifestación de riqueza, de capacidad económi-
ca exteriorizada, sino coadyuvar a disuadir a los sujetos 
pasivos de la realización de una determinada conducta, 
del incumplimiento de ciertas obligaciones o, dicho en 
términos positivos, su intención es estimular o incentivar 
una determinada actuación. Ahora bien, ni la mera decla-
ración de intenciones sobre la finalidad de un tributo es 
suficiente para salvar el obstáculo del art. 6.3 LOFCA, ni 
tampoco basta, a los efectos de distinguir sus hechos im-
ponibles, con incorporar a un impuesto primordialmen-
te fiscal una finalidad extrafiscal adicional. La finalidad 
extrafiscal tendrá que aparecer reflejada en la estructura 
del impuesto y plasmarse en su hecho imponible, y no 
será suficiente para considerar que un tributo es primor-
dialmente extrafiscal, y diferenciarlo de otro básicamen-
te fiscal, con introducir en sus elementos coyunturales o 
accesorios, como son, por ejemplo, los beneficios fisca-
les, ciertas finalidades de estímulo o incentivo a determi-
nadas conductas [STC 134/1996, de 22 de julio, FJ 6 B)].

5. Como hemos anticipado, suscitan las partes persona-
das en sus escritos que la definición de los hechos impo-
nibles utilizada por las dos normas reguladoras, en un ca-
so, se refiere a la «utilización de grandes superficies con 
finalidades comerciales» y, en otro, al «comercio mixto 
o integrado en grandes superficies». Acabamos de expre-
sar que la falta de identidad producida en la literalidad de 
las normas sometidas a examen no es criterio suficien-
te para entender que dos impuestos sean intrínsecamente 
diferentes sino que, por el contario, la distinción surgirá 
una vez se tomen en consideración las circunstancias se-
leccionadas por el legislador para dar lugar a los hechos 
imponibles de ambos impuestos [SSTC 37/1987, de 26 de 
marzo, FJ 14; y 149/1991, de 4 de julio, FJ 5 A)].

El hecho imponible del impuesto sobre grandes estable-
cimientos comerciales aparece regulado por el art. 4 de 
la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2000, de 29 de di-
ciembre, del impuesto sobre grandes establecimientos 
comerciales, como la utilización de grandes superficies 
con finalidades comerciales por razón del impacto que 
puede ocasionar al territorio, al medio ambiente y a la 
trama del comercio urbano de Cataluña (art. 4.1). Se en-
tiende por utilización de grandes superficies con finalida-
des comerciales la que llevan a cabo los grandes estable-
cimientos comerciales individuales dedicados a la venta 
al detalle (art. 4.2), y son grandes establecimientos co-
merciales individuales los que disponen de una superficie 
de venta igual o superior a los 2.500 metros cuadrados 
(art. 4.3).

Si atendemos a la literalidad de este precepto, el presu-
puesto previsto por el legislador autonómico, cuya reali-
zación provoca el nacimiento de la obligación tributaria, 
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es la utilización de una superficie de venta igual o supe-
rior a 2.500 metros, con finalidad comercial, que llevan 
a cabo los establecimientos comerciales individuales, de-
dicados a la venta al detalle. Pero la redacción dada por 
el art. 4 del elemento objetivo del hecho imponible, hace 
dudar de si lo realmente gravado es la titularidad de un 
inmueble, con unas determinadas dimensiones y destina-
do a la realización de una actividad comercial, o si, por 
el contrario, lo es la realización de la propia actividad co-
mercial de venta de productos al por menor en sí misma, 
cuando ésta se lleve a cabo de forma individual y utili-
zando grandes superficies de venta.

Las dudas se despejan atendiendo a otros preceptos que 
vienen a complementar la regulación del hecho imponi-
ble, como son la referente al elemento subjetivo del hecho 
imponible, contenida en el art. 6 de la Ley del Parlamen-
to de Cataluña 16/2000, de 29 de diciembre, del impuesto 
sobre grandes establecimientos comerciales, el cual es-
tablece que contribuyente es «la persona física o jurídi-
ca titular del gran establecimiento comercial individual 
definido en el art. 4»; al art. 2 de la misma ley, donde 
se expresa que el impuesto grava «la singular capacidad 
económica que concurre en determinados establecimien-
tos comerciales como consecuencia de estar implantados 
como grandes superficies, dado que esta circunstancia 
contribuye de una manera decisiva a tener una posición 
dominante en el sector y puede generar externalidades 
negativas en el territorio y el medio ambiente, cuyo coste 
no asumen»; y la contenida en el art. 5, que se refiere a la 
relación de aquellos grandes establecimientos comercia-
les individuales cuya actividad está exenta del impuesto, 
que son los dedicados a la jardinería, venta de vehículos, 
materiales para la construcción, maquinaria y suminis-
tros industriales.

Por consiguiente si, como decíamos en la STC 289/2000, 
de 30 de noviembre, FJ 4, el hecho imponible «es el ac-
to o presupuesto previsto por la ley cuya realización, por 
exteriorizar una manifestación de capacidad económi-
ca, provoca el nacimiento de una obligación tributaria» 
y quien realiza el hecho imponible es el titular del gran 
establecimiento comercial individual y no del inmueble 
–lo cual asimismo lo distingue del impuesto sobre bienes 
inmuebles–, la manifestación de capacidad económica 
gravada es la que concurre en determinados grandes es-
tablecimientos comerciales individuales y las exenciones 
se establecen en función del tipo de productos vendidos, 
es posible concluir que lo gravado por el impuesto auto-
nómico es la realización de un tipo específico de activi-
dad comercial individual, de venta de productos al por 
menor o al detalle, mediante grandes superficies de ven-
ta, y no la mera titularidad o el uso de los inmuebles en 
los cuales se desarrolla dicha forma de comercio.

Por su parte el art. 78.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, 
establece que el hecho imponible del impuesto sobre acti-
vidades económicas «está constituido por el mero ejerci-
cio, en territorio nacional, de actividades empresariales, 
profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local deter-
minado y se hallen o no especificadas en las tarifas del 
impuesto». Los sujetos pasivos son las personas naturales 
o jurídicas y las entidades a que se refiere el art. 35.4 de 

la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, 
siempre que realicen en territorio nacional cualquiera de 
las actividades que originan el hecho imponible, fijándo-
se en el art. 84 la cuota tributaria que vienen obligados a 
abonar. De acuerdo con el art. 85 de la misma norma, las 
tarifas del impuesto, en las que se fijan las cuotas míni-
mas, así como la instrucción para su aplicación, se aprue-
ban por real decreto legislativo del Gobierno, pero las 
cuotas tributarias se determinan en función del beneficio 
medio presunto de la actividad gravada (base cuarta del 
art. 85.1) (STC 193/2004, de 4 de noviembre, FJ 4; y ATC 
456/2007, de 12 de diciembre, FJ 7).

6. De la configuración legal de ambos impuestos se des-
prende que el impuesto local sobre actividades económi-
cas es un tributo directo, real, objetivo, periódico y «con 
una finalidad fiscal, como es la de allegar medios econó-
micos a las haciendas locales para financiar su gasto pú-
blico, gravando el ejercicio de actividades potencialmen-
te generadoras de ingresos económicos para quienes las 
realizan, ingresos que se miden en función del beneficio 
medio presunto» (ATC 456/2007, de 12 de diciembre, FJ 
7). Como concluíamos en la STC 193/2004, de 4 de no-
viembre, FJ 4, el impuesto pretende gravar la capacidad 
económica que se concreta en la riqueza potencial pues-
ta de manifiesto por el ejercicio de una actividad econó-
mica, de manera que las cuotas tributarias derivadas de 
aplicar las tarifas del impuesto se exigen en función de 
esa riqueza potencial que el legislador atribuye al ejerci-
cio de una actividad económica durante un año natural.

Por su parte el impuesto autonómico de Cataluña sobre 
grandes establecimientos comerciales también es un tri-
buto directo, real, objetivo y periódico, que grava úni-
camente un concreto tipo de actividad empresarial, la 
realizada por grandes establecimientos comerciales in-
dividuales de venta al detalle, siempre que se lleve a ca-
bo utilizando grandes superficies, esto es, superficies de 
venta iguales o superiores a los 2.500 metros cuadrados. 
Ello supone que la actividad de comercio al por menor, 
realizada por los grandes establecimientos comerciales 
individuales, resulta gravada simultáneamente por am-
bos impuestos, y así se desprende no sólo del citado art. 
78.1 de la Ley reguladora de las haciendas locales, pre-
cepto que se limita a regular un hecho imponible genéri-
co, comprensivo de todo tipo de actividades económicas, 
sino del análisis de la clasificación de esas actividades 
económicas, detallada en el Real Decreto Legislativo 
1175/1990, de 28 de septiembre, que aprueba las tarifas 
y la instrucción del impuesto sobre actividades económi-
cas, que contiene un tipo de actividad económica, con-
cretamente dentro del grupo 661 correspondiente al «co-
mercio mixto o integrado en grandes superficies», en el 
cual aparecen dos epígrafes, el 661.1, referido al «comer-
cio en grandes almacenes, entendiendo por tales aque-
llos establecimientos que ofrecen un surtido amplio y, en 
general, profundo de varias gamas de productos (princi-
palmente artículos para el equipamiento del hogar, con-
fección, calzado, perfumería, alimentación, etc.), pre-
sentados en departamentos múltiples, en general con 
la asistencia de un personal de venta, y que ponen ade-
más diversos servicios a disposición de los clientes»; y 
el 661.2, relativo al «comercio en hipermercados, enten-
diendo por tales aquellos establecimientos que ofrecen 
principalmente en autoservicio un amplio surtido de pro-
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ductos alimenticios y no alimenticios de gran venta, que 
disponen, normalmente, de estacionamientos y ponen 
además diversos servicios a disposición de los clientes».

Una primera comparación de la regulación del hecho im-
ponible de ambos impuestos permite concluir que nos 
encontramos ante dos impuestos, uno general, que afec-
ta a todo tipo de actividades económicas, por su mero 
ejercicio, y que grava la riqueza potencial que se pone de 
manifiesto con el ejercicio de una actividad económica, 
de cualquier tipo y en cualquier circunstancia, y otro im-
puesto específico, que grava únicamente a determinadas 
actividades comerciales, las ejercidas por las grandes su-
perficies comerciales individuales, que venden determi-
nados productos, al por menor o al detalle, si bien con-
figurando su actividad de un modo tal que se distinguen 
del resto de actividades comerciales, no por cuestiones 
de mera organización interna, sino por su repercusión so-
bre el consumo, la ordenación del territorio y el medio 
ambiente. Sin embargo estas diferencias entre los hechos 
imponibles de los impuestos examinados no son suficien-
tes para entender superada la prohibición establecida en 
el art. 6.3 LOFCA.

7. Hemos dicho que la comparación de los preceptos de-
dicados a regular los elementos cuantitativos de estos dos 
impuestos también es un criterio susceptible de ser utili-
zado para distinguir sus hechos imponibles. Ambos im-
puestos recurren a la técnica de calcular su cuota fijando 
una cantidad por metro cuadrado de superficie del esta-
blecimiento comercial pero no computan la superficie de 
una forma idéntica. Es cierto que la superficie constitu-
ye, tanto en la ley autonómica como en la estatal, el pa-
rámetro que sirve para cuantificar la capacidad econó-
mica sometida a gravamen, pero los elementos tomados 
en consideración por ambos legisladores para realizar el 
cómputo no son los mismos.

En el impuesto sobre grandes establecimientos comer-
ciales la base imponible está constituida por «la super-
ficie total del gran establecimiento comercial individual 
expresada en metros cuadrados» (art. 7) entendiendo por 
superficie total la suma de la superficie de venta; la desti-
nada a almacenes, talleres, obradores y espacios de pro-
ducción; y la superficie de aparcamiento, sobre la cual se 
aplican diversos coeficientes reductores, así como un mí-
nimo exento de 2.499 metros. Después se calcula la base 
liquidable, aplicando un coeficiente reductor sólo a los 
establecimientos que ocupen una superficie de terreno en 
horizontal inferior a 10.000 metros cuadrados, que es de 
0,6 si la superficie es menor a 5.000 metros cuadrados 
y de 0,8 si está entre 5.000 y 10.000 metros cuadrados 
(art. 8), cuyo objeto es reducir la base imponible de aqué-
llos grandes establecimientos que se dispongan en varias 
plantas, ocupando menos terreno. Finalmente la cuota se 
obtendrá multiplicando los metros cuadrados resultantes 
por de 17,429 euros.

En el impuesto sobre actividades económicas la superfi-
cie constituye un elemento fijo que elige el legislador co-
mo índice de riqueza en relación con este concreto sector 
económico. Esta elección tiene su origen en que la super-
ficie comercial aparecía previamente gravada por el im-
puesto local de radicación, que fue derogado con la entra-
da en vigor del impuesto sobre actividades económicas. 
En realidad el impuesto sobre actividades económicas es 

un tributo que, al igual que otros impuestos «grava rentas 
presuntas que se ponen de manifiesto en el ejercicio de 
actividades económicas», y en el cual se prevé su cuanti-
ficación en función de la intensidad en la realización del 
hecho imponible, del tiempo efectivo de ejercicio de la 
actividad económica (STC 193/2004, de 4 de noviembre, 
FJ 4), de modo que se presume, como regla general, que 
cuando una empresa de venta al por menor tiene una ma-
yor superficie de venta el rendimiento económico de la 
misma también lo será, sin perjuicio de que puedan exis-
tir otras actividades también objeto de gravamen en que 
la superficie no constituya un índice de riqueza.

En el impuesto sobre grandes establecimientos comer-
ciales la superficie no es un mero índice de riqueza, uti-
lizado para cuantificar el tributo, sino que sirve también 
para calificar el tipo de actividad gravada, y así identi-
ficar los sujetos pasivos que, a los efectos del impuesto, 
son grandes establecimientos comerciales. El elemento 
superficie es un presupuesto que ha de concurrir para que 
se realice el hecho imponible, pues sólo el ejercicio de 
éste determinado tipo de actividad es lo que ha queri-
do gravar el legislador, porque considera que produce un 
impacto negativo sobre el medio ambiente, el territorio y 
el comercio tradicional. En definitiva, es dicho impacto 
negativo derivado de la mera existencia de estos grandes 
establecimientos comerciales individuales lo que preten-
de desincentivar el legislador autonómico con el pago de 
un impuesto, independientemente de la cuantía de los be-
neficios que pueda obtener, es decir, prescindiendo en la 
cuantificación del tributo del beneficio que obtenga por 
la realización de esta concreta actividad empresarial, sir-
viendo la recaudación del propio tributo para compensar 
«el impacto territorial y medioambiental que pueda oca-
sionar este fenómeno de concentración de grandes super-
ficies comerciales» y atender a «las necesidades de mo-
dernización y fomento de comercio integrado en trama 
urbana», según consta en la exposición de motivos de la 
ley, razón por la cual el art. 3 de la misma afecta el pro-
ducto de dicha recaudación al «fomento de medidas para 
la modernización del comercio urbano» y al «desarrollo 
de planes de actuación en áreas afectadas por los empla-
zamientos de grandes establecimientos comerciales».

De cuanto acabamos de señalar se desprende, además y 
finalmente, que el tributo tiene, aunque sea parcialmente, 
una finalidad extrafiscal, lo que no puede dejar de tener-
se en cuenta a la hora de establecer sus diferencias, tanto 
con el impuesto de actividades económicas como con el 
impuesto sobre bienes inmuebles.

En conclusión, la comparación de las bases imponibles 
del impuesto autonómico controvertido y el impuesto so-
bre actividades económicas, una vez puesta en relación 
con sus hechos imponibles, aporta unos criterios distin-
tivos que son suficientes para poder afirmar que los im-
puestos enjuiciados no tienen un hecho imponible idén-
tico y, por tanto, superan la prohibición establecida en 
el art. 6.3 LOFCA, lo cual conduce a desestimar el pre-
sente recurso de inconstitucionalidad, sin que sea preci-
so un pormenorizado análisis de las diferencias, por otro 
lado evidentes, entre el impuesto sobre grandes estable-
cimientos comerciales y el impuesto sobre bienes inmue-
bles, habida cuenta de que, como se anticipó en su mo-
mento, el Abogado del Estado sólo lo formula de manera 
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subsidiaria, para el caso de que se considere que el titular 
del gran establecimiento comercial sea el propietario del 
inmueble, circunstancia que, como hemos visto anterior-
mente, no se produce.

Fallo

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucio-
nal, por la autoridad que le confiere la Constitu-
ción de la Nación Española,

Ha decidido

Desestimar el presente recurso de inconstitucionalidad.

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Es-
tado».

Dada en Madrid, a cinco de junio de dos mil doce.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.15. CONTRACTACIÓ

Contractació de les assegurances de res-
ponsabilitat civil i patrimonial i de danys del 
Parlament de Catalunya
Tram. 630-00004/09

Formalització del contracte

Secretaria General

D’acord amb el que estableix la clàusula 27.1 del plec de 
clàusules administratives del contracte de les cobertures 
d’assegurances de responsabilitat civil i patrimonial i de 
danys del Parlament de Catalunya, es fa pública la forma-
lització d’aquest contracte.

Sistema de licitació: procediment obert, tramitació ordi-
nària

Expedient: 630-00004/09

Objecte: contractació de les pòlisses d’assegurances de 
responsabilitat civil i patrimonial i de danys del Parla-
ment de Catalunya amb els lots següents: 

– Lot 1: «RC. Cobertura d’assegurances de responsabili-
tat civil i patrimonial.»

– Lot 2: «Danys. Cobertura d’assegurances de danys ma-
terials.»

Empresa adjudicatària: Del lot 1 i del lot 2, Zurich Insu-
rance PLC Sucursal en España, SL

Import del contracte: 

– Lot 1: «RC. Cobertura d’assegurances de responsabili-
tat civil i patrimonial», per un import de 5.732,10 euros, 
pels dotze mesos de durada del contracte.

– Lot 2: «Danys. Cobertura d’assegurances de danys ma-
terials», per un import de 25.320,29 euros, pels dotze me-
sos de durada del contracte.

Data de formalització: Per a cada un dels lots el 29 de 
juny de 2012

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2012

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general
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	Tram. 352-01254/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Salvador Morató, en representació de l’Agrupació Esportiva Ocellaire de Manlleu, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de capt
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	Proposta de compareixença de Josep Miquel Badia, president de la Societat Ornitològica de l’Hospitalet, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en
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	Proposta de compareixença del subdirector de Medi Natural del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de 
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	Proposta de compareixença de l’alcaldessa de Santpedor (Bages) amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i possessió d’ocells fringíl·lids pe
	Tram. 352-01261/09
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	Proposta de compareixença de Francesc Pujol Rusell, humanista i antropòleg, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i possessió d’ocells fr
	Tram. 352-01262/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Vargas, en representació de la societat ocellaire Els Passerells, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en vi
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	Proposta de compareixença de Claudio Sánchez, en representació de la societat ocellaire Els Passerells, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en
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	Proposta de compareixença de Marc Pagès, biòleg de l’empresa Ecotons, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i possessió d’ocells fringíl·
	Tram. 352-01265/09
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	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut Català d’Ornitologia amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i possessió d’ocel
	Tram. 352-01266/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de SEO/Birdlife amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i possessió d’ocells fringíl·lids per
	Tram. 352-01267/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Caça amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i possessió d’ocells
	Tram. 352-01268/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la campanya «Amb Palestina al cor» davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè expliquin les activitats i les noves actuacions de la campanya
	Tram. 356-00730/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Organitzacions no Governamentals per al Desenvolupament davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè expliqui la situació del sector de les organitzacions no governamenta
	Tram. 356-00731/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’agrupació d’agents rurals de Comissions Obreres davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi sobre la situació del Cos d’Agents Rurals
	Tram. 356-00740/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de la Comissió d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre la repercussió de l’augment de les ràtios d’alumnes en la qualitat educativa
	Tram. 356-00741/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de les Entitats Catalanes d’Acció Social davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presenti les seves propostes i reflexions al voltant del Programa de la renda mínima d’inserció social
	Tram. 356-00743/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Eugènia Serra i Aranda, directora de la Biblioteca Nacional de Catalunya, davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè informi sobre la situació de la biblioteca i els objectius i el programa d’actuacions que pensa impulsa
	Tram. 356-00744/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del president de l’Institut Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la seva gestió a Innova i per la retribució amb diner públic d’una persona entre el 2004 i el 2006
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	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director general de l’Institut Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la proposta de constituir una societat limitada per a gestionar l’Equip d’Atenció Primària Martorell
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	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre el compliment de la Resolució 662/VIII, per la qual s’aprova el Dictamen de la Comissió d’Investigació sobr
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	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Joan Guanyabéns i Calvet, conseller delegat de l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut, davant la Comissió de Salut perquè presenti els resultats de l’Informe de la Central de Resultats corresponent a l’exerci
	Tram. 356-00752/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Joan B. Casas Onteniente, president de la Comissió Tècnica de la Central de Balanços, davant la Comissió de Salut perquè presenti els resultats de l’Informe de la Central de Balanços corresponent a l’exercici 2010
	Tram. 356-00753/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Fundació Adana davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informin sobre la situació dels afectats pel trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat
	Tram. 356-00754/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director general de Cooperació davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè informi sobre l’impagament dels ajuts concedits a les organitzacions no governamentals
	Tram. 356-00756/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Xavier de las Cuevas davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè expliqui la cooperació en el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
	Tram. 356-00762/09
	Sol·licitud



	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre el pla de xoc contra el fracàs escolar
	Tram. 355-00090/09
	Substanciació


	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 compliment de la Resolució 662/VIII, per la qual s’aprova el Dictamen de la
	Tram. 355-00142/09
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió


	Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre l’execució del pressupost i l’evolució dels ingressos, les despeses i les finances de la Generalitat el 2012, en compliment de la Resolució
	Tram. 355-00143/09
	Sol·licitud i tramesa a l’òrgan competent


	Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació per a informar sobre les accions del Govern per a potenciar el turisme
	Tram. 355-00145/09
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió



	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença d’una representació de l’Associació Cinegètica Barraquers de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i possessió d’
	Tram. 353-00356/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de l’Agrupació de Societats de Caçadors i Pescadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu 
	Tram. 353-00357/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de la Plataforma Tradició Ocellaire amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i possessió d’ocells fringíl·
	Tram. 353-00358/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del cap inspector del Cos d’Agents Rurals de la Generalitat amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i possessió d’ocells frin
	Tram. 353-00359/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de la Societat Espanyola d’Ornitologia Birdlife Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i posse
	Tram. 353-00360/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de l’Institut Català d’Ornitologia amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i possessió d’ocells fringíl·l
	Tram. 353-00361/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Cristina Sánchez Alonso, delegada a Catalunya de la Societat Espanyola d’Ornitologia Birdlife, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de ca
	Tram. 353-00362/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Santi Mañosa, en representació de l’Institut Català d’Ornitologia, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i possessió d’o
	Tram. 353-00363/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Gabriel Gargallo, de l’Institut Català d’Ornitologia, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i possessió d’ocells fringíl
	Tram. 353-00364/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Toni Altayó, en representació de l’Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en 
	Tram. 353-00365/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Caça amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i possessió d’ocells fringíl·lid
	Tram. 353-00366/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Òscar Pérez García, de la Plataforma Tradició Ocellaire i de la Societat Ocellaire de Torelló, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de cap
	Tram. 353-00367/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Pere Castells, de la Plataforma Tradició Ocellaire i la Societat Ocellaire de Torelló, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en
	Tram. 353-00368/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Manel Raurich Rubinat, president de l’Agrupació de Societats de Caçadors i Pescadors de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional d
	Tram. 353-00369/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Paco Piera Orozco, president de la Federació Catalana de Caça, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i possessió d’ocell
	Tram. 353-00370/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Mariano Maté Cuadrado, delegat ocellaire de la Federació Catalana de Caça, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i posse
	Tram. 353-00371/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Sebastià Marmolejo Valiente, president de la Societat Ocellaire Sant Celoni, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i pos
	Tram. 353-00372/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del subdirector general d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i possessió d’o
	Tram. 353-00373/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del cap de l’Àrea d’Activitats Cinegètiques de la Subdirecció General d’Activitats Cinegètiques i de Pesca Continental amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un rè
	Tram. 353-00374/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Salvador Morató, en representació de l’Agrupació Esportiva Ocellaire de Manlleu, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i
	Tram. 353-00375/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Josep Miquel Badia, president de la Societat Ornitològica de l’Hospitalet, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i posse
	Tram. 353-00376/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del subdirector de Medi Natural del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en v
	Tram. 353-00377/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Josep Vargas, en representació de la societat ocellaire Els Passerells, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i possessi
	Tram. 353-00378/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Claudio Sánchez, en representació de la societat ocellaire Els Passerells, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i posse
	Tram. 353-00379/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de l’alcaldessa de Santpedor (Bages) amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la cria 
	Tram. 353-00380/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Francesc Pujol Rusell, humanista i antropòleg, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i possessió d’ocells fringíl·lids p
	Tram. 353-00381/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Marc Pagès, biòleg de l’empresa Ecotons, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a l
	Tram. 353-00382/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Jordi Baucells Colomer, biòleg i enginyer agrícola, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d’establiment d’un règim provisional de captura en viu i possessió d’ocells fringíl·l
	Tram. 353-00383/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del secretari d’Afers Exteriors davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea per a informar sobre les delegacions del Govern a l’exterior
	Tram. 357-00277/09
	Substanciació


	Compareixença del secretari d’Afers Exteriors davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea per a informar sobre el desplegament de l’acció exterior del Govern
	Tram. 357-00370/09
	Substanciació


	Compareixença del secretari d’Afers Exteriors davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea per a explicar el contingut i els resultats de la reunió dels presidents dels territoris que formen l’Euroregió Pirineus Mediterrània i de les tres reun
	Tram. 357-00371/09
	Substanciació



	4.70.	Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern i d’altres òrgans
	4.70.05.	Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
	Estats de desenvolupament i d’execució del Pressupost de la Generalitat en data del 31 de març de 2012
	Tram. 334-00066/09
	Presentació


	Informe sobre l’evolució dels resultats no financers i de l’endeutament de la Generalitat en data del 31 de març de 2012
	Tram. 334-00067/09
	Presentació



	4.87.	Procediments davant el Tribunal Constitucional
	4.87.10.	Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya
	Recurs d’inconstitucionalitat 1772/2001, interposat pel president del Govern de l’Estat contra la Llei 16/2000, del 29 de desembre, de l’impost sobre grans establiments comercials
	Tram. 381-00003/06
	Sentència del Tribunal Constitucional



	4.90.	Règim interior
	4.90.15.	Contractació
	Contractació de les assegurances de responsabilitat civil i patrimonial i de danys del Parlament de Catalunya
	Tram. 630-00004/09
	Formalització del contracte







