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S U M A R I

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 modificació de la Llei 13/2008, 
del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del 
Govern
Tram. 202-00001/10
Presentació p. 7

Proposició de llei de prohibició de prospeccions i 
explotacions d’hidrocarburs no convencionals per mitjà de 
fracturació hidràulica
Tram. 202-00002/10
Presentació p. 8

Proposició de llei de derogació de l’article 41 de la 
Llei 5/2012, de mesures fiscals, financeres i administratives 
i de creació de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics
Tram. 202-00003/10
Presentació p. 11

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 8/2012, del 27 de desembre, de modifi-
cació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 203-00002/10
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat p. 12

Decret llei 7/2012, del 27 de desembre, de mesu-
res urgents en matèria fiscal que afecten l’impost sobre el 
patrimoni
Tram. 203-00003/10
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat p. 13

Decret llei 6/2012, del 27 de desembre, de modifi-
cació de la disposició addicional tercera de la Llei 10/2011, 
del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la re-
gulació normativa
Tram. 203-00004/10
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat p. 15

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el deute de la Genera-
litat amb les entitats del tercer sector social
Tram. 250-00001/10
Presentació p. 16

Proposta de resolució sobre la política del Depar-
tament d’Interior i les actuacions dels Mossos d’Esquadra 
amb relació a les mobilitzacions ciutadanes
Tram. 250-00002/10
Presentació p. 17

Proposta de resolució sobre els orientadors i els 
promotors ocupacionals del Servei d’Ocupació de Catalu-
nya
Tram. 250-00003/10
Presentació p. 18

Proposta de resolució sobre l’aturada de les obres 
de construcció de la finca Can Juncadella, a Lloret de Mar 
(Selva)
Tram. 250-00004/10
Presentació p. 19

Proposta de resolució sobre el pagament del deute 
a les entitats del tercer sector social
Tram. 250-00005/10
Presentació p. 20

Proposta de resolució sobre el manteniment del ti-
pus reduït de l’impost sobre el valor afegit en el sector de 
l’horticultura ornamental
Tram. 250-00006/10
Presentació p. 21

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un ser-
vei d’autobusos que connecti el Vendrell amb Tarragona i 
amb Barcelona
Tram. 250-00007/10
Presentació p. 21

Proposta de resolució sobre les gestions per a la 
parada de l’Euromed a l’estació de l’Aldea-Amposta-Tor-
tosa
Tram. 250-00008/10
Presentació p. 22

Proposta de resolució sobre la substitució progres-
siva dels dispositius Wi-Fi a les escoles públiques i concer-
tades
Tram. 250-00009/10
Presentació p. 22

Proposta de resolució sobre el restabliment del ser-
vei nocturn d’ambulància a Cornudella de Montsant
Tram. 250-00010/10
Presentació p. 23

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
per a evitar les inundacions al barranc de Barenys, a Reus
Tram. 250-00011/10
Presentació p. 24
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Nota adhesiva
L'Horari del Registre General del Parlament i pròrroga automàtica de terminis (tram. 240-00001/10), de la pàg. 42, ha estat modificat en el BOPC 301, a la pàg. 55.
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Proposta de resolució sobre el compliment de la 
normativa de consum i competència en la venda i la distribu-
ció de cítrics del Baix Ebre i el Montsià
Tram. 250-00012/10
Presentació p. 24

Proposta de resolució sobre la prestació del servei 
ferroviari entre Lleida, Tarragona i Barcelona amb els com-
bois adequats
Tram. 250-00013/10
Presentació p. 25

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
nocturn d’urgències del CAP L’Arboç i l’augment del servei 
d’ambulàncies que depenen de l’Hospital del Vendrell
Tram. 250-00015/10
Presentació p. 26

Proposta de resolució sobre la prohibició de pros-
peccions i explotacions d’hidrocarburs no convencionals 
per mitjà de fracturació hidràulica
Tram. 250-00017/10
Presentació p. 26

Proposta de resolució sobre el tancament del di-
pòsit controlat de residus de les Valls, a Santa Maria de Pa-
lautordera
Tram. 250-00018/10
Presentació p. 27

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de les ba-
ses de la subvenció per al pagament d’urgències socials 
amb contraprestacions de caràcter social del Consorci 
d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell
Tram. 250-00019/10
Presentació p. 28

Proposta de resolució sobre la creació d’un cicle 
formatiu públic d’elaboració de productes alimentaris i l’im-
puls d’un centre d’innovació i formació ocupacional públic 
del sector agroalimentari a la comarca d’Osona
Tram. 250-00020/10
Presentació p. 29

Proposta de resolució sobre la inclusió de la comar-
ca del Bages en el Pla d’iniciatives de dinamització comarcal
Tram. 250-00021/10
Presentació p. 30

Proposta de resolució sobre les mesures per a ga-
rantir les competències en matèria d’autonomia personal i 
atenció a la dependència davant la reforma de la Llei de l’Es-
tat 39/2006, relativa a la dependència
Tram. 250-00022/10
Presentació p. 31

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. 250-00023/10
Presentació p. 32

Proposta de resolució sobre la creació d’una aula 
activa del Servei d’Ocupació de Catalunya a Vic
Tram. 250-00024/10
Presentació p. 33

Proposta de resolució sobre la conversió de la Sec-
ció d’Institut Serra de Noet, de Berga, en institut i sobre l’agi-
litació dels tràmits per a iniciar la construcció del nou edifici
Tram. 250-00025/10
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de la con-
cessió del servei d’Aigües Ter Llobregat i sobre el subminis-
trament d’aigua a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 250-00026/10
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
per a evitar la sinistralitat a la carretera C-55 al Bages
Tram. 250-00027/10
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre el trasllat de l’Escola 
Oficial d’Idiomes de Tarragona a l’edifici de la Chartreuse
Tram. 250-00028/10
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Llei 17/2007, de mesures fiscals i financeres, amb relació 
al cobrament als ramaders de la taxa sanitària dels escor-
xadors
Tram. 250-00029/10
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre les obres de desconta-
minació del pantà de Flix
Tram. 250-00030/10
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre la suspensió del Pla 
director urbanístic per al desenvolupament d’infraestructu-
res viàries, ferrovià ries i logístiques a les comarques de l’Alt 
Penedès i el Baix Penedès
Tram. 250-00031/10
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
disposició addicional desena de la Llei 10/2001, del Pla hi-
drològic nacional, i l’aprovació del Pla integral de protecció 
del delta de l’Ebre
Tram. 250-00032/10
Presentació p. 40

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

Proposta de resolució de creació d’una comissió 
d’investigació sobre les possibles responsabilitats derivades 
de l’actuació i la gestió de les entitats financeres i la possible 
vulneració dels drets dels consumidors
Tram. 252-00001/10
Presentació p. 41

Proposta de resolució de creació d’una comissió 
d’investigació sobre la gestió en l’àmbit sanitari i les relaci-
ons entre el sector públic sanitari i les empreses
Tram. 252-00002/10
Presentació p. 41

Proposta de resolució de creació d’una comissió 
d’estudi sobre les bales de goma i altres instruments antia-
valots dels Mossos d’Esquadra
Tram. 252-00003/10
Presentació p. 42

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Horari del Registre General del Parlament i pròrroga 
automàtica de terminis
Tram. 240-00001/10
Acord p. 42

Calendari de dies inhàbils per al 2013
241-00002/10
Acord p. 42

Resolució de la presidència del Parlament per la 
qual es declara el diputat Oriol Junqueras i Vies cap de 
l’oposició
Resolució p. 43
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Resolució de la presidència del Parlament per la 
qual es fa pública la renúncia de Jordi Vilajoana i Rovira a la 
condició de senador representant de la Generalitat al Senat
Comunicació p. 43

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Tram. 399-00005/10
Substitució de representants p. 43

Composició del Grup Mixt
Tram. 399-00007/10
Constitució, nomenament de representants i adscrip-
ció de diputats p. 44

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat da-
vant el Parlament per a donar compte de l’estructura i la 
composició del Govern
Tram. 350-00001/10
Anunci p. 44

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la comissió que 
correspongui amb el conseller de Salut sobre el procés de 
privatització de diversos centres d’atenció primària
Tram. 354-00001/10
Sol·licitud i tramitació p. 44

Sol·licitud de sessió informativa de la comissió que 
correspongui amb el conseller d’Economia i Coneixement 
sobre els acords amb l’empresa Veremonte per a la cons-
trucció dels parcs temàtics Barcelona World
Tram. 354-00002/10
Sol·licitud i tramitació p. 44

Sol·licitud de sessió informativa de la comissió que 
correspongui amb el conseller de Territori i Sostenibilitat so-
bre els acords amb l’empresa Veremonte per a la construc-
ció dels parcs temàtics Barcelona World
Tram. 354-00003/10
Sol·licitud i tramitació p. 44

Sol·licitud de sessió informativa de la comissió que 
correspongui amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre 
els acords amb l’empresa Veremonte per a la construcció 
dels parcs temàtics Barcelona World
Tram. 354-00004/10
Sol·licitud i tramitació p. 45

Sol·licitud de sessió informativa de la comissió que 
correspongui amb el conseller d’Interior sobre el possible 
emplaçament dels parcs temàtics Barcelona World en una 
zona inclosa en el mapa de risc químic
Tram. 354-00005/10
Sol·licitud i tramitació p. 45

Sol·licitud de sessió informativa de la comissió que 
correspongui amb el conseller de Territori i Sostenibilitat so-
bre el procés de privatització d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 354-00006/10
Sol·licitud i tramitació p. 45

Sol·licitud de sessió informativa de la comissió que 
correspongui amb el conseller d’Economia i Coneixement 
sobre el procés de privatització d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 354-00007/10
Sol·licitud i tramitació p. 45

Sol·licitud de sessió informativa de la comissió que 
correspongui amb el conseller de Territori i Sostenibilitat so-
bre el procés de privatització d’Aigües Ter Llobregat i sobre 
les al·legacions de l’Agència Catalana de l’Aigua amb relació 
al sistema de gestió del servei públic del cicle de l’aigua de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 354-00008/10
Sol·licitud i tramitació p. 45

Sol·licitud de sessió informativa de la comissió que 
correspongui amb el conseller de Territori i Sostenibilitat 
sobre el procés d’adjudicació de la gestió d’Aigües Ter Llo-
bregat
Tram. 354-00009/10
Sol·licitud i tramitació p. 45

Sol·licitud de sessió informativa de la comissió que 
correspongui amb la vicepresidenta del Govern i consellera 
de Governació i Relacions Institucionals sobre els objectius 
del seu departament
Tram. 354-00010/10
Sol·licitud i tramitació p. 46

Sol·licitud de sessió informativa de la comissió que 
correspongui amb el conseller de la Presidència sobre els 
objectius del seu departament
Tram. 354-00011/10
Sol·licitud i tramitació p. 46

Sol·licitud de sessió informativa de la comissió que 
correspongui amb el conseller d’Economia i Coneixement 
sobre els objectius del seu departament
Tram. 354-00012/10
Sol·licitud i tramitació p. 46

Sol·licitud de sessió informativa de la comissió que 
correspongui amb la consellera d’Ensenyament sobre els 
objectius del seu departament
Tram. 354-00013/10
Sol·licitud i tramitació p. 46

Sol·licitud de sessió informativa de la comissió que 
correspongui amb el conseller de Salut sobre els objectius 
del seu departament
Tram. 354-00014/10
Sol·licitud i tramitació p. 46

Sol·licitud de sessió informativa de la comissió que 
correspongui amb el conseller d’Interior sobre els objectius 
del seu departament
Tram. 354-00015/10
Sol·licitud i tramitació p. 46

Sol·licitud de sessió informativa de la comissió que 
correspongui amb el conseller de Territori i Sostenibilitat so-
bre els objectius del seu departament
Tram. 354-00016/10
Sol·licitud i tramitació p. 46

Sol·licitud de sessió informativa de la comissió que 
correspongui amb el conseller de Cultura sobre els objectius 
del seu departament
Tram. 354-00017/10
Sol·licitud i tramitació p. 47

Sol·licitud de sessió informativa de la comissió que 
correspongui amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre els objectius del 
seu departament
Tram. 354-00018/10
Sol·licitud i tramitació p. 47
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Sol·licitud de sessió informativa de la comissió que 
correspongui amb la consellera de Benestar Social i Família 
sobre els objectius del seu departament
Tram. 354-00019/10
Sol·licitud i tramitació p. 47

Sol·licitud de sessió informativa de la comissió que 
correspongui amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre 
els objectius del seu departament
Tram. 354-00020/10
Sol·licitud i tramitació p. 47

Sol·licitud de sessió informativa de la comissió que 
correspongui amb el conseller de Justícia sobre els objec-
tius del seu departament
Tram. 354-00021/10
Sol·licitud i tramitació p. 47

Sol·licitud de sessió informativa de la comissió que 
correspongui amb el conseller de Territori i Sostenibilitat so-
bre el nombre d’accidents mortals que es produeixen a la 
carretera C-55 al pas per la comarca del Bages
Tram. 354-00022/10
Sol·licitud i tramitació p. 47

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’Àngels Guiteras, 
presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya, davant la comissió que correspongui perquè in-
formi sobre la situació derivada de l’impagament a les enti-
tats del tercer sector social
Tram. 356-00001/10
Sol·licitud p. 48

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
davant la comissió que correspongui perquè informi sobre 
la situació d’impagament dels ajuts a les entitats del tercer 
sector social i les conseqüències que se’n deriven
Tram. 356-00002/10
Sol·licitud p. 48

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Confederació Empresarial de l’Economia Social de 
Catalunya davant la comissió que correspongui perquè in-
formi sobre la situació d’impagament dels ajuts a les entitats 
del tercer sector social i les conseqüències que se’n deriven
Tram. 356-00003/10
Sol·licitud p. 48

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials davant 
la comissió que correspongui perquè informi sobre la situa-
ció d’impagament dels ajuts a les entitats del tercer sector 
social i les conseqüències que se’n deriven
Tram. 356-00004/10
Sol·licitud p. 48

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Unió de Petites i Mitjanes Residències davant la comis-
sió que correspongui perquè informi sobre la situació d’im-
pagament dels ajuts a les entitats del tercer sector social i 
les conseqüències que se’n deriven
Tram. 356-00005/10
Sol·licitud p. 48

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Directors de Centres i Serveis 
d’Atenció a la Dependència Gerontològica davant la comis-
sió que correspongui perquè informi sobre la situació d’im-
pagament dels ajuts a les entitats del tercer sector social i 
les conseqüències que se’n deriven
Tram. 356-00006/10
Sol·licitud p. 48

Sol·licitud de compareixença de Xavier Trias, pre-
sident de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, davant la co-
missió que correspongui, perquè expliqui els acords sobre 
el sistema de gestió del servei públic del cicle de l’aigua de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 356-00007/10
Sol·licitud p. 49

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua davant la comissió que correspon-
gui sobre el procés de privatització d’Aigües Ter Llobregat i 
sobre les al·legacions de l’Agència Catalana de l’Aigua amb 
relació al sistema de gestió del servei públic del cicle de l’ai-
gua de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 356-00008/10
Sol·licitud p. 49

Sol·licitud de compareixença de Lluís Recoder, ex-
conseller de Territori i Sostenibilitat, davant la comissió que 
correspongui, sobre el procés de privatització d’Aigües Ter 
Llobregat i sobre les al·legacions de l’Agència Catalana de 
l’Aigua amb relació al sistema de gestió del servei públic del 
cicle de l’aigua de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 356-00009/10
Sol·licitud p. 49

Sol·licitud de compareixença de Lluís Recoder, ex-
conseller de Territori i Sostenibilitat, davant la comissió que 
correspongui, sobre el procés d’adjudicació de la gestió 
d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 356-00010/10
Sol·licitud p. 49

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

Sessió informativa de la comissió que correspongui 
amb el conseller de la Presidència per a informar sobre els 
objectius i les actuacions del departament
Tram. 355-00001/10
Sol·licitud p. 49

Sessió informativa de la comissió que correspongui 
amb la consellera de Governació i Relacions Institucionals 
per a informar sobre els objectius i les actuacions del de-
partament
Tram. 355-00002/10
Sol·licitud p. 49

Sessió informativa de la comissió que correspongui 
amb el conseller d’Economia i Coneixement per a informar 
sobre els objectius i les actuacions del departament
Tram. 355-00003/10
Sol·licitud p. 49

Sessió informativa de la comissió que correspongui 
amb el conseller de Cultura per a informar sobre els objec-
tius i les actuacions del departament
Tram. 355-00004/10
Sol·licitud p. 50

Sessió informativa de la comissió que correspongui 
amb la consellera de Benestar Social i Família per a informar 
sobre els objectius i les actuacions del departament
Tram. 355-00005/10
Sol·licitud p. 50

Sessió informativa de la comissió que correspongui 
amb el conseller d’Empresa i Ocupació per a informar sobre 
els objectius i les actuacions del departament
Tram. 355-00006/10
Sol·licitud p. 50
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Sessió informativa de la comissió que correspongui 
amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el procés 
de privatització d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 355-00007/10
Sol·licitud p. 50

Sessió informativa de la comissió que correspongui 
amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre els objec-
tius i les actuacions del departament
Tram. 355-00008/10
Sol·licitud p. 50

Sessió informativa de la comissió que correspongui 
amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural sobre els objectius i les actuacions del 
departament
Tram. 355-00009/10
Sol·licitud p. 50

Sessió informativa de la comissió que correspongui 
amb el conseller de Salut sobre els objectius i les actuacions 
del departament
Tram. 355-00010/10
Sol·licitud p. 50

Sessió informativa de la comissió que correspongui 
amb la consellera d’Ensenyament sobre els objectius i les 
actuacions del departament
Tram. 355-00011/10
Sol·licitud p. 50

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

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

Encàrrec del despatx del conseller d’Economia i 
Coneixement a la consellera d’Ensenyament
Tram. 330-00001/10
Presentació p. 51

Nomenament dels consellers titulars dels departa-
ments i del secretari del Govern
Tram. 330-00002/10
Presentació p. 51

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

Informe sobre la situació en data del 30 de setem-
bre de 2012 dels avals d’operacions amb venciment posteri-
or a l’1 de gener de 2012
Tram. 334-00001/10
Presentació p. 52

Estats de desenvolupament i d’execució del Pres-
supost de la Generalitat en data del 30 de setembre de 2012
Tram. 334-00002/10
Presentació p. 52

Informe sobre l’evolució dels resultats no financers i 
de l’endeutament de la Generalitat en data del 30 de setem-
bre de 2012
Tram. 334-00003/10
Presentació p. 52

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la 
ràdio corresponent a l’agost del 2012
Tram. 337-00001/10
Presentació p. 52

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra 
lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 6777/2012, interposat 
pel president del Govern de l’Estat contra els articles 59 i 
64.4 i l’apartat 7 de la disposició addicional sisena de la Llei 
3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la 
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 381-00004/09
Al·legacions que formula el Parlament p. 53

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Jubilació d’un funcionari de carrera
Acord p. 67

Resolució de nomenament de personal eventual del 
Parlament de Catalunya
Resolució p. 68
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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 modificació de la Llei 
13/2008, del 5 de novembre, de la presidèn-
cia de la Generalitat i del Govern
Tram. 202-00001/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 282 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableix l’article 100.b del Reglament del Par-
lament, presenten la proposició de llei de Modificació  
de la llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de  
la Generalitat i del Govern, acompanyada de la se-
güent documentació:

– Antecedents

– L’exposició de motius

– El Text articulat

Antecedents

La disposició transitòria segona de la Llei 13/ 2008 va 
crear la figura de cap de l’oposició. Es pretenia així 
visualitzar i dignificar la figura del president o presi-
denta del grup parlamentari més nombrós dels que in-
tegren l’oposició. Però aquesta voluntat de visualitzar 
i dignificar el paper de l’oposició queda desvirtuada si 
la persona que exerceix aquest càrrec no realitza tas-
ques d’oposició sinó que dona suport al Govern.

Exposició de motius

Sembla evident que no es pot formar part de la ma-
joria de govern, encara que aquesta majoria estigui 
integrada per grups parlamentaris diversos, i exercir 
alhora de cap de l’oposició. Aquesta situació perjudi-
caria precisament la visualització i dignificació de les 
tasques d’oposició i projectaria una imatge poc clara i 
edificant de l’activitat parlamentària. Per aquest mo-
tiu sembla aconsellable mantenir vacant aquesta figura 
mentre es perllongui el pacte de govern o d’estabilitat 
parlamentària signat públicament pel grup a qui cor-
respondria exercir aquesta responsabilitat.

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

Proposició de llei

Article únic. Modificació de la llei 13/2008,  
de 5 de novembre, de la presidència  
de la Generalitat i del Govern

Afegir un nou paràgraf al punt 1 de la «Disposició 
transitòria segona. Estatut del cap o la cap de l’opo-
sició».

La figura de cap de l’oposició, mentre el Reglament 
del Parlament no en reguli la condició, l’estatut i les 
atribucions, se subjecta a la regulació següent:

1. És cap de l’oposició el diputat o diputada que exer-
ceix la presidència del grup parlamentari de l’oposi-
ció amb més escons al Parlament. L’empat a escons, si 
n’hi ha es resol a favor del grup que hagi obtingut més 
vots a les eleccions.

«En les legislatures en què el grup a qui correspon-
dria exercir aquesta responsabilitat signi un pacte de 
govern o d’estabilitat amb el grup que exerceix la pre-
sidència de la Generalitat, aquesta figura quedarà va-
cant durant el període en que el pacte esmentat estigui 
en vigor.»

Disposicions Finals

1. Aquesta llei entrarà en vigor el dia després de la se-
va publicació en el DOGC.

2. El preceptes que eventualment comportessin la rea-
lització de despeses amb càrrec als Pressupostos de la 
Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la Llei de pressupostos corresponent a l’exer-
cici pressupostari immediatament posterior a l’entrada 
en vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2012

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA
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Proposició de llei de prohibició de prospec-
cions i explotacions d’hidrocarburs no con-
vencionals per mitjà de fracturació hidràulica
Tram. 202-00002/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 283 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Juan Miguel Mena 
Arca, diputat, Salvador Milà Solsona, diputat, Marc 
Vidal Pou, diputat, Sara Vilà Galan, diputada, Laura 
Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableix l’article 100.b del 
Reglament del Parlament, presenten la proposició de 
llei proposició de llei de prohibició de prospeccions 
i explotacions de hidrocarburs no convencionals per 
mitjà de fractura hidràulica (fracking) acompanyada 
de la documentació següent:

– La memòria justificativa que expressa els antece-
dents necessaris per a poder-se pronunciar

– L’exposició de motius

– El text articulat

Memòria justificativa

L’empresa Montero Energy Corporation, SL ha sol-
licitat dos permisos d’investigació d’hidrocarburs. 
El primer és anomenat Darwin, de 89.683 ha, en els 
termes municipals següents: Agramunt, Alòs de Ba-
laguer, Artesa de Segre, Balaguer, Bellcaire d’Urgell, 
Bellmunt d’Urgell, Biosca, Cabanabona, Calonge de 
Segarra, Camarasa, Castellfollit de Riubregós, Cas-
tellserà, Cubells, els Plans de Sió, Foradada, Guisso-
na, Ivorra, la Molsosa, la Sentiu de Sió, Llobera, Mas-
soteres, Montgai, Oliola, Ossó de Sió, Penelles, Pinós, 
Pinell de Solsonès, Ponts, Preixens, Puigverd d’Agra-
munt, Sanaüja, Sant Guim de la Plana, Sant Ramon, 
Tornabous, Torà, Torrefeta i Florejacs i Vilanova de 
l’Aguda i el segon és anomenat Leonardo, de 76.641 
ha, en els termes municipals següents: Avinyó, Bor-
redà, Calldetenes, Folgueroles, Gaià, Gurb, la Quar, 
la Vall d’en Bas, les Masies de Roda, les Masies de 
Voltregà, Lluçà, Manlleu, Muntanyola, Olost, Olvan, 
Orís, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Puig-reig, 
Roda de Ter, Sagàs, Sant Agustí de Lluçanès, Sant 
Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Feliu 
Sasserra, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Julià de Vila-
torta, Sant Martí d’Albars, Sant Pere de Torelló, Sant 
Sadurní d’Osormort, Sant Vicenç de Torelló, Santa Ce-
cília de Voltregà, Santa Eugènia de Berga, Santa Eulà-
lia de Riuprimer, Santa Maria de Corcó, Santa Maria  

de Merlès, Sobremunt, Sora, Tavèrnoles, Tavertet, To-
relló, Vic i Vilanova de Sau.

Així mateix consta que estan en curs altres permisos 
de prospecció de caràcter supra-comunitari, que afec-
ten importants superfícies del territori de Lleida, sobre 
els límits amb la Franja i Aragó, així com a Tarragona, 
sobre els límits amb Terol.

Dels antecedents coneguts de dites empreses i de la in-
formació facilitada pels representants de l’empresa ex-
plotadora, Montero Energy Corporation, filial de la 
multinacional canadenca R2 Energy, en resulta l’evid-
dència que aquestes exploracions i posteriors possibles 
explotacions utilitzarien la tècnica coneguda com de 
«fractura hidràulica» o «fracking» per l’obtenció de ga-
sos i hidrocarburs no convencionals.

Exposició de motius

Els gasos no convencionals es caracteritzen per estar 
en roques de baixa porositat i baixa permeabilitat, el 
que fa que estiguin en molta menys concentració i si-
gui difícil la seva extracció. Es classifiquen en:

– Gasos d’arenisques de baixa permeabilitat (tight 
gas); Gas en roca o pissarra (shale gas); Metà en capes 
de carbó (coal bed methane); –Hidrats de metà (molè-
cules de metà atrapades en compostos gelats d’aigua).

El gas de pissarra es troba atrapat en estrats o ca-
pes de pissarra a molta profunditat (des dels 400 als 
5.000 metres). Donat que la pissarra té una permeabi-
litat molt baixa, els gas està distribuït en petits porus 
o bombolles, moltes vegades microscòpiques, no con-
nectades entre si, el que fa necessari perforar les capes 
de pissarra per aconseguir reunir el gas i que flueixi 
cap a la superfície per poder ser recollit.

La fractura hidràulica consisteix a perforar vertical-
ment fins a la capa de pissarra. En aquesta perforació 
s’hi introdueix un tub d’acer, amb un recobriment de 
ciment per protegir els aqüífers dels additius químics 
que posteriorment s’utilitzen.

Un cop es troba la pissarra es realitza una perfora-
ció horitzontal, a través de la pròpia capa de pissar-
ra. Aquesta perforació horitzontal té, com a mitja,  
un kilòmetre i mig, tot i que pot arribar a 3 km. Un 
cop s’ha realitzat la perforació horitzontal en la capa 
de pissarra s’utilitzen explosius per a provocar peti-
tes fractures. Provocades aquestes fractures s’injecten, 
per etapes, milers de tones d’aigua a molt alta pressió, 
barrejat amb sorra i additius químics. Aquesta aigua a 
pressió fractura la roca alliberant el gas que després, 
junt amb l’aigua, la sorra i els additius químics retor-
na a la superfície (retorna entre el 15% i el 80% del 
fluid injectat). El pou es fractura entre 8 i 12 etapes, 
per tant el conducte pateix uns canvis de pressió molt 
grans representant un greu perill pel revestiment de 
ciment del tub.

http://www.r2energy.ca/
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Entre els additius químics utilitzats es troben benzè, 
xilè o cianur, fins arribar a unes 500 substàncies qu-
ímiques, moltes d’elles cancerígenes, mutàgens i amb 
altres propietats altament preocupants. El fluid de re-
torn també aporta a la superfície altres substàncies que 
poden contenir les capes de pissarra. És molt comú 
que aquestes roques continguin substàncies molt peri-
lloses, com metalls pesats (mercuri, plom...), radó, radi 
o urani, i altres elements radioactius que arriben a la 
superfície.

Cada plataforma pot accedir únicament a una petita 
àrea del jaciment que es pretén explotar, per tant és co-
mú que es disposin múltiples plataformes sobre el ma-
teix, y que es requereixi una superfície suficientment 
gran com per permetre el desplegament i emmagatze-
matge dels fluids i l’equip necessari per a les operaci-
ons de fractura i les perforacions horitzontals.

Els riscos que pot generar la utilització d’aquesta tèc-
nica s’han conegut en recents estudis realitzats per 
institucions independents i d’indubtable imparcialitat. 
En aquest sentit, el juny de 2011 la Comissió de Medi 
Ambient, Salut Pública i Seguretat del Parlament Eu-
ropeu va publicar un informe en el que es plantejava 
grans interrogants sobre l’ús de la fractura hidràulica 
com a tècnica d’investigació i extracció de gas.

Entre les conclusions d’aquest informe destaca que no 
hi ha cap directiva europea en matèria de mines i tam-
poc s’ha realitzat cap anàlisi detallat, exhaustiu i ac-
cessible públicament del marc regulador de l’extracció 
del gas de pissarra i del petroli de roques dures. S’hau-
rien de desenvolupar.

El marc regulador actual de la Unió Europea sobre la 
fractura hidràulica, que és l’element central en l’extra-
cció de gas de pissarra i petroli de roques dures, té 
vàries llacunes. A més el llindar pel que s’haurien de 
sotmetre les activitats de fractura hidràulica en extra-
cció de hidrocarburs a avaluació d’impacte ambiental 
és més permissiu que qualsevol altre activitat indus-
trial d’aquest tipus, i per tant, s’hauria de disminuir 
substancialment.

S’hauria de revaluar amb especial atenció l’afectació 
de la Directiva Marc de l’Aigua en relació a les activi-
tats de fractura i els possibles impactes en l’aigua de 
superfície.

S’hauria d’enfortir a les autoritat regionals per a les 
presses de decisions sobre projectes que impliquin 
fractura hidràulica. La participació pública i les avalu-
acions ambientals haurien de ser obligatòries per pren-
dre aquestes decisions.

Per aquests motius, actualment existeix una preocu-
pació social pels riscos que suposa iniciar l’extracció 
de gas no convencional mitjançant aquesta tècnica, i 
es considera per diferents sectors socials que aquesta 
activitat pot tenir perjudicis significatius per al medi 
ambient i pels aqüífers subterranis.

De fet, nombrosos Governs a Europa, com els de Fran-
ça, Bulgària, Renana de Nord-Westfàlia a Alemanya, 
Friburg i Vaud a Suïssa, així com diferents Estats dels 
Estats Units (Carolina del Nord, Nova York, Nova Jer-
sey i Vermont i més de 100 entitats locals) i altres pa-
ïsos de tot el món (Sudàfrica, Quebec a Canadà, Nova 
Gales del Sud a Austràlia), tenen en vigor actualment 
una prohibició o apliquen una moratòria en relació 
amb l’ús de fracturació hidràulica per a l’extracció de 
petroli i gas de roca o altres formacions rocoses «com-
pactes»; i d’altra part, una sèrie d’Estats membres de 
la Unió Europea, com la República Txeca, Romania i 
Alemanya, estan considerant en aquests moments una 
moratòria en relació a aquesta pràctica.

Cal destacar la resolució del Parlament Europeu, de 
21 de novembre de 2011, sobre les repercussions me-
diambientals, de l’extracció de gas i petroli d’esquist 
(2011/2308(INI)), que entre moltes altres considera-
cions:

1. Considera que l’explotació i extracció de gas d’es-
quist possiblement pot representar complexes i imbri-
cades interaccions amb el medi ambient, en particu-
lar degut al mètode de fracturació, la profunditat i la 
construcció de pous i l’extensió de la superfície afec-
tada.

2. Reconeix que el procés de fractura hidràulica impli-
ca un consum d’un volum d’aigua relativament elevat, 
i tenint en compte de que es tracta d’un recurs particu-
larment sensible a la UE, destaca la necessitat de dis-
senyar plans avançats de subministres d’aigua basats 
en la hidrologia local i que es tingui en compte els re-
cursos aqüífers, a nivell local i les capacitats existents 
en matèria de tractament d’aigües residuals.

4. Recorda les directives europees ja vigents que exi-
geixen als Estats membres aplicar les mesures neces-
sàries per prevenir el deteriorament de l’estat de totes 
les masses d’aigua subterrànies, inclòs de fonts con-
cretes, com les instal·lacions d’exploració i extracció 
d’hidrocarburs.

5. Demana que en determinades zones sensibles i es-
pecialment perilloses com. Per exemple, en àrees de-
clarades de protecció d’aigua potable i per sota d’elles 
i en zones de mines de carbó, es prohibeixi totalment 
la fracturació hidràulica.

6. Senyala que existeix risc de moviments sísmics, tal 
com es va demostrar en la prospecció de gas esquists 
al nord-oest del Regne Unit: recolza les recomana-
cions de l’informe elaborat pel Govern britànic que 
preveuen que els operadors deuen complir determinats 
estàndards sísmics i microsísmics:

7. Recorda que la sostenibilitat del gas d’esquisto en-
cara no ha estat demostrada; insta la Comissió i els 
Estats membres a avaluar exhaustivament les emissi-
ons de gasos d’efecte hivernacle durant tot el procés 
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d’extracció i producció per demostrar la integritat me-
diambiental;

Reconeix quer les activitats de perforació poden con-
duir al deteriorament de les condicions de vida; insta, 
consegüentment, a què es tingui en compte aquest as-
pecte en adoptar totes les mesures necessàries per a 
l’aplicació dels principis de prevenció.

8. Considera que moltes de les actuals controvèrsies 
sobre els combustibles fòssils no convencionals es de-
uen en part al rebuig inicial per part del sector a reve-
lar el contingut químic dels líquids utilitzats per mi-
llorar la fracturació hidràulica; considera necessària 
la plena transparència així com una obligació inelu-
dible a tots els operadors per a que revelin comple-
tament la composició i la concentració del contingut 
químic del líquid de fracturació i que compleixin ple-
nament la legislació vigent de la UE en el marc del 
Reglament.

9. Insta la Comissió a presentar propostes per asse-
gurar que les disposicions de la directiva relativa a 
l’avaluació de l’impacte mediambiental contemplin 
adequadament les particularitats de l’exploració i ex-
tracció de gas d’esquisto, petroli d’esquisto i metà de 
llit de carbó; insisteix en que les avaluacions anteriors 
de l’impacte mediambiental inclouen l’impacte sobre 
la qualitat de l’aire, la qualitat del sòl, la qualitat de 
l’aigua, l’estabilitat geològica, l’ús del sòl i la contami-
nació acústica durant tot el cicle de la vida.

10. Finalment, no obstant, destaca que la regulació 
adequada de la prospecció i extracció dels combusti-
bles fòssils no convencionals –en ple compliment de 
la legislació existent de la UE– depèn, en última ins-
tància– de la voluntat i recursos de les autoritats nacio-
nals pertinents.

Aplicant les anteriors consideracions i recomana cions 
del Parlament europeu al cas de Catalunya, i en con-
cret als territoris en que es volen portar a terme aques-
tes activitats primer d’exploració i posteriorment de 
possible extracció, es constata que es tracta de zones 
amb escassesa hídrica, amb masses d’aigua en mal es-
tat –contaminació d’aigües freàtiques i de les aigües 
superficials– poden interferir amb les activitats agrí-
coles i ramaderes, afectar als regadius i a les capta-
cions d’aigua potable, amenaces d’afectar els cursos 
fluvials i les aigües subàlvies, i –en fi– poden afectar 
diversos espais d’interès natural o acollits a figures de 
protecció del medi natural.

Tenint en compte els principis de prevenció i precaució 
que –conforme a les directives europees i la legislació 
d’avaluació estratègica de plans i programes– s’han de 
aplicar davant noves activitats no prou estudiades en 
els seus impactes i de les que no es coneixen els efec-
tes a mig i llarg termini, així com la no existència de 
mesures de prevenció d’impactes ambientals, sufici-
entment desenvolupades.

Atès que la Generalitat de Catalunya és competent en 
matèria de permisos d’exploració i explotació mineres, 
així com en matèria d’ordenació del territori, urbanis-
me i usos del sòl, medi ambient, recursos naturals i 
gestió de l’aigua, entre d’altres, conforme al vigent Es-
tatut d’Autonomia de Catalunya de 2006 i a les transfe-
rències rebudes al respecte per part de l’administració 
general de l’Estat, en tot allò que afecti al territori de 
Catalunya.

Proposició de llei de prohibició de prospeccions  
i explotacions de hidrocarburs no onvencionals 
per mitjà de fractura hidràulica (fracking)

Article 1

Queda prohibida, a tot el territori de Catalunya, la rea-
lització d’activitats de prospecció, exploració, investi-
gació o explotació d’hidrocarburs i gasos de roca i no 
convencionals, que suposin –en tot o en part– la utilit-
zació de les tècniques de fractura hidràulica amb in-
jecció d’aigua o d’altres additius químics.

Article 2

La utilització de les tècniques referides a l’article 1 se-
rà considerada com una activitat i un ús del sòl prohi-
bit en tota classe de sòl dins del territori de Catalunya, 
a efectes de planificació territorial i d’aplicació de la 
legislació d’urbanisme i reguladora de les activitats.

Disposició transitòria única

La prohibició continguda en aquesta llei serà d’apli-
cació als permisos o peticions d’autorització per rea-
litzar investigacions, prospeccions o explotacions que 
estiguin actualment en tràmit, així com la suspensió 
de les autoritzacions que s’hagin pogut concedir amb 
anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Disposició final primera. Entrada en vigor

1. La present llei entrarà en vigor el dia següent a la 
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

2. Els preceptes que eventualment comportessin la re-
alització de despeses amb càrrec als Pressupostos de 
la Generalitat, produeixen efectes a partir de l’entra-
da en vigor de la llei de pressupostos, corresponent 
a l’exercici pressupostari immediatament posterior a 
l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2012

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA, Juan 
Miguel Mena Arca, Salvador Milà Solsona, Marc Vi-
dal Pou, Sara Vilà Galan; Laura Massana Mas, dipu-
tats del GP d’ICV-EUiA
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Proposició de llei de derogació de l’article 41 
de la Llei 5/2012, de mesures fiscals, finan-
ceres i administratives i de creació de l’im-
post sobre les estades en establiments tu-
rístics
Tram. 202-00003/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 482 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.01.2013

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Josep 
Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez i Ser-
ra, portaveu adjunt, Dolors Montserrat i Culleré, Ma-
ria José García Cuevas, Eva García Rodríguez, Dolors 
López Aguilar, Marisa Xandri Pujol, Alícia Alegret 
Martí, Manuel Reyes López, Pere Calbó i Roca, Ra-
fael Luna i Vivas, Pedro Chumillas Zurilla, Rafael 
López i Rueda, José Antonio Coto Roquet, Juan Mi-
lián Querol, Jordi Roca i Mas, Fernando Sánchez Cos-
ta i Sergio Santamaría Santigosa, d’acord amb el que 
estableix l’article 100.b del Reglament del Parlament, 
presenta la proposició de llei següent:

Exposició de motius

La Llei 5/2012, del 20 de març de mesures fiscals, fi-
nanceres i administratives i de creació de l’impost so-
bre les estades en establiments turístics, va crear una 
nova taxa sobre els actes preparatoris i els serveis ac-
cessoris de millora de la informació inherents al pro-
cés per a la prescripció i dispensació de medicaments 
i productes sanitaris mitjançant l’emissió de receptes 
mèdiques i ordres de dispensació nova

Amb posterioritat el Govern de l’Estat, en compliment 
de la competència i responsabilitat assumida de ga-
rantir el manteniment del model del Sistema Nacional 
de Salut, model configurat com el conjunt coordinat 
dels serveis de salut de l’Administració General l’Es-
tat i serveis de salut de les comunitats autònomes, va 
aprovar el Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d’abril, de 
mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Siste-
ma Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat 
de les seves prestacions. La citada norma estableix, a 
nivell de tot l’estat, un important conjunt de mesures 
en matèria de a prestació farmacèutica, entre les que, a 
efectes del contingut d’aquesta proposició de llei, hem 
de reflectir la fixació de l’aportació dels beneficiaris a 
la prestació farmacèutica ambulatòria.

Davant d’aquesta nova regulació, i per tal d’evitar a 
la ciutadania catalana un pagament afegit dels medi-
caments, procedeix deixar sense efecte la taxa sobre 
l’emissió de receptes mèdiques i ordres de dispensa-
ció, creada per la Llei 5/2012, del 20 de març de me-

sures fiscals, financeres i administratives i de creació 
de l’impost sobre les estades en establiments turístics.

Dins del sistema normatiu sanitari, l’establiment de 
la prestació farmacèutica i el seu finançament públic 
constitueixen un criteri bàsic en matèria de sanitat. El 
finançament públic del medicament a través de l’esta-
bliment de preus de referència o sistema equivalent és, 
certament, un aspecte essencial o nuclear de la regula-
ció de la prestació farmacèutica, en ser un pressupost 
necessari per a l’accés dels ciutadans als medicaments 
en condicions d’igualtat, a preu raonable i amb un preu 
públic ajustat. Partint del caràcter bàsic de la matèria 
en qüestió dins el marc normatiu que regula la sanitat, 
forçosament s’ha d’afirmar que a l’Estat correspon la 
seva regulació.

La finalitat d’aquesta modificació legal és garantir als 
catalans l’accés al medicament en condicions d’igual-
tat, i pressuposa necessàriament una regulació unifor-
me mínima i de vigència en tot el territori espanyol 
que estableixi un sistema de preus de referència als 
efectes de determinar l’abast del seu finançament pú-
blic, de manera que quedi garantit a tots els ciutadans, 
amb independència de la Comunitat Autònoma on re-
sideixin, el gaudir de medicaments finançats pública-
ment almenys en un mateix percentatge mínim.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposició de llei de derogació de l’article 41 
de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures 
fiscals, financeres i administratives i de creació 
de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics

Article 1

Es deroga l’article 41 de la Llei 5/2012, del 20 de març, 
de mesures fiscals, financeres i administratives i de 
creació de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics, que regula la taxa sobre els actes preparatoris 
i els serveis accessoris de millora de la informació in-
herents al procés per a la prescripció i dispensació de 
medicaments i productes sanitaris mitjançant l’emis-
sió de receptes mèdiques i ordres de dispensació, que 
queda sense efecte.

Article 2

Es deroga la Disposició final novena de la Llei 5/2012, 
del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i admi-
nistratives i de creació de l’impost sobre les estades 
en establiments turístics, d’entrada en vigor de la ta-
xa sobre actes preparatoris i els serveis accessoris de 
millora de la informació inherents al procés per a la 
prescripció i dispensació de medicaments i productes 
sanitaris mitjançant l’emissió de receptes mèdiques i 
ordres de dispensació.
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Disposició final primera. Afectacions 
pressupostàries

Les despeses o disminucions d’ingressos que pugui 
comportar els preceptes d’aquesta proposició de llei, 
no tindran efectes al present exercici pressupostari.

Disposició final segona. Entrada en vigor

Aquesta llei entrarà en vigor al dia següent d’haver es-
tat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Antecedents de la proposició de llei

1. Necessitat i objecte de la proposició de llei

Aquesta proposició de llei té per necessitat i objecte, 
com a conseqüència de l’aprovació del Reial Decret 
Llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per ga-
rantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i 
millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions, 
i l’establiment, en tot estat espanyol, de una aportació 
dels beneficiaris a la prestació farmacèutica ambulatò-
ria, evitar a la ciutadania catalana un pagament afegit 
dels medicaments com a conseqüència de la taxa sobre 
l’emissió de receptes mèdiques i ordres de dispensa-
ció, creada per la Llei 5/2012, del 20 de març de me-
sures fiscals, financeres i administratives i de creació 
de l’impost sobre les estades en establiments turístics.

2. Normativa afectada

– Llei 5/2012, del 20 de març de mesures fiscals, fi-
nanceres i administratives i de creació de l’impost so-
bre les estades en establiments turístics

– Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures 
urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Na-
cional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les 
seves prestacions

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

3. Afectacions pressupostàries

Les despeses o disminucions d’ingressos que pugui 
comportar els preceptes d’aquesta proposició de llei, 
no tindran efectes al present exercici pressupostari.

Palau del Parlament, 27 de desembre de 2012

Alicia Sánchez-Camacho Pérez, presidenta del GP del  
PPC; Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP  
del PPC; Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt del 
GP del PPC; Pere Calbó i Roca, Ma Dolors Montserrat 
i Culleré, María José García Cuevas, Eva García Ro-
dríguez, Dolors López Aguilar, Marisa Xandri Pujol, 
Alícia Alegret i Martí, Manuel Reyes López, Rafael 
Luna Vivas, José Antonio Coto Roquet, Juan Milián 
Querol, Pedro Chumillas Zurilla, Rafael López Rue-
da, Jordi Roca Mas, Fernando Sánchez Costa, Sergio 
Santamaría Santigosa, diputats del GP del PPC

3.01.03. DECRETS LLEI

Decret llei 8/2012, del 27 de desembre, de 
modificació de la Llei 10/2008, del 10 de ju-
liol, del llibre quart del Codi civil de Catalu-
nya, relatiu a les successions
Tram. 203-00002/10

Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat
Reg. 479 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 09.01.2013

Acord: La Mesa del Parlament, el 9 de gener de 
2013, ha pres coneixement del Decret llei 8/2012, del 
27 de desembre, de modificació de la Llei 10/2008,  
del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Cata-
lunya, relatiu a les successions, publicat en el DOGC  
6282, i fa avinent que el termini de trenta dies perquè 
el Parlament n’efectuï el control pel procediment que 
estableix l’article 136 del Reglament del Parlament es 
va iniciar el dia 29 de desembre de 2012.

A la Mesa del Parlament

Jordi Baiget i Cantons, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

Certifico: Que en la sessió del Govern de la Genera-
litat de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, 
entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:

«A proposta del conseller de Justícia s’aprova el Pro-
jecte de decret llei de modificació de la Llei 10/2008, 
de 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Cata-
lunya, relatiu a les successions.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el vint-i-set de desembre de dos 
mil dotze.

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya

Decret llei 8/2012, de 27 de desembre,  
de modificació de la Llei 10/2008, de 10 de juliol, 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions

El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat 
i jo, en nom del Rei, i d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 67.6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, pro-
mulgo el següent
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Decret Llei

Exposició de motius

L’apartat 1 de la disposició transitòria tercera de la Llei 
10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les successions, disposa que els 
testaments davant rector atorgats abans de l’entrada en 
vigor d’aquesta llei caduquen si no es protocol·litzen en 
el termini de quatre anys a partir del moment en què la 
llei entra en vigor, sempre que el causant hagi mort an-
teriorment, i que si el causant ha mort després de l’en-
trada en vigor d’aquesta llei, el termini de quatre anys 
es compta des de la seva mort.

La Llei 10/2008, de 10 de juliol, va entrar en vigor l’1 
de gener de 2009 i, per tant, el període per dur a terme 
la protocol·lització dels testaments davant rector acaba 
el dia 1 de gener de 2013.

El cert és, però, que la complexitat que suposa la seva 
protocol·lització ha provocat que, en data d’avui, siguin 
molts els testaments atorgats davant rector que no han 
estat degudament protocol·litzats. El venciment immi-
nent del termini previst a l’apartat 1 de la disposició 
transitòria tercera de la Llei 10/2008, de 10 de juliol, i 
la necessitat de respectar la voluntat testamentària dels 
qui van atorgar testament davant de rector, d’acord 
amb la llei, però que no han estat protocol·litzats per 
raons que no els són atribuïbles ni van poder preveure 
en el moment de l’atorgament, justifica la procedència 
d’ampliar aquell termini per tal de possibilitar la seva 
protocol·lització i plena eficàcia.

Davant la situació plantejada, atès que la modifica-
ció prevista requereix una norma amb rang de llei, i 
d’acord amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de 
novembre, de la presidència de la Generalitat i del 
Govern, davant la necessitat extraordinària i urgent 
d’ampliar el termini per tal d’oferir la possibilitat de 
protocol·litzar tots els testaments atorgats davant rector 
i que d’aquesta forma puguin desplegar la seva eficà-
cia, és necessari emprar la forma de decret llei en els 
termes que preveu l’article 64 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya.

Per tot això, a proposta del conseller de Justícia, i 
d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic. Modificació de la Llei 10/2008

Es modifica la disposició transitòria tercera de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les successions, que resta re-
dactada de la manera següent:

«Els testaments davant rector atorgats abans de l’en-
trada en vigor d’aquesta llei caduquen si no es protocol-
litzen en el termini de sis anys a partir del moment en 
què la llei entra en vigor, sempre que el causant hagi 
mort anteriorment. Si el causant ha mort després de 

l’entrada en vigor d’aquesta llei, el termini de sis anys 
es compta des de la seva mort.»

Disposició final. Entrada en vigor

Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
d’aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compli-
ment i que els tribunals i les autoritats als quals perto-
qui el facin complir.

Barcelona, 27 de desembre de 2012

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

Antecedents del Decret llei

1. Decret llei de modificació de la Llei 10/2008, de 10 
de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions

2. Memòria justificativa (article 38.3 de la Llei 
13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la 
Generalitat i del Govern)

3. Comunicació a la Secretaria de Govern de l’inici de 
la tramitació del Projecte de decret llei (article 38.3  
de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidèn-
cia de la Generalitat i del Govern)

4. Informe jurídic

5. Certificat del Consell Tècnic

N. de la R.: Els antecedents del Decret llei poden ésser 
consultats a l’Arxiu del Parlament.

Decret llei 7/2012, del 27 de desembre, de 
mesures urgents en matèria fiscal que afec-
ten l’impost sobre el patrimoni
Tram. 203-00003/10

Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat
Reg. 480 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 09.01.2013

Acord: La Mesa del Parlament, el dia 9 de gener de 
2013, ha pres coneixement del Decret llei 7/2012, del 
27 de desembre, de mesures urgents en matèria fiscal 
que afecten l’impost sobre el patrimoni, publicat en el 
DOGC 6282, i fa avinent que el termini de trenta di-
es perquè el Parlament n’efectuï el control pel proce-
diment que estableix l’article 136 del Reglament del 
Parlament es va iniciar el dia 29 de desembre de 2012.
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A la Mesa del Parlament

Jordi Baiget i Cantons, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

Certifico: Que en la sessió del Govern de la Genera-
litat de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, 
entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 

«A proposta del conseller d’Economia i Coneixement 
s’aprova el Projecte de decret llei de mesures urgents 
en matèria fiscal que afecten l’impost sobre el patri-
moni.» 

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el vint-i-set de desembre de dos 
mil dotze.

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya

Decret llei 7/2012, de 27 de desembre,  
de mesures urgents en matèria fiscal  
que afecten l’impost sobre el patrimoni

El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat 
i jo, en nom del Rei, i d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 67.6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, pro-
mulgo el següent

Decret Llei

Preàmbul

L’article únic d’aquest Decret llei conté dues modifi-
cacions que afecten l’impost sobre el patrimoni: per 
una banda, es fixa l’import del mínim exempt en 
500.000,00 euros i, per una altra, s’aprova per primer 
cop la tarifa de l’impost, que suposa, respecte de la 
tarifa estatal vigent fins ara, el manteniment dels im-
ports dels vuit trams i l’increment dels tipus de grava-
men en un 5%, llevat del corresponent al darrer tram, 
és a dir, per a la porció de base liquidable que excedeix 
de 10.695.996,06 euros, que s’incrementa en un 10%.

Les mesures assenyalades han d’ésser aprovades amb 
caràcter urgent, la qual cosa justifica que el Govern fa-
ci ús de l’instrument legislatiu excepcional del decret 
llei, a l’empara de l’article 64 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya. Aquesta urgència es verifica perquè cal 
aprovar les mesures amb efectes de 31 de desembre 
de 2012, data de meritació de l’impost corresponent a 
aquest any.

Per tot això, en ús de l’autorització concedida en l’arti-
cle 64 de l’Estatut d’autonomia, a proposta del conse-
ller d’Economia i Coneixement, i d’acord amb el Go-
vern

Decreto:

Article únic. Impost sobre el patrimoni

1. Amb efectes del 31 de desembre de 2012, es modi-
fica l’article 2 de la Llei 31/2002, del 30 de desembre, 
de mesures fiscals i administratives, que passa a tenir 
la redacció següent: 

«Article 2. Mínim exempt

»L’import del mínim exempt en l’impost sobre el pa-
trimoni es fixa en 500.000,00 euros.»

2. Amb efectes del 31 de desembre de 2012, la base li-
quidable de l’impost es grava amb els tipus de l’escala 
següent: 

Base liquidable 
fins a (€) Quota (€)

Resta de base 
liquidable  

fins a (€)

Tipus  
aplicable  

percentatge

0,00 0,00 167.129,45 0,21
167.129,45 350,97 167.123,43 0,32

334.252,88 877,41 334.246,87 0,53
668.499,75 2.632,21 668.500,00 0,95

1.336.999,75 8.949,53 1.336.999,26 1,37
2.673.999,01 27.199,57 2.673.999,02 1,79
5.347.998,03 74.930,45 5.347.998,03 2,21

10.695.996,06 192.853,81 en endavant 2,75

Disposició final. Entrada en vigor

Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
d’aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compli-
ment i que els tribunals i les autoritats als quals perto-
qui el facin complir.

Barcelona, 27 de desembre de 2012

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Antecedents del Decret llei

1. Text del Decret Llei. Aprovat en la sessió del Go-
vern de 27.12.12

2. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 
13/2008

3. Memòria justificativa
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4. Impacte econòmic

5. Informe jurídic

N. de la R.: Els antecedents del Decret llei poden ésser 
consultats a l’Arxiu del Parlament.

Decret llei 6/2012, del 27 de desembre, de 
modificació de la disposició addicional ter-
cera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, 
de simplificació i millorament de la regulació 
normativa
Tram. 203-00004/10

Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat

Reg. 483 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 09.01.2013

Acord: La Mesa del Parlament, el dia 9 de gener de 
2013, ha pres coneixement del Decret llei 6/2012, del 
27 de desembre, de modificació de la disposició addi-
cional tercera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, 
de simplificació i millorament de la regulació norma-
tiva, publicat en el DOGC 6283, i fa avinent que el 
termini de trenta dies perquè el Parlament n’efectuï  
el control pel procediment que estableix l’article 136 
del Reglament del Parlament es va iniciar el dia 1 de 
gener de 2013.

A la Mesa del Parlament

Jordi Baiget i Cantons, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

Certifico: Que en la sessió del Govern de la Genera-
litat de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, 
entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:

«A proposta del titular del Departament de la Pre-
sidència s’aprova el Projecte de decret llei de mo-
dificació de la disposició addicional tercera de la 
Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i 
millorament de la regulació normativa.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el vint-i-set de desembre de dos 
mil dotze.

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya

Decret llei 6/2012, de 27 de desembre,  
de modificació de la disposició addicional 
tercera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, 
de simplificació i millorament de la regulació 
normativa

El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha apro-
vat i jo, en nom del Rei, i d’acord amb el que estableix 
l’article 67.6.a) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
promulgo el següent

Decret llei

Preàmbul

Mitjançant la disposició addicional tercera de la Llei 
10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millo-
rament de la regulació normativa, es va establir un rè-
gim temporal de suspensió de la vigència del règim 
sancionador aplicable a determinades infraccions ad-
ministratives de l’àmbit de l’esport, amb la finalitat 
de facilitar l’adaptació del sector dels tècnics i pro-
fessionals de les activitats físiques i esportives al con-
text normatiu que s’emmarca en la Llei 3/2008, de 23 
d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport.

La suspensió de la vigència del règim sancionador es-
mentat, que va incorporar la disposició addicional ter-
cera de la Llei 10/2011 esmentada, finalitza el proper  
1 de gener de 2013.

Davant la proximitat d’aquesta data de finalització 
del termini de suspensió, l’Administració esportiva ha 
constatat que es mantenen les justificacions i motiva-
cions que van portar a aprovar la previsió de suspensió 
temporal de la vigència del règim sancionador esmen-
tat, mitjançant la Llei 10/2011. Així mateix és voluntat 
de l’Administració esportiva continuar facilitant, du-
rant un període de temps més ampli, l’adaptació del 
text legal i la implicació i acceptació dels agents es-
portius afectats per la norma.

Per aquest motiu, s’estima del tot necessari i urgent 
ampliar el termini de suspensió fins a l’1 de gener de 
2015, adoptant la mesura per la via extraordinària del 
Decret llei. Es possibilita així que, durant aquest nou 
període de temps, l’incompliment de les obligacions 
previstes en l’esmentada Llei 3/2008 no comporti la 
consegüent correcció disciplinària, que perjudicaria 
greument el sector afectat.

Per tot l’exposat, en ús de l’autorització concedida en 
l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a 
proposta del titular del Departament de la Presidència 
i d’acord amb el Govern,
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Decreto:

Article únic

Es modifica la disposició addicional tercera de la Llei 
10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millo-
rament de la regulació normativa, que queda redacta-
da de la manera següent:

1. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i fins a 
l’1 de gener de 2015, resta en suspens la vigència de l’ar-
ticle 13, apartats 1 i 3, de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, 
de l’exercici de les professions de l’esport. Tanmateix, 
es manté la vigència de les infraccions tipificades en 
els epígrafs c i d de l’apartat 1 del dit article, relatius a 
l’obligació de col·legiació en el cas que sigui obligatòria 
i a la no-contractació de l’assegurança preceptiva.

2. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i fins 
a l’1 de gener de 2015, resta en suspens la vigència 
de la infracció tipificada en l’epígraf d de l’article 74 
del Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel De-
cret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, solament pel que 
fa a l’incompliment d’alguna de les obligacions o con-
dicions establertes per la dita Llei en matèria de titula-
cions de tècnics.

3. L’òrgan competent ha de resoldre d’ofici la finalit-
zació, per sobreseïment, dels expedients sancionadors 
que estiguin en tramitació en el moment de l’entrada 
en vigor d’aquesta Llei per fets que no serien consti-
tutius d’infracció administrativa, d’acord amb el rè-
gim temporal de suspensió de vigència establerta pels 
apartats 1 i 2.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquest Decret llei entrarà en vigor l’endemà de la seva 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
d’aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compli-
ment i que els tribunals i les autoritats als quals perto-
qui el facin complir.

Barcelona, 27 de desembre de 2012

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Antecedents del Decret llei

1. Decret llei de modificació de la disposició addicio-
nal tercera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació normativa

2. Memòria justificativa

3. Informe jurídic

N. de la R.: Els antecedents del Decret llei poden ésser 
consultats a l’Arxiu del Parlament.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el deute de la 
Generalitat amb les entitats del tercer sec-
tor social
Tram. 250-00001/10

Presentació
Laura Massana Mas, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 25 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada.

Exposició de motius

La Taula del Tercer Sector i la Confederació d’Asso-
ciacions Empresarials del Tercer Sector acaben de fer 
públiques les dades sobre el deute que tenen les Admi-
nistracions Públiques amb les entitats socials.

En data 1 d’octubre de 2012, el deute de les admi-
nistracions públiques al sector no lucratiu de serveis 
d’atenció a les persones de Catalunya ascendeix a prop 
de 640 MEUR, dels quals 590 corresponen al conjunt 
d’Administracions Públiques catalanes.

Dels 590 MEUR, el 74% correspon a la Generalitat de 
Catalunya (435 MEUR) i el 26% correspon a les Ad-
ministracions locals catalanes (155 MEUR).

Analitzant les dades recollides sobre el deute de la 
Generalitat de Catalunya segons tipologia de finança-
ment, el 29 correspon a subvencions, el 28% a con-
certs, el 22% a contractes, el 20% a convenis i un 1% 
a altres fórmules.

Ambdues entitats posen de manifest que en el cas de 
concerts i convenis el Departament de Benestar Soci-
al i Família és el que acumula major deute, arribant 
al 65%.

Segons les dades projectades, el deute del Departament 
de Benestar Social i Família ascendiria a 280 MEUR,  
dins dels quals hi ha el pagament pendent del mes 
de juliol de 2012 als serveis socials concertats. Les 
factures pendents d’abonar del mes de juliol enca-
ra no s’han fet efectives. El Departament de Benes-
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tar Social i Família va confirmar divendres passat a 
les entitats del Tercer Sector Social que no pagarà els  
70 MEUR corresponents a l’impagament del mes de 
juliol de 2012 pels serveis socials concertats.

Les conseqüències immediates que es deriven dels im-
pagaments i deute a les entitats socials catalanes cal 
destacar l’endarreriment en el pagament de nòmines, 
en el pagament a proveïdors i creditors, problemes de 
tresoreria i increment de l’endeutament amb entitats fi-
nanceres.

Des d’ICV-EUiA considerem que davant l’increment 
de les necessitats socials és imprescindible garantir la 
viabilitat econòmica de les entitats del tercer sector.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a:

1. Procedir de manera urgent a pagar el deute que la 
Generalitat de Catalunya acumula amb les entitats so-
cials: pla de retorn amb calendari del deute contret 
amb les entitats del Tercer Sector Social, tant pel què 
fa a subvencions, concerts, contractes i convenis.

2. Eixugar el deute que la Generalitat de Catalunya 
manté amb les administracions locals catalanes, a fi i 
efecte que aquestes puguin donar compliment als pa-
gaments de les entitats del tercer sector social català.

3. Agilitar els pagaments a les entitats socials sense 
afany de lucre establint l’ordre de pagament prioritari.

4. Concertar amb les entitats financeres una línia de 
finançament de crèdits preferent per a les entitats del 
Tercer Sector Social.

5. Incloure en les bases de les convocatòries de les sub-
vencions de la Generalitat de Catalunya el termini de 
pagament de les mateixes.

6. Assumir els costos financers de les entitats del Ter-
cer Sector derivats de retards en el pagaments de les 
subvencions de la Generalitat de Catalunya.

7. Avançar cap un model de concertació dels serveis 
d’atenció a les persones amb les entitats del Tercer 
Sector Social.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2012

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

Proposta de resolució sobre la política del 
Departament d’Interior i les actuacions dels 
Mossos d’Esquadra amb relació a les mobi-
litzacions ciutadanes
Tram. 250-00002/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 27 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada.

Exposició de motius

L’inici d’una nova legislatura permet tornar a plante-
jar algunes de les qüestions relatives al Departament 
d’Interior que els pactes entre els grups parlamentaris 
de CIU i PP no varen deixar abordar. Cal un nou enfo-
cament de l’actuació del Departament d’Interior en re-
lació a les mobilitzacions i conflictes socials i la revi-
sió del funcionament d’algunes actuacions del Cos de 
Mossos d’esquadra durant els darrers dos anys. Així 
ho demostra l’informe del Síndic de Greuges de 10 de 
desembre i les contradiccions del Conseller Puig en la 
seva compareixença a la Diputació Permanent del Par-
lament el dia 3 de desembre en relació als fets del 14  
de novembre.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Iniciar contactes de forma urgent amb tots els grups 
del Parlament per intentar consensuar un document 
sobre les normes d’actuació davant les mobilitza cions 
socials, pactat també amb els agents socials, i que 
prioritzi el diàleg i la mediació per damunt de la re-
pressió. El document haurà de ser presentat al Parla-
ment abans de tres mesos.

2. Aplicar de forma immediata totes les recomana-
cions de l’Informe del Síndic de Greuges de 10 de de-
sembre en relació a l’ús de bales de goma, i en concret, 
les que fan referencia a la paralització immediata del 
seu us fins que el Parlament es pugui pronunciar sobre 
aquesta qüestió.

3. Ordenar que de forma immediata tots els agents del 
Cos de Mossos d’esquadra portin la seva identificació 
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de forma visible, inclosos els membres de les unitats 
antiavalots, articulant les mesures necessàries per fer 
compatible l’ús de material antiavalots en la uniformi-
tat amb la identificació clara dels agents, com a garan-
tia dels drets de la ciutadania.

4. Nomenar un Comitè d’Ètica Policial abans de dos 
mesos.

5. Aprovar un Codi d’Ètica Policial abans de sis mesos.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2012

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

Proposta de resolució sobre els orienta-
dors i els promotors ocupacionals del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 250-00003/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 279 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.01.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jaume Collboni 
Cuadrado, portaveu adjunt, Eva Granados Galiano, 
diputada, del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent.

Exposició de motius

Davant una situació d’atur creixent, l’any 2008, a les 
Oficines de Treball de la Generalitat es van integrar 
com a treballadors/es un col·lectiu de 150 orientadors 
ocupacionals i, en el 2010, 150 promotors d’ocupació. 
Això es va poder produir gràcies a una iniciativa del 
Fons Social Europeu, per engegar Polítiques Actives 
d’Ocupació i al interès de Catalunya per crear i con-
figurar un nou servei d’orientació professional dedicat 
al suport personalitzat a la recerca i millora de feina, 
en un moment coincident amb l’augment del número 
de persones desocupades.

Va ser una aposta per un model tenint en compte la 
progressió que han tingut els millors serveis d’ocu-
pació a escala europea la darrera dècada. De fet, han 
realitzat una clara aposta pel reforç dels serveis més 
propers al mercat laboral: el de l’orientació professi-
onal feta per professionals. Unes accions que són im-
portants perquè garanteixen el dret a rebre orientació, 
formació i tots aquells serveis laborals organitzats en 
una cartera de serveis que permeti a tota la ciutadania 
l’accés als mateixos en condicions d’igualtat, de mane-
ra permanent i amb qualitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya considera que el cost 
d’aquests orientadors/es, els financin o no l’Estat, és 
mínim en relació amb el pressupost globals del Servei 
d’Ocupació de Catalunya.

Per això insta al Govern a trobar fórmules per al seu 
finançament, per exemple, acordant que a través dels 
fons de la conferència sectorial d’afers laborals que 
transfereix l’Estat pels capítols de foment de l’ocupa-
ció, formació professional o modernització dels Ser-
veis Públics d’Ocupació, el SOC apliqui la flexibilitat 
necessària com per, dintre de l’àmbit «Orientació Pro-
fessional i Itineraris Personalitzats d’Inserció», inclou-
re aquest cost.

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a:

1. Donar continuïtat laboral als 150 orientadors/es i 
150 promotors/es del SOC, donada la valuosa tasca en 
aquestes circumstàncies d’emergència nacional, que 
realitzen aquests professionals del servei d’orientació 
contribuint a unes millors i més ràpides transicions la-
borals entre tenir feina, l’atur, i tornar a trobar ocu-
pació.

2. Liderar al conjunt de Serveis Públics d’Ocupació 
de les CCAA a través d’una petició de Conferència 
Sectorial d’Afers Laborals Extraordinària en el termi-
ni d’un mes a partir de l’aprovació d’aquesta resolució 
perquè el Ministeri de Treball asseguri, bé el finança-
ment complert bé la flexibilitat necessària en els fons 
transferits perquè aquests professionals puguin conti-
nuar prestant el servei durant l’exercici 2013, assegu-
rant així mateix els complements específics d’atenció 
directa a públic que corresponguin a la normativa prò-
pia de la Generalitat de Catalunya.

3. Garantir en qualsevol cas els llocs de treball en les 
oficines del SOC que facin atenció a persones atu-
rades.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2012

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Jaume 
Collboni Cuadrado, portaveu adjunt del GP SOC; Eva 
Granados Galiano, diputada del GP SOC
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Proposta de resolució sobre l’aturada de les 
obres de construcció de la finca Can Junca-
della, a Lloret de Mar (Selva)
Tram. 250-00004/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 284 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Marc Vidal Pou, dipu-
tat 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 Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la comissió 
corresponent.

Exposició de motius

La finca de Can Juncadella, a Lloret de Mar (la Sel-
va), es troba dins de l’Espai d’Interès Natural del Mas-
sís de Cadiretes i les àrees que l’integren inclouen bà-
sicament les zones més elevades del litoral del sud  
de Costa Brava. Al seu voltant hi trobem un continu de  
cales, sortints rocosos i penya-segats amb construcci-
ons aïllades i zones fortament urbanitzades, a més de 
les poblacions de Lloret de Mar i Tossa de Mar. En 
aquest sentit, la importància paisatgística i ambiental 
d’una massa forestal gairebé aïllada com és la finca 
de Can Juncadella, mereix la màxima atenció i pro-
tecció davant processos que poden ser irreversibles de 
degradació de l’entorn. A més, la finca de Can Junca-
della forma part de la xarxa europea d’espais naturals, 
Xarxa Natura 2000, i de la proposta de declaració com 
a zona d’especial interès per a les aus (ZEPA) i lloc 
d’interès comunitari (LIC). També a nivell municipal 
es protegeix la part edificada existent com a patrimoni 
i bé cultural.

L’any 2010, el propietari d’aquesta finca va rebre au-
torització municipal d’obra per fer una nova edifica-
ció dins d’un espai protegit per llei amb la conformi-
tat de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona. 
Abans, el 2008, havia presentat un projecte de cons-
trucció que, d’acord a l’informe del DMAH no tenia 
cabuda dins les directives de protecció de l’espai ja que 
limita i condiciona la nova construcció a les activitats 
agrícoles, ramaderes o forestals pròpies de la zona. En 
les següents propostes, al 2009 i al 2010, es va intentar 
adaptar el projecte a la normativa amb petites modi-
ficacions que no encaixaven en el model de protecció 
i gestió de l’espai i que no van obtenir l’aprovació del 
DMAH, però que sí encaixaven en el model del POUM 
de Lloret de Mar, en forma de restauració de construc-
cions existents. El que finalment s’ha fet és un habi-
tatge amb un total de 3.200 m2 construïts (soterrani,  

planta baixa i primera planta) amb 13 dormitoris i 15 
places d’aparcament, que assegura que destina 340 m2 

a la gestió forestal de la finca.

Donat que l’autorització de l’obra, i l’obra constructiva 
en sí, són fets ja consumats i que estan sotmesos a un 
procés judicial iniciat per la Fiscalia de Medi Ambient 
de Girona;

Atès que les deficiències i falta de recursos per part de 
la Generalitat per a la gestió de l’entorn natural són ca-
da vegada més profundes i greus, i que comprometen 
el futur dels espais naturals de Catalunya; i ateses les 
competències de la Generalitat de Catalunya en matè-
ria de medi ambient i de gestió d’espais costaners.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1) Aturar de manera immediata les obres d’edificació 
de la finca i a prendre les mesures oportunes per tal 
que es revisi, i revoqui, si s’escau, el procés d’autorit-
zació favorable concedit per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona.

2) Estudiar mesures de control més eficients en l’àm-
bit de les autoritzacions i tràmits administratius per a 
la protecció del Massís de Cadiretes, en particular, i 
dels espais naturals protegits de Catalunya, en general, 
davant de possibles futures agressions i riscos ambien-
tals i humans, sobretot en les zones més sotmeses a la 
pressió i interacció humanes.

3) Estudiar i impulsar una actuació de compensació 
pels danys ambientals que s’hagin causat, en cas de 
que aquesta obra realitzada dins la finca de Can Jun-
cadella sigui objecte de delicte. Així mateix, proce-
dir a valorar les mesures de restauració de l’espai i/o 
a trobar una solució compensatòria que afavoreixi la 
millora de la gestió i protecció de l’entorn natural del 
Massís de Cadiretes.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2012

Dolors Camats Luis Marc Vidal Pou
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA
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Proposta de resolució sobre el pagament 
del deute a les entitats del tercer sector 
social
Tram. 250-00005/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 288 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.01.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados 
Galiano, 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:

Exposició de motius

El crit d’alerta fet per les entitats socials del nostre pa-
ís s’ha fet sentir una vegada més amb la denúncia d’un 
deute de més de 435 MEUR de la Generalitat que re-
cau sobre la ja precària situació de les entitats del ter-
cer sector social. En l’actual context d’emergència so-
cial i econòmica, els únics que estan responent davant 
les persones més vulnerables són els serveis socials 
bàsics, les entitats i els seus i seves professionals, i són 
els ciutadans i les ciutadanes que, aplicant el sentit co-
mú i la lògica del compromís social, estan aguantant 
el país.

La situació vergonyant que venim arrossegant des de 
novembre de 2011 està suposant l’enfonsament pro-
gressiu del Tercer Sector Social que, recordem-ho, 
atén a més d’un milió de catalans i catalanes amb ne-
cessitats bàsiques. La situació en la que es troba aquest 
sector està provocant EROS i tancament d’empreses, 
el que malauradament ja va ser anunciat tant per la 
Taula del Tercer Sector Social com per diferents infor-
mes independents.

Davant la manca de sensibilitat del Govern de CiU, el 
Grup Parlamentari Socialista ja va reclamar les expli-
cacions pertinents, així com la necessitat d’un com-
promís ferm per arreglar aquesta situació dramàtica. 
Així, el passat mes d’agost tenia lloc una Diputació 
Permanent a proposta nostra i d’altres grups, on pen-
sàvem rebre informació de l’estat de la situació i de 
les mesures previstes per solucionar aquest atzucac 
per part del conseller Cleries com el conseller Mas-
Colell. Però com gairebé sempre, no van aclarir quin 
era l’estat d’impagaments i ni van ser capaços de com-
prometre’s amb un mínim pla de pagaments davant la 
situació crítica de residències de gent gran i centres 
que atenen persones amb discapacitat i infants en risc.

Les entitats denuncien ja públicament a través dels 
mitjans de comunicació que, malgrat l’arribada del 
Fons de Liquiditat Autonòmic, el Govern no es-
tà efectuant els pagaments compromesos a les enti-

tats i a la resta de proveïdors de serveis socials. En 
total, les entitats denuncien que entre subvencions, 
concerts, contractes, convenis i altres fórmules, són 
un total de 435 MEUR per a tota la Generalitat dels 
quals 280 MEUR corresponen només al Departa-
ment de Benestar Social i Família, que per cert ja no 
té cap credibilitat, doncs el Conseller és va compro-
metre fer l’abonament del deute de 70 MEUR del mes 
de juliol a les entitats abans d’acabar l’any i ara diu 
que no podrà fer front a aquest compromís i que no 
sap quan és podrà pagar.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a:

1. Convocar durant el mes de febrer de 2013 una taula 
d’urgència per tal d’agilitar els pagaments, prioritària-
ment a aquelles entitats amb serveis d’atenció direc-
ta que tinguin problemes degut als impagaments de la 
Generalitat

2. Establir una taula permanent de seguiment amb les 
entitats del tercer sector social perjudicades pels impa-
gaments per tal que:

a. S’articuli, amb caràcter urgent, un pla de retorn del 
deute contret amb les entitats socials, tant pel que fa a 
subvencions, concerts, contractes i convenis a partir 
d’un compromís de pagament en un Pla de Pagaments 
on constin els terminis en que es farà efectiu.

b. Es doni transparència a la situació d’incompliment 
de pagaments per part de la Generalitat amb les dades 
rellevants per el seu anàlisi (Departament que ha de 
pagar, data de l’impagament, entitats, quantitats pen-
dents, terminis, etc.)

c. S’ofereixi seguretat a les entitats prestadores de ser-
veis socials, educatius i ocupacionals assegurant el pa-
gament en els propers mesos i traslladant puntual in-
formació de tot plegat al Parlament de Catalunya.

d. S’habiliti l’accés a línies de crèdit a interès 0 de cir-
culant, línies de capitalització de l’Institut Català de 
Finances, per l’economia social i cooperativa i per a 
persones autònomes.

e. S’habiliti un fons econòmic per fer front a la sufici-
ència econòmica de les entitats del Tercer Sector com 
a pla de rescat i ajut en la reestructuració del sector.

3. Dotar de recursos suficients el Pla de Suport al Ter-
cer Sector Social signat el passat 17 de setembre de 
2012.

4. Ampliar els concerts amb les entitats socials per 
tal de contribuir a estabilitzar els serveis que presten. 
Substituir de manera accelerada les convocatòries de 
subvencions que corresponguin per subvencions o al-
tres instruments pluriennals.
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5. Desenvolupar una normativa que doni garanties a la 
ciutadania i a les entitats que presten serveis concer-
tats amb l’Administració d’atenció a les persones, en el 
primer trimestre de 2013.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2012

Maurici Lucena i Betriu Eva Granados Galiano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del tipus reduït de l’impost sobre el valor afe-
git en el sector de l’horticultura ornamental
Tram. 250-00006/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 313 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada.

Exposició de motius

El sector de la flor i la planta ornamental a Catalunya, 
concentrat bàsicament al Maresme ocupa, segons da-
des de 2008, a unes 31.000 persones entre els sector 
productiu (viveristes), jardineria (serveis), centres de 
jardineria (comerç) i sectors auxiliars (testos, adobs, 
etc.) i un gran nombre de petites i mitjanes empreses 
esteses per tot el territori.

Aquest sector des del 2008 ja pateix pèrdues impor-
tants amb una disminució de la facturació que va del 
40% en els cas del sector productor al 30% en els ca-
sos dels serveis de jardineria i el comerç.

És un sector que ha apostat per la internacionalització 
i modernització augmentant les xifres de l’exportació 
que han passat de 214 milions d’euros al 2010 als 224 
del 2011.

La proposta d’augment del tipus d’IVA per al sector 
que proposa el Reial Decret de Mesures per garantir 
l’estabilitat pressupostària i l’estabilitat del govern de 
l’estat i que suposa una pujada del 8% actual al 21%, 
a partir de setembre, suposarà de produir-se un cop de 
mort per al sector.

Aquest augment de 13 punts del tipus impositiu supo-
sa un trencament amb la pràctica de la majoria dels 
països de la Unió Europea (19 de 27) que apliquen un 

tipus d’IVA reduït al sector, un sector de l’economia 
sostenible, que conserva el paisatge, fixa el CO2 i man-
té llocs de treball lligats al territori.

La Confederació d’Horticultura Ornamental de Ca-
talunya, ja ha fet arribar al Govern espanyol la seva 
preocupació pel futur del sector que per les seves ca-
racterístiques i la disminució del consum ja viu una de-
licada situació i també per que creuen que l’augment i 
el sistema de mòduls fomenti l’economia submergida.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern:

A sol·licitar el Govern de l’estat que es mantingui el ti-
pus d’IVA reduït al sector de la horticultura ornamen-
tal i què en tot cas l’augment sigui del 8% actual al 
10%, per tal de mantenir aquest sector productiu.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2012

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

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un servei d’autobusos que connecti el 
Vendrell amb Tarragona i amb Barcelona
Tram. 250-00007/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 314 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada.

Exposició de motius

El transport públic entre El Vendrell, la ciutat de Tar-
ragona i la capital del país és essencial per garantir la 
qualitat de vida i la competitivitat no només d’aquesta 
vila sinó també de bona part del Baix Penedès.

La connexió ferroviària del Baix Penedès està manca-
da de serveis Regionals i el servei de Rodalies arros-
sega problemes d’incidències i fiabilitat des de fa anys, 
en especial des de que, es va prioritzar l’AVE que uti-
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litza una minoria en detriment de les Rodalies utilitza-
des per milers de persones a diari.

L’altra alternativa de transport públic és el transport en 
autobús, que Transports Públics de Catalunya presta 
a través de la concessionària Monbús, servei que en 
aquets moments es mostra totalment insuficient per 
garantir la connectivitat amb la ciutat de Tarragona i 
amb la capital del país, degut a la durada del recorre-
gut i a la manca de servei nocturn.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a. Establir un servei d’autobús directe entre el Vendrell 
i Barcelona amb una freqüència de pas d’un autobús 
per hora entre les 6 i les 20 hores.

b. Establir un servei d’autobús directe entre el Ven-
drell i Tarragona amb una freqüència de pas d’un auto-
bús per hora entre les 6 i les 20 hores.

c. Establir un servei d’autobús nocturn directe entre el 
Vendrell i Barcelona amb una freqüència de pas d’un 
autobús per hora entre la 1 i les 5 hores.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2012

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

Proposta de resolució sobre les gestions 
per a la parada de l’Euromed a l’estació de 
l’Aldea-Amposta-Tortosa
Tram. 250-00008/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 315 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada.

Exposició de motius

L’estació de ferrocarril de Tortosa registra un impor-
tant nombre de passatgers: 424.000 (dades del 2010). 
Aquestes dades demostren que la de Tortosa continua 

essent l’estació de referència del sud de Catalunya, tot 
i haver perdut els trens de llarg recorregut amb la po-
sada en marxa de l’anomenat corredor del Mediterrani 
(10.08.96).

És ben conegut que les Terres de l’Ebre han estat tradi-
cionalment deficitàries en comunicacions.

Fa uns cinc anys la Cambra Oficial de Comerç, Indús-
tria i Navegació de Tortosa va elaborar estudis, amb 
informes tècnics referents a la disminució/reducció de 
la velocitat per creuar el pont de l’Ebre i justificant la 
parada a l’estació de l’Aldea-Amposta-Tortosa que su-
posaria molt poca pèrdua de temps, així com d’altres 
extrems, com ara el fet que no existeix cap aturada en-
tre Castelló de la Plana i Tortosa (200 km) mentre que 
si que les hi ha entre València i Castelló de la Plana 
(80 km) o entre Tarragona i Barcelona (100 km). Això 
és, doncs, una excepció del principi que el recorregut 
sense aturades pels eixos ferroviaris principals no ha 
de tenir més de 170/180 km.

Per aquests motius, presenta la següent:

Proposta de resolució

El parlament de Catalunya insta el Govern:

A que iniciï les gestions amb el Ministeri, ADIF i 
RENFE per tal que els trens Euromed efectuïn parada 
a l’estació de l’Aldea-Amposta-Tortosa

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2012

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

Proposta de resolució sobre la substitució 
progressiva dels dispositius Wi-Fi a les es-
coles públiques i concertades
Tram. 250-00009/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 316 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada.

Exposició de motius

La Organització Mundial de la Salut y l’Agència In-
ternacional d’Investigació sobre el Càncer varen clas-
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sificar al maig de 2011 oficialment els camps electro-
magnètics no ionitzants de dispositius que emeten 
radicació (wifi, telèfons inal·làmbrics, telèfons mòbils 
o les antenes de telefonia mòbil) com un possible can-
cerigen dintre del grup 2B.

Diversos estudis confirmen que la radiació provinent 
de sistemes wifi causa efectes contraris a la salut (aug-
ment de les reaccions al·lèrgiques, debilita el sistema 
immunitari, altera las hormones i neurotransmissors, 
etc.)

La radiació Wi-Fi pot provocar dificultats d’atenció, 
hiperactivitat i problemes d’aprenentatge.

La OMS i l’Agència Internacional de Recerca contra el 
Càncer, IARC han fet una alerta classificant, el Wi-fi 
i altres mecanismes electromagnètics com perillosos i 
què poden produir efectes adversos per a la salut hu-
mana.

Amb la constatació d’aquests efectes adversos diver-
sos països (França, Alemanya, Anglaterra, Israel o 
Suècia)estan retirant el wifi de les seves escoles, hos-
pitals, biblioteques i altres institucions públiques.

El Consell d’Europa en la seva resolució 1815 dema-
nava als estats membres que realitzessin campanyes 
informatives des dels ministeris d’Educació, Medi 
Ambient i Sanitat i que apliquessin el principi de pre-
caució per protegir la població especialment els nens 
i nenes.

Per aquests motius, presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Aplicar el principi de precaució i iniciar la substitu-
ció progressiva dels dispositius WIFI en aquelles es-
coles públiques i concertades de Catalunya en les que 
sigui possible una solució alternativa.

2. Realitzar campanyes informatives i de consciencia-
ció contra el us immoderat de telèfons mòbils entre les 
nenes i els nens de Catalunya.

3. Realitzar una comissió d’estudi a partir de les Re-
solucions del Parlament Europeu per discriminar els 
possibles efectes adversos sobre la salut en les perso-
nes exposades a camps electromagnètics.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2012

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

Proposta de resolució sobre el restabliment 
del servei nocturn d’ambulància a Cornude-
lla de Montsant
Tram. 250-00010/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 317 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada.

Exposició de motius

El passat 23 de juny de 2012 els Serveis Territorials de 
Salud de la Generalitat de Tarragona varen procedir a 
traslladar l’ambulància que cobria els serveis nocturns 
a l’Àrea Bàsica de Salut de Cornudella de Montsant a 
la població de Prades, trasllat que durarà fins el proper 
11 de setembre.

Prades és una població encara més allunyada dels cen-
tres hospitalaris de Reus, Mora d’Ebre i Tarragona que 
no pas Cornudella i amb un tram de carretera en pit-
jors condicions.

Cornudella té ambulància des de fa 31 anys i el seu 
radi d’influència cobreix Alforja, la Vilella Alta i la 
Vilella Baixa, Poboleda, la Morera de Montsant, Scala 
Dei, Arbolí, la Febró i Prades i també és l’única Àrea 
Bàsica de Salut (ABS) de la comarca del Priorat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern:

A que els Serveis Territorials de Salud de la Generali-
tat de Tarragona procedeixin a retornar el servei noc-
turn d’ambulància de forma immediata a la població 
de Cornudella de Montsant.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2012

Dolors Camats Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA
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Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres per a evitar les inundacions al bar-
ranc de Barenys, a Reus
Tram. 250-00011/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 318 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada.

Exposició de motius

Durant els darrers anys el barri de la Salut de Salou 
i concretament els carrers C, València i Sol han pa-
tit inundacions d’aigua i fang així com l’Avinguda Di-
putació que uneix aquesta població amb Cambrils, el 
barranc de Barenys es va inundar arribant fins i tot a 
rebentar 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 
vessament d’aigües brutes al barranc de Barenys que 
desemboca a l’esmentada platja. Aigües brutes provi-
nents 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 socioeconò-
mics que se’n deriven per als veïns de Salou, el nostre 
grup vàrem presentar una sèrie de preguntes al Go-
vern sobre aquest problema.

El desembre de 2011 l’Honorable Conseller de Territo-
ri i Sostenibilitat, senyor Lluis Recoder, ens responia 
textualment:

«L’Agència Catalana de l’Aigua exerceix les competèn-
cies d’ordenació dels serveis de sanejament en alta i 
d’autorització dels abocaments dels sistemes públics 
de sanejament al medi receptor i la funció de l’alta ins-
pecció.

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 possi-
bles impactes de les aigües pluvials al seu sistema de 
sanejament, minimitzant la seva afecció al medi re-
ceptor, tal com es recull al Pla de Gestió del distric-
te de conca fluvial de Catalunya, aprovat pel Decret 
188/2010 de 23 de novembre.

L’ACA, en l’exercici de les seves competències, està a 
disposició 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 execu-
tat les mesures que li pertoquen, ni la Generalitat per 
la seva part ha fet les que li corresponen, per evitar 
aquest reiterat problema.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciati-
va 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 
diferents opcions que s’han estudiat, a saber: transva-
sament 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 submarí i construcció d’un dipòsit de reco-
llida de les primeres aigües.

2. A que l’ACA assessori i col·labori amb l’Ajuntament 
de Reus per tal què a través del seu Pla director inte-
gral de sanejament executi les obres necessàries per 
evitar que l’impacte de les pluges provoqui les inunda-
cions al barranc de Barenys.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2012

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

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la normativa de consum i competència en 
la venda i la distribució de cítrics del Baix 
Ebre i el Montsià
Tram. 250-00012/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 319 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada.
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Exposició de motius

A les Terres de l’Ebre i més concretament a les comar-
ques del Baix Ebre i el Montsià s’hi troben la major 
part de les explotacions de cítrics de Catalunya. No-
més a Alcanar es conreen més de 8.000 ha.

Mandarines i taronges són els principals cultius, i 
més les mandarines que es compta amb la certificació  
de Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Clementines de  
les Terres de l’Ebre.

En els darrers anys 2010, 2011 i aquest 2012 el sector 
es troba en una greu crisi de preus a més de per les 
causes estructurals, per altres com potser un excés de 
sobreproducció de clementines o per l’entrada de més 
contingents països tercers. Tot plegat ha fet que s’ha-
gin venut les collites, en molts casos, per sota el seu 
preu de cost entre 3 i 10 cèntims el kg en el cas de les 
clementines, quant el seu cost de producció està al vol-
tant dels 20 cèntims, i tot i així moltes collites no s’han 
pogut vendre.

Atès que gran part de la producció es destina a l’ex-
portació i que són les grans empreses distribuïdores a 
nivell europeu les que acaben fixant els preus aquest 
fet contribueix a agreujar la situació de crisi en que es 
troba el sector.

Atès què el Ple de l’Ajuntament d’Alcanar en sessió de 
1 de març de 2012 va aprovar per unanimitat diferents 
acords relatius a aquestes qüestions exposades i fent-
nos ressò de les seves demandes.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a:

1. Que faci complir la normativa de consum i compe-
tència i que insti els governs estatal i europeu a que 
també la compleixin:

a. Controlant les situacions de monopoli que es detectin

b. Buscant fórmules més justes que les de vendes a 
pèrdues

c. Penalitzant la utilització de productes reclam per 
part de les grans superfícies de distribució

d. Exigint els controls de qualitat i l’exigència de tra-
çabilitat en l’etiquetatge

e. Exercint el control duaner de les importacions, es-
pecialment, de Marroc i Turquia.

2. Establir xarxes de seguretat mitjançant sistemes de 
cobertura basats en els costos de producció, per tal  
de poder garantir la renda agrària.

3. Impulsar la utilització del contracte homologat de 
compra-venda de cítrics per garantir una major par-

ticipació dels productors i transparència en la fixació 
del preu final del producte.

4. Impulsar mecanismes de control de les importaci-
ons procedents de països tercers per tal que complei-
xin la normativa de comercialització de la Unió Euro-
pea i les condicions fitosanitàries.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2012

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

Proposta de resolució sobre la prestació 
del servei ferroviari entre Lleida, Tarragona i 
Barcelona amb els combois adequats
Tram. 250-00013/10

Presentació

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 320 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada.

Exposició de motius

Durant els darrers mesos ha estat habitual que per co-
brir la línia Lleida-Tarragona-Barcelona, línia que ja 
pateix greus mancances, RENFE substitueixi els trens 
específics de les sèries que efectuen els trajectes regi-
onals de forma habitual per trens de rodalies, amb la 
conseqüent incomoditat pels usuaris, ja que el temps 
del trajecte és llarg i els trens incòmodes.

Davant les queixes presentades pels usuaris a la com-
panyia, la resposta de RENFE ha estat: «la programa-
ción habitual de los trenes Catalunya Exprés es con 
material de la sèrie 448. A pesar de esto, debido a re-
visiones o averias, en ocasiones no disponemos del nú-
mero suficiente de vehículos para realitzar todas las 
circulaciones con este tipo de material, aunque esten 
programadas.»

Aquesta circumstància és causa de greus molèsties i 
incomoditats als usuaris habituals d’aquestes línies, 
doncs el material rodant que es fa servir en trajectes 
curts de rodalies no disposa del servies mínims neces-
saris pels serveis regionals i de mitja distància.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa  
presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

Que en el marc de les seves competències vetlli per 
que l’operadora RENFE realitzi el servei de la línia 
Lleida-Tarragona-Barcelona amb els material rodant  
–combois– de la sèrie 448 que resulten més adequat 
a les característiques i temps de duració del trajecte.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2012

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

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei nocturn d’urgències del CAP L’Ar-
boç i l’augment del servei d’ambulàncies 
que depenen de l’Hospital del Vendrell
Tram. 250-00015/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 322 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada.

Exposició de motius

El Baix Penedès és una de les comarques que ha cres-
cut més en població, malgrat que moltes de les perso-
nes que s’han instal·lat en els darrers anys no estiguin 
empadronades. Amb una població disseminada per les 
múltiples urbanitzacions què no estan ben comunica-
des amb transport públic.

Atès que el CAP de l’Arboç dona servei a 15.000 veïns 
i veïnes dels municipis de Banyeres, Llorenç, Sant Jau-
me dels Domenys, Castellet i la Gornal, entre d’altres 
que en cas d’urgència es deriven a l’hospital del Ven-
drell i que aquest hospital només disposa d’una ambu-
lància de 24 hores i una altra de 12 hores.

Tenint en compte què les poblacions afectades no dis-
posen de transport públic nocturn per a desplaçar-se 
a l’hospital del Vendrell i hi ha un minse servei d’am-
bulàncies.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. A reobrir el servei nocturn d’urgències al CAP de 
l’Arboç.

2. A en el supòsit que el CAP de l’Arboç continuï tan-
cat a les nits, augmentar el servei d’ambulàncies que 
operen a la comarca i que depenen de l’hospital del 
Vendrell.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2012

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

Proposta de resolució sobre la prohibició de 
prospeccions i explotacions d’hidrocarburs 
no convencionals per mitjà de fracturació hi-
dràulica
Tram. 250-00017/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 325 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.01.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, Portaveu i Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent.

Exposició de motius

Per a l’explotació de determinats gasos no convenci-
onals que es troben dipositats en formacions geològi-
ques de baixa permeabilitat, en els darrers temps s’ha 
vingut desenvolupant un sistema que permet l’aprofi-
tament d’aquests jaciments i que s’ha denominat frac-
tura hidràulica o fracking en anglès. Procediment que 
consisteix en la injecció d’aigua, sorres i productes qu-
ímics a altes pressions per fracturar les roques en les 
quals es puguin trobar gas o petroli.

El sistema de fractura hidràulica es basa en provocar 
una ruptura dels nivells rocosos a fi d’aconseguir l’es-
mentada permeabilitat. Consisteix en realitzar perfo-
racions horitzontals en diversos subnivells de cada for-
mació geològica i mitjançant voladures aconseguir la 
fracturació en profunditat, per, a continuació, introdu-
ir un fluid a alta pressió que es composa com s’ha dit 
d’aigua, sorra i additius químics. Aquest fluid arrosse-
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ga el material emmagatzemat a la roca, recuperant-se 
a la superfície com a retorn.

Una part d’aquest fluid injectat es perd en el propi pro-
cés, tractant-se d’una quantitat molt variable en funció 
de les condicions d’explotació en què es trobi la roca 
(entre un 15% i un 80%).

Els additius que es fan servir són cianurs, benzens, i 
altres substàncies cancerígenes o mutàgenes. Tot ai-
xò genera una alta contaminació en els nivells freà-
tics més profunds amb la possibilitat de propagar-se 
amb el temps fins a nivells més superficials. A més 
aquestes explotacions han de contemplar des del punt 
de vista ambiental altres impactes com són els possi-
bles efectes de metalls pesats com el mercuri o l’urani.

El Parlament Europeu ha realitzat un estudi sobre 
l’impacte d’aquesta tècnica evidenciant la manca de 
normativa que reguli aquesta activitat. Avui a la Unió 
Europea s’està qüestionant la conveniència d’aquestes 
tècniques. Països com França, Regne Unit o Alema-
nya ja es qüestionen la legitimitat de l’esmentada tec-
nologia perquè, amb l’objectiu d’allargar la vida dels 
recursos gasístics, posen en perill el subministrament 
d’un altre recurs indispensable com l’aigua potable.

A França el Parlament ha prohibit l’explotació d’hidro-
carburs mitjançant la fractura hidràulica i fins i tot ha 
revocat autoritzacions. Alemanya i Regne Unit estan 
considerant la prohibició i fins i tot als Estats Units 
s’estan imposant moratòries amb l’objecte d’estudiar 
millor els seus efectes.

Aquesta problemàtica també afecta a Catalunya. Som 
coneixedors de la petició de permisos d’exploració en 
diverses àrees on existeixen rastres d’hidrocarburs.

Conscients de l’amenaça per a la salut, el clima i el 
medi ambient, el Grup Parlamentari Socialista presen-
ta la següent:

Proposta de resolució

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

1. Suspendre cautelarment, i per un termini de sis me-
sos, les activitats de prospecció que s’estiguin realit-
zant en el territori de Catalunya mitjançant l’ús de la 
tècnica d’explotació minera denominada fracturació 
hidràulica o fracking per a l’explotació de determinats 
gasos no convencionals, en virtut d’autoritzacions con-
cedides fins a la data, per a procedir a l’estudi de les 
seves conseqüències ambientals.

2. Dictar una moratòria pel mateix termini en la con-
cessió de noves autoritzacions a tot el territori de Ca-
talunya.

3. Constituir un grup d’experts amb l’encàrrec d’ela-
borar un informe, en base a la literatura científica i 
a les decisions preses en altres països de referència, 
en què s’avaluïn tots els riscos ambientals lligats a les 

tècniques de fracturació hidràulica o d’altres similars 
destinades a l’explotació de gasos no convencionals, 
ava luant també la seva viabilitat econòmica i els seus 
costos respecte l’ús de tecnologies renovables. Infor-
me que haurà de ser presentat a la comissió corres-
ponent del Parlament de Catalunya pel seu debat en 
el termini màxim de quatre mesos des de l’aprovació 
d’aquesta resolució.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2012

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre el tancament 
del dipòsit controlat de residus de les Valls, 
a Santa Maria de Palautordera
Tram. 250-00018/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 326 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.01.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent.

Exposició de motius

En el municipi de Santa Maria de Palautordera, co-
marca del Vallès Oriental, està funcionant des de el 18 
de febrer de 1993, en que la Junta de Residus de Cata-
lunya, en va autoritzar el seu funcionament, el dipòsit 
controlat de residus de Les Valls.

El volum net del dipòsit autoritzat conforme l’autorit-
zació ambiental és de 4.000.000 m3, i la cota màxi-
ma del dipòsit prevista una vegada segellat conforme 
a la pròpia autorització ambiental es va situar en 279,5 
msmn.

L’ajuntament de Santa Maria de Palautordera i el con-
seller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya i president de l’Agència de Residus de 
Catalunya, van signar l’1 d’abril de 2008, l’anomenat 
«conveni de col·laboració entre ambdues administraci-
ons», en el que es varen establir les bases i instruments 
necessaris pel tancament progressiu del dipòsit con-
trolat de les Valls, en el que textualment es va establir 
l’acord en que aquest tancament s’estimava en data no 
més llunyana del 31 de desembre de 2010.

Tanmateix en lloc d’iniciar els treballs de clausura i 
restauració paisatgística, en data 21 de febrer de 2011, 
el conseller de Territori i Sostenibilitat dicta una re-
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solució de modificació no substancial de l’autorització 
ambiental que permet allargar la vida útil de l’esmen-
tat dipòsit.

S’ha constatat que les entrades a l’abocador des de 
l’any 1993 fins l’agost de 2012 ha superat amb escreix 
el volum de residus autoritzats per les llicències am-
bientals.

Atès que entenem que l’actuació del Departament de 
Territori i Sostenibilitat i l’Agència de Residus de Ca-
talunya, comporta l’incompliment del conveni abans 
citat, per excedir el termini màxim pactat i establert 
pel funcionament del dipòsit i la seva clausura, i en ex-
cedir el volum màxim de dipòsit de residus autoritzat 
en la pròpia autorització ambiental.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya, insta al Govern de la Ge-
neralitat a procedir immediatament al tancament i res-
tauració paisatgística de l’abocador de Les Valls de 
Santa Maria de Palautordera, suspendre qualsevol ac-
tivitat de dipòsit de residus en aquest indret i no auto-
ritzar-ne cap més ampliació.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2012

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de 
les bases de la subvenció per al pagament 
d’urgències socials amb contraprestacions 
de caràcter social del Consorci d’Atenció a 
les Persones de l’Alt Urgell
Tram. 250-00019/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 329 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada.

Exposició de motius

El Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell 
preveu posar en funcionament a primers d’octubre el 

projecte de contraprestació de caràcter social consis-
tent en que la persona habitual dels serveis socials bà-
sics estarà obligada a oferir un servei en benefici de la 
comunitat com a contraprestació a l’ajut econòmic que 
rebi, destinat a cobrir necessitats bàsiques o urgències 
socials.

L’objectiu de la proposta, segons s’esmenta en les «Ba-
ses Reguladores de subvenció per pagament d’urgèn-
cies socials amb contraprestacions de caràcter social» 
rau en potenciar l’autonomia personal dels beneficiaris 
i la conscienciació del cost real dels ajuts atorgats.

Aquesta col·laboració es concreta en l’obligació a re-
alitzar una tasca de col·laboració social en algun dels 
municipis de la comarca, concretament una hora de 
feina per cada 15 euros de prestació rebuts. A tal efecte 
s’elaborarà un Catàleg de Serveis, tanmateix d’entra-
da es preveuen col·laboracions en les àrees de cultura, 
oficina tècnica, atenció a les persones, esports, medi 
ambient i formació. Les tasques de col·laboració po-
den ser molt diverses, com per exemple: col·laboració 
amb les brigades municipals, en l’acompanyament en 
el transport adaptat, entre d’altres.

Les excepcions previstes a aquestes contraprestaci-
ons són per a les persones que ja participin en tasques  
de voluntariat en una associació sense afany de lu-
cre de la comarca de l’Alt Urgell així com aquells que 
acreditin mitjançant informe mèdic raons de deterio-
rament físic o psíquic greu; en aquest darrer cas, es sol-
licitarà si hi ha membres dins la mateixa unitat famili-
ar que puguin suplir aquesta tasca.

D’entre els arguments que s’esgrimeixen per imple-
mentar aquesta mesura destaquen que s’evidencia que 
any rere any s’incrementen els ajuts econòmics desti-
nats a cobrir necessitats bàsiques de la vida diària dels 
col·lectius més vulnerables; que hi ha nuclis familiars 
que esdevenen usuaris crònics dels serveis socials; que 
els patrons socials esdevenen estàndards, passen de 
pares a fills; i que predomina el desconeixement del 
cost real dels ajuts que reben els usuaris i de l’esforç 
que suposa per l’administració local, i en definitiva a 
tota la ciutadania, atorgar aquestes ajudes.

Des del Grup d’ICV-EUiA considerem que aquesta 
proposta lluny de combatre l’assistencialisme i poten-
ciar el treball social pretén un cop més el desmante-
llament de l’Estat de Benestar, la culpabilització de la 
persona que pateix per la seva situació, enlloc de re-
conèixer que una societat solidària enforteix als seus 
individus i a la societat en si.

Encara resulta més greu aquesta voluntat de marginar 
a la ciutadania en un moment en que la crisi fa més 
difícil a les persones més vulnerables poder viure en 
igualtat sinó és reforçant els drets i recursos previstos 
per llei. El que pretén la proposta és just acabar de des-
truir allò que el Govern Central i el de la Generalitat 
de Catalunya ja estan fent en altres àmbits, sense con-
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templar alternatives fiscals i econòmiques més justes i 
equitatives.

Atenent a la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis 
socials, i a la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de pres-
tacions socials de caràcter econòmic, la proposta de 
contraprestació social genera també nombrosos dubtes 
legals en tant comptem amb un marc normatiu que en 
cap cas preveu contraprestacions en espècie per a l’ac-
cés als serveis socials. La Cartera de Serveis Socials 
que és l’instrument que determina el conjunt de pres-
tacions de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pú-
blica i determina les condicions de prestació tampoc 
preveu aquesta modalitat.

De la mateixa manera, estem convençuts de la il-
legalitat de que una persona sigui obligada a substituir 
al titular de la prestació en cas que aquesta acrediti 
deteriorament físic o psíquic, doncs cap persona pot 
fer-se responsable de les prestacions que rep un altre.

Les prestacions han de ser un dret mitjançant el qual 
es permeti portar a terme una vida més autònoma, in-
dependent i en igualtat de condicions, l’establiment de 
contraprestacions socials suposa un pas enrere en la 
concepció dels serveis socials i un nou càstig a les per-
sones més vulnerables de la nostra societat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a:

1. Deixar sense efecte les bases reguladores de sub-
venció per pagament d’urgències socials amb contra-
prestacions de caràcter social del Consorci d’Atenció a 
les Persones de l’Alt Urgell.

2. Consensuar i pactar qualsevol canvi que afecti a 
serveis i prestacions econòmiques de la Cartera de 
Serveis Socials amb el conjunt d’agents socials i òr-
gans de participació previstos a tal efecte.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2012

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

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
cicle formatiu públic d’elaboració de pro-
ductes alimentaris i l’impuls d’un centre d’in-
novació i formació ocupacional públic del 
sector agroalimentari a la comarca d’Osona
Tram. 250-00020/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 330 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per la implementació d’un cicle formatiu pú-
blic a la ciutat de Vic vinculat al Departament d’ense-
nyament per tal que sigui substanciada.

Exposició de motius

Davant de l’alarmant situació d’atur juvenil que pateix 
el país i la comarca d’Osona una de les mesures més 
efectives és la priorització de la formació com element 
de qualificació de les persones, i per tant, de millora de  
les perspectives de futur laboral i social, i més en uns 
estudis com la formació ocupacional que tenen el ma-
jor grau d’inserció laboral.

La demanda històrica a la comarca per part dels 
agents socials, sindicats, empresaris i institucions 
d’impulsar una Formació Professional de base capa-
citadora pel sector agroalimentari que cobreixi el buit 
formatiu que hi ha en aquesta matèria a la comarca 
d’Osona, mitjançant un Centre d’Innovació i Forma-
ció Ocupacional dedicat a cobrir les demandes d’a-
quest sector.

Un dels primers passos per superar aquestes neces-
sitats formatives seria l’obertura d’un Cicle Forma-
tiu d’Elaboració de Productes Alimentaris, de grau 
mitjà i que es podria començar a implementar en el 
curs 2013-14, impartit pel Departament d’Ensenya-
ment.

Donat que el Departament d’Ensenyament dóna su-
port a la proposta d’implementar aquest Cicle Forma-
tiu d’Elaboració de Productes Alimentaris a partir del 
2013 en un institut públic de la comarca, i entre d’al-
tres, ja ha ofert l’IES VIC per poder impartir aquest 
cicle.

Atès que l’alcalde de Vic conjuntament amb la direc-
ció de la UVIC en els últims mesos han fet una pro-
posta alternativa de caràcter exclusivament privada, i 
per tant, a finançar en part per l’alumnat, i que pretén 
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prioritzar d’implantació d’un Cicle Formatiu d’Elabo-
ració de Productes Alimentaris a la ciutat d’Olot, una 
proposta contraria a la estratègia que fins a dia d’avui 
s’ha vingut reclamant des de diversos estaments de la 
comarca.

La proposta de l’alcalde de Vic i la direcció de la 
UVIC s’ha pres de forma unilateral, sense ni tant sols 
demanar l’opinió del Consell Econòmic i Social de la 
Comarca d’Osona i el conjunt d’agents implicats que 
feia mesos estaven treballant en aquest assumpte.

Aquests estudis a Olot proposats per l’alcalde de Vic i 
la direcció de la UVIC perjudica les aspiracions de la 
proposta pública que fins a dia d’avui s’havia reclamat 
per part dels agents socials, sindicats, empresaris i ins-
titucions de la comarca d’Osona.

La proposta al ser privada i per tant de pagament di-
ficultaria l’accés als estudis post obligatoris dels joves 
de la comarca, i especialment d’aquells amb situaci-
ons econòmiques i socials més difícils, i perjudicaria 
a les empreses osonenques que veurien com el centre 
de formació de referència del sector alimentari s’ubi-
caria a Olot.

Considerant que la Universitat de Vic ha d’impulsar 
polítiques d’innovació, d’investigació i de desenvolu-
pament cultural i educatiu a la ciutat i la comarca i 
basar-se en un model d’educació superior de qualitat  
i no en apostes «privatitzadores» d’estudis professio-
nals impropis del model d’universitat fins avui conso-
lidat.

Donat que la ciutat de Vic ja té tres centres públics 
que imparteixen cicles formatius de formació professi-
onal específica, com són l’IES Vic, l’IES Jaume Callís 
i l’EASD de Vic, amb un alt grau de qualitat docent, 
una gran trajectòria i amb la capacitat demostrada per 
ampliar l’oferta dels estudis formatius a la ciutat de 
Vic.

I recollint el sentir expressat pel Consell Econòmic i 
Social de la Comarca d’Osona (CESCO) que es va re-
unir el passat 10 de juliol de 2012, amb caràcter ex-
traordinari, i amb la presència del president del Con-
sell Comarcal d’Osona, la Cambra de Comerç, els 
representants sindicals i diversos representants d’ajun-
taments de la comarca, i van ratificar la proposta de 
sol·licitar al Departament d’Ensenyament el Cicle For-
matiu d’Elaboració de Productes Alimentaris públic, 
vinculat i ubicat en un institut de la ciutat de Vic pel 
curs 2013-14.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a:

Primer. Que realitzi l’autorització, per part del De-
partament d’Ensenyament d’un Cicle Formatiu públic 
d’Elaboració de Productes Alimentaris, vinculat i ubi-
cat en un institut de la ciutat de Vic pel curs 2013-14.

Segon. L’impuls per part del Departament d’Empresa 
i Ocupació un Centre d’Innovació i Formació Ocupa-
cional (CIFO) del sector agroalimentari a la comarca 
d’Osona de caràcter públic.

Tercer. Traslladar aquesta resolució al Departament 
d’Ensenyament, a la Conselleria d’Empresa i Ocu-
pació, al Consell Econòmic i Social de la Comarca 
d’Osona (CESCO), al Consell Comarcal d’Osona, a la 
Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació 
Catalana de Municipi.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2012

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

Proposta de resolució sobre la inclusió de la 
comarca del Bages en el Pla d’iniciatives de 
dinamització comarcal
Tram. 250-00021/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 331 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada.

Exposició de motius

El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar, 
per l’Acord de 22 de gener de 2008, el Pla d’Iniciatives 
de Dinamització Comarcal (IDC) per a les quatre co-
marques de Catalunya amb més necessitats de reacti-
vació econòmica: l’Anoia, el Pallars Jussà, el Ripollès 
i la Terra Alta.

Davant l’escenari de crisi que patia la comarca del Ba-
ges des de principis de 2008, tot els Grups Comarcals 
del Consell es van comprometre a treballar conjunta-
ment per sumar esforços i buscar totes les solucions 
possibles a aquesta situació amb l’objectiu de promou-
re el desenvolupament econòmic i social de la comar-
ca, sota criteris de sostenibilitat, enfortint l’eficiència i 
l’impacte de les polítiques locals.
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El Consell Comarcal del Bages al gener de 2010 va 
demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que 
inclogués la comarca del Bages en el Pla d’Iniciatives 
Comarcals considerant la greu situació econòmica i 
ocupacional que patia el territori amb uns indicadors 
econòmics i laborals que mostraven una evolució es-
pecialment negativa de la comarca, tant en termes ab-
soluts com en relació a la resta de comarques del país.  
La proposició presentada pels grups polítics va ser 
aprovada en la sessió ordinària del Ple del Consell Co-
marcal del dia 25 de gener de 2010.

El Govern de la Generalitat, mitjançant l’Acord de 19 
de gener de 2010, i en consideració amb la seva situa-
ció socioeconòmica, va ampliar l’àmbit geogràfic 
d’actuació del Pla incloent-hi 3 noves comarques: el 
Baix Ebre, el Montsià i la Ribera d’Ebre. La proposi-
ció presentada pel Consell Comarcal del Bages no va 
prosperar i el Bages no va ser inclòs en el grup de les  
7 comarques.

En el decurs d’aquests últims 2 anys la situació de cri-
si econòmica i ocupacional de la comarca encara s’ha 
agreujat més i que cal impulsar accions que permetin 
la generació d’activitat econòmica i ocupació amb la 
finalitat de millorar la cohesió social i territorial.

A la Comarca del Bages hi ha un ampli acord entre 
agents econòmics i socials sobre la diagnosi de la si-
tuació que està patint la comarca i sobre quines ac-
cions i programes desenvolupar per crear un clima 
propici a la creació de nova ocupació, formació i em-
prenedoria.

Segons dades de Juny, a la comarca del Bages, hi han 
15.732 persones aturades, el que representa un atur del 
16,32%, per sobre de la mitjana de la província de Bar-
celona i Catalunya.

S’espera que el Govern de la Generalitat aprovi l’am-
pliació del grup de les 7 comarques incloses en el Pla 
d’Iniciatives de Dinamització fins a 10 comarques i 
que el Servei d’ocupació de Catalunya obri una con-
vocatòria en el marc del projecte Treball a les 10 co-
marques.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat:

A que proposi la comarca del Bages com a comarca 
amb necessitat de reactivació socioeconòmica, com 
ho són des de l’any 2008 les comarques de l’Anoia, el 
Pallars Jussà, el Ripollès i la Terra Alta, i des de l’any 
2010 les comarques de el Baix Ebre, el Montsià i la 
Ribera d’Ebre i pugui rebre ajuts per a actuacions de 
dinamització socioeconòmica dins del marc del Pla 

d’Iniciatives de dinamització comarcal (IDC) i el Pro-
jecte Treball a les comarques.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2012

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

Proposta de resolució sobre les mesures 
per a garantir les competències en matèria 
d’autonomia personal i atenció a la depen-
dència davant la reforma de la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència
Tram. 250-00022/10

Presentació

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 332 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada.

Exposició de motius

La Llei 39/2006 d’Autonomia Personal i Atenció a 
la Dependència (LAPAD) va significar el naixement 
d’un nou dret subjectiu universal amb garantia públi-
ca: el dret a rebre les prestacions i serveis establerts 
per tal de garantir l’atenció, l’autonomia personal i la 
qualitat de vida de les persones en situació de depen-
dència.

El seu desplegament s’havia de fer en el context de dis-
tribució competencial entre administracions. En el cas 
de Catalunya, atenent les competències atorgades per 
l’Estatut d’Autonomia a la Generalitat i als municipis 
en matèria de serveis socials.

El desenvolupament de la LAPAD ha significat la po-
sada en marxa d’un sistema de serveis i prestacions 
públiques que han donat cobertura a les necessitats de 
les persones en situació de dependència i als entorns 
familiars i de convivència d’aquestes.

El Real Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de me-
sures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de fo-
ment de la competitivitat aprovat pel Govern central, 
entre d’altres lleis, modifica la LAPAD en aspectes tan 
significatius com:
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– L’eliminació dels nivells de dependència que a banda 
de provocar una reducció dels imports de les presta-
cions provocarà una menor adequació a l’autonomia i 
intensitat de la cura.

– La suspensió de la incorporació de dependents mo-
derats (grau I) fins a l’1 de juliol de 2015, excepte als 
que tenien prestació reconeguda.

– La reducció d’un 15% de la quantia de la prestació 
per cuidadors familiars, podent les CCAA decidir una 
nova reducció sobre aquesta prestació.

– La supressió de la cotització pels cuidadors no pro-
fessionals.

– La introducció de noves incompatibilitats entre pres-
tacions, el SAD serà incompatible amb la resta de ser-
veis excepte amb teleassistència.

– La prestació econòmica per cures en l’entorn famili-
ar només podrà ser proposada per l’Administració pro-
ponent, a proposta dels serveis socials, es dificulta per 
tant la lliure elecció per part de la persona.

– Les administracions tindran 2 anys per resoldre les 
prestacions econòmiques per cures en l’entorn fami-
liar sense generar deutes i 8 anys per abonar els deutes 
generats per les demores en el reconeixement.

– Es rebaixa la intensitat de protecció dels serveis del 
catàleg, especialment les de proximitat com l’ajut a 
domicili.

– Es retalla de nou el finançament del nivell mínim de 
protecció garantit entorn un 13% així com les quanties 
màximes de les prestacions econòmiques en l’entorn 
familiar, d’assistència personal i de la prestació vincu-
lada a servei que disminueixen entre un 15-20%.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a:

1. Expressar el rebuig al procés de reforma de la Llei 
d’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència 
(LAPAD) impulsat pel Govern de l’Estat.

2. Defensar el desenvolupament íntegre de la LAPAD 
a Catalunya.

3. Defensar, per totes les vies jurídiques disponibles, 
les competències exclusives que l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya li atorga en matèria de serveis socials.

4. En el marc d’elaboració de la futura llei d’autonomia 
personal, elaborar un pla de desinstitucionalització de 
les persones amb diversitat funcional a Catalunya, que 
reculli les recomanacions de l’informe del grup Ad 
Hoc d’experts sobre la transició de serveis residencials 

cap a serveis comunitaris i que implementi la Reco-
manació CM/Rec(2010)2 sobre la desinstitucionalitza-
ció i la vida en comunitat dels infants amb diversitat 
funcional.

5. Presentar una reforma fiscal, que des de la lluita 
contra el frau fiscal i des dels principis de qui més té 
més paga i qui contamina paga, s’incorporin figures 
tributàries que garanteixin una fiscalitat més justa i re-
distributiva i amb nous tributs de fiscalitat verda. La 
recaptació d’aquests impostos anirà íntegrament di-
rigida al finançament de polítiques socials i de lluita 
contra la pobresa.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2012

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

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. 250-00023/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 333 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada.

Exposició de motius

La reducció en polítiques actives d’ocupació del Go-
vern estatal prevista en els Pressupostos Generals de 
l’Estat per al 2012 i l’anunci del Servei d’Ocupació de 
Catalunya que aquest 2012 no sortirà cap convocatòria 
de programes de foment de l’ocupació estan portant 
als centres especials de treball i als serveis d’inserció 
laboral de persones amb discapacitat a un situació ex-
trema que comportarà la fallida d’entitats, nous aco-
miadaments i la desatenció de les persones usuàries.

Si aquestes retallades s’acaben de confirmar, segons 
dades de la Taula del Tercer Sector, tindran un impac-
te gravíssim: 34.124 persones usuàries quedaran desa-
teses, 11.897 persones usuàries deixaran de ser inserits 
al mercat de treball, 2.510 treballadors amb discapa-
citat i/o trastorn mental de centres especials de treball 
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seran acomiadats, 900 professionals de les entitats so-
cials seran acomiadats i 22 entitats faran fallida o es 
veuran abocades a tancar.

Les entitats representatives de les persones amb disca-
pacitat intel·lectual i el trastorn mental, Dincat i Amm-
feina, denuncien que la partida destinada a la inserció 
laboral a Catalunya s’ha reduït un 56% respecte l’any 
2011, que s’elimina la discriminació positiva cap a les 
persones amb especial dificultat d’inserció i que no es 
garanteix el finançament del 50% de l’SMI als CETs. 
També perillen les entitats que ofereixen treball amb 
suport.

Aquesta situació incompleix diversos acords del Par-
lament de Catalunya sobre la matèria, el darrer l’acord 
pressupostari entre Convergència i Unió i el Partit Po-
pular on es garantia el 75% de l’SMI per als CETs sen-
se ànim de lucre així com una moció presentada pel 
Partit Popular i aprovada per unanimitat en el mateix 
sentit.

Pel que fa a les entitats representatives de les perso-
nes amb discapacitat física, la Federació ECOM ja ha 
anunciat el tancament dels serveis d’integració labo-
ral de persones amb discapacitat que en un moment 
com l’actual, en què aquests serveis tenen més sentit 
de mai.

Atenent a les greus conseqüències que aquestes reta-
llades ocasionaran als serveis laborals d’atenció a per-
sones amb discapacitat, no només des de l’òptica de  
la inserció laboral, sinó també des del punt de vista de la  
salut i la inserció social.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Fer efectiu el compromís adquirit pel Parlament de 
Catalunya de garantir el 75% de l’SMI per als CET 
sense ànim de lucre que atenen persones amb discapa-
citat d’especial dificultat atès que forma part de l’acord 
entre CiU, PP i el Govern Català als pressupostos i va 
ser assumit, per part dels grups parlamentaris en una 
moció presentada pel Partit popular.

b) Garantir a través d’una partida extraordinària amb 
càrrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per l’any 2013 que garanteixi també la continuïtat dels 
serveis d’integració laboral de persones amb discapa-
citat.

c) Exigir al Govern de l’Estat que en els pressupostos 
generals on deixa sense recursos ajuntaments, entitats 
supramunicipals, entitats del Tercer Sector, entitats de 
suport laboral a discapacitats, que modifiqui els pres-
supostos i faci arribar la partida necessària per poder 

realitzar les polítiques actives d’ocupació que Catalu-
nya necessita.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2012

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

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
aula activa del Servei d’Ocupació de Catalu-
nya a Vic
Tram. 250-00024/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 334 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada.

Exposició de motius

L’any 2008 el Departament de Treball va posar en 
marxa, mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC), 6 Aules de Recerca Intensiva de Feina per ac-
celerar la incorporació al mercat de laboral de les per-
sones en situació d’atur.

Aquesta iniciativa s’emmarcava en el conjunt de me-
sures que el Departament de Treball impulsava des del 
Servei d’Ocupació de Catalunya per acompanyar i aju-
dar a les persones en situació d’atur a trobar feina o per 
a millorar la seva ocupabilitat, en la crítica conjuntura 
econòmica i laboral.

Les 6 primeres Aules de Recerca Intensiva de Feina 
es van posar en marxa a l’Oficina de Treball de Bar-
ri Gòtic de Barcelona, a L’Hospitalet de Llobregat, a  
Sant Feliu de Llobregat, a Salt (Girona), a Lleida i  
a Tarragona.

Els orientadors laborals del SOC, en els casos on con-
siderin que la persona precisa d’una actuació més es-
pecífica de tutorització en el seu procés de recerca de 
feina, aconsellen a la persona acudir a una Aula de Re-
cerca Intensiva de Feina.

Les persones a qui s’adreça aquesta iniciativa són 
aquelles que estiguin en situació d’atur i vulguin tre-
ballar, amb independència de la seva procedència o 
temps que faci que es trobi sense feina, que s’hagin 
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registrat a les Oficines de Treball com a demandants 
de feina, parteixin d’una intenció manifesta de voler 
treballar.

Entre d’altres coses, en aquestes aules s’assessora als 
treballadors sobre com redactar un currículum vitae, 
com afrontar una entrevista de feina o com utilitzar 
de manera òptima les opcions que ofereix internet per 
buscar feina i activar les seves xarxes personals de 
contactes.

Durant un temps màxim de 4 setmanes, les persones 
seleccionades disposen, de dilluns a dijous entre les 
9 i les 13 hores, i entre les 16 i 20 hores, d’ordinadors 
amb connexió a internet, línies telefòniques i una pla-
taforma web que els ofereix accés directe als diferents 
portals de feina del mercat adaptat a les seves ocupa-
cions sol·licitades.

Les Aules de Recerca Intensiva de Feina compten 
amb persones tècniques i orientadores de les Oficines 
de Treball com a responsables de portar a la pràctica 
la metodologia dissenyada per a buscar i trobar feina 
amb més probabilitats d’èxit.

Les persones que participen en les Aules Actives 
disposen d’ordinador, connexió a Internet i línia te-
lefònica juntament amb una plataforma web que els 
ofereix un accés directe als diferents portals de feina 
que hi ha en el mercat adaptat a les seves ocupacions 
sol·licitades. La metodologia basa el seu èxit en una 
dedicació plena de la persona usuària en la recerca 
de feina.

Les Aules Actives estan operatives tant de matí com 
de tarda per afavorir una major adaptació a les neces-
sitats de les persones usuàries.

La posada en marxa de les 6 primeres aules de recerca 
intensiva de feina va ajudar a intensificar i accelerar el 
procés de reinserció laboral de les persones en situació 
d’atur que utilitzaven aquest servei.

Aquesta iniciativa va començar com una prova pilot 
ampliable en el futur. Així, darrerament s’han anat 
obrint noves Aules Actives a l’Oficina de Treball del 
carrer de Sepúlveda (Barcelona), a Castelldefels, a 
Igualada, a Manresa, a Olot, a Reus, a Sabadell, a Ter-
rassa, a Tortosa i a Vilanova i la Geltrú.

Els usuaris i les usuàries de Vic i de la resta de la co-
marca d’Osona no disposen però, a prop del seu domi-
cili, d’aquest servei.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciati-
va 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 obrir a la ciutat de Vic una nova Aula activa, 

destinada de forma preferent als usuaris i usuàries que 
resideixen a la comarca d’Osona.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2012

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

Proposta de resolució sobre la conversió de 
la Secció d’Institut Serra de Noet, de Berga, 
en institut i sobre l’agilitació dels tràmits per 
a iniciar la construcció del nou edifici
Tram. 250-00025/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 335 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada.

Exposició de motius

Des de fa cinc anys que l’escola Serra de Noet de Ber-
ga i la seva AMPA reclamen la construcció del nou 
edifici de l’Institut, per tal de proporcionar la infra-
estructura necessària i adequada a les necessitats dels 
estudiants i professorat d’aquest centre.

La reclamació és del tot convenient ja que els estudi-
ants reben les seves classes en barracons, algun dels 
quals es troben en situació força precària ja que des-
près de tants anys, el manteniment no pot resoldre la 
insuficiència pròpia de la instal·lació.

La situació precària en la que es troben les instal-
lacions requereix un doble esforç, per part del profes-
sorat per una banda i per part dels alumnes de l’altra, i 
intentar que no perjudiqui el seu rendiment acadèmic.

Cal fer especial esment al despatx de la direcció, on a 
més a més de la manca d’espai –no hi cap gairebé nin-
gú més que el propi mobiliari– es dóna la casuística 
d’una instal·lació de la xarxa informàtica, el router o 
servidor, en concret, que produeix un soroll fort –més 
enllà dels decibels que serien normals en aquests tipus 
d’infraestructura– i constant que fa del tot impossible 
la concentració i per tant impedeix treballar amb ga-
ranties, essent font de problemes de salut laboral.

A més a més, també reclamen la necessitat de conver-
tir el centre en un IES, de manera que hi hagi una línia 
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de Batxillerat. D’aquesta manera, la infraestructura 
requerida hauria de satisfer les necessitats de l’actual 
centre, més les necessitats que es derivarien de la seva 
ampliació amb el Batxillerat.

Aquest tema s’ha tractat en el Ple de l’Ajuntament de 
Berga en dues ocasions, la primera de les quals, el  
9 de maig de 2007 i es recolzà la conversió de la SES 
Serra de Noet en IES, i la segona tingué lloc el 5 de 
novembre de 2009, on es demanà un mapa equilibrat 
d’estudis postobligatoris públics a Berga.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Ge-
neralitat a:

1. Afegir una línia de Batxillerat al centre SES Serra 
de Noet de Berga convertint-lo en IES Serra de Noet.

2. Iniciar i agilitar els tràmits per a la construcció del 
nou edifici del SES Serra de Noet durant l’any 2013, 
tenint en compte la seva conversió en IES.

3. Mentrestant no es construeixi el nou edifici, arran-
jar i/o canviar per una nova, la instal·lació informà-
tica i molt concretament del servidor del despatx de 
direcció.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2012

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

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de la 
concessió del servei d’Aigües Ter Llobregat 
i sobre el subministrament d’aigua a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona
Tram. 250-00026/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 504 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.01.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió que correspongui.

Exposició de motius

El marc legislatiu establert amb la Llei 10/2011, del 
29 de desembre, de simplificació i millorament de la 
regulació normativa (també coneguda com a Llei Òm-
nibus) aprovada pel Parlament de Catalunya el 22 de 
desembre de 2011 va comportar l’inici del desmante-
llament de les institucions públiques d’aigua de Cata-
lunya, entre d’altres disposicions va determinar la dis-
solució de l’ens d’abastament d’aigua Ter Llobregat, 
incorporant el seu patrimoni al patrimoni de la Gene-
ralitat i subrogant-se en la posició jurídica de l’esmen-
tat Ens d’abastament d’aigua pel que fa els béns, els 
drets i les obligacions de qualsevol tipus de què sigui 
titular.

La Llei de simplificació i millorament de la regulació 
normativa trencà també l’esquema de gestió establert 
l’any 1990, a l’integrar la gestió del servei d’abasta-
ment en alta exclusivament a la Generalitat, en con-
cret a l’ACA, i que fins al moment realitzava el Consell 
d’Administració d’ATLL paritari entre l’administració 
de la Generalitat i l’administració local.

L’aigua és a Espanya i Catalunya per llei, de titularitat 
pública, també la Directiva marc de l’aigua defineix 
perfectament que l’aigua no és un bé comercial com 
els altres, sinó un patrimoni que cal protegir, defensar 
i tractar com a tal.

L’aigua és un dret de les persones i com a tal correspon 
als poders públics vetllar per la seva conservació i ga-
rantir-ne el seu accés.

L’aigua és un bé públic que s’ha de preservar dels ris-
cos de la seva mercantilització, és indispensable fitxar 
el límit clar entre la gestió que pot ésser encomanada 
a l’empresa privada i la que s’ha de mantenir potesta-
tivament dins la regulació pública, en tant que servei 
públic estratègic.

En data de 14 de febrer de 2012, s’acorda per part del 
Govern la licitació del contracte de gestió del servei  
de proveïment d’aigua en alta Ter-Llobregat. El dia 6 de  
novembre de 2012, es va dictar la resolució de l’òrgan 
de contractació d’adjudicació del contracte de conces-
sió a l’empresa Acciona Agua S. A., i el 27 de desem-
bre de 2012 el Govern signa el contracte amb l’empre-
sa concessionària.

Davant de tot aquest procés de licitació, una de les al-
tres empreses que van presentar-se al concurs va pre-
sentar recurs davant de l’Òrgan Administratiu de Re-
cursos Contractuals de Catalunya que, amb data 2 de 
gener de 2013. estimà parcialment el recurs especial 
en matèria de contractació interposat contra l’acord 
d’adjudicació del contracte de gestió del servei de pro-
veïment d’aigua en alta Ter-Llobregat del Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, en el sentit d’excloure l’empresa Acciona 
del procediment d’acord.
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El 3 de gener de 2013, el Govern de la Generalitat de-
cideix presentar un recurs per la via contenciós admi-
nistrativa contra la decisió de l’Òrgan Administratiu 
de Recursos Contractuals de Catalunya que recordem 
està adscrit al departament de Presidència, tot plegat 
un despropòsit.

A més el consell d’administració d’ATLL va acordar 
un increment del preu de l’aigua en alta a tot el territo-
ri a que donava servei, i que significava l’equilibri del 
compte d’explotació de l’empresa pública.

A la vista de l’informe de l’OARCC que considera que 
l’adjudicació vulnera el principi d’igualtat i transpa-
rència de la llei de contractes del sector públic.

I perquè considerem que la titularitat del servei de sub-
ministrament en alta al territori de la Regió metropoli-
tana de Barcelona ha de romandre en mans públiques.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a iniciar el procés d’anul·lació de la concessió 
de gestió del servei de proveïment d’aigua en alta Ter-
Llobregat i iniciar els tràmits legislatius necessaris per 
modificar la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de sim-
plificació i millora de la regulació normativa pel que 
fa al subministrament d’aigua en alta al territori de la 
Regió metropolitana de Barcelona, per tal que aquest 
servei es torni a prestar des d’un ens públic.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per a evitar la sinistralitat a la car-
retera C-55 al Bages
Tram. 250-00027/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 519 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La carretera C-55 és de les carreteres amb major den-
sitat de trànsit de Catalunya. A més, al seu pas per la 
comarca del Bages concentra un alt nivell de sinistra-
litat.

La C-55, la carretera que enllaça Abrera, al Baix Llo-
bregat, amb Solsona, passant pel Bages, s’ha convertit 
aquest 2012 en un dels punts més negres de la xarxa 
viària catalana. Així ho indiquen les xifres publicades 
el dia 2 de gener del 2013 per la conselleria d’Interior, 
amb 15 víctimes mortals registrades aquest 2012, un 
400% més que el 2011, quan va registrar 3 morts.

El primer accident mortal del 2013 ha tingut lloc el  
3 de gener, en un punt quilomètric reconegut i denun-
ciat al Govern com a perillós des de fa molt temps.

Així mateix la carretera al seu pas per Manresa acu-
mula des de l’any 2000 més d’una vintena de víctimes 
mortals.

Amb l’objectiu de millorar la seguretat en aquest tram 
de la C-55 diversos agents del territori han reclamat al 
Govern de la Generalitat la realització de mesures de 
millora de la seguretat vial.

Ja el Govern d’Entesa va realitzar diverses mesures en 
aquest tram com l’habilitació d’una mitgera entre els 
dos carrils de circulació així com l’augment les mesu-
res de limitació de velocitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciati-
va 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 dur a terme les següents mesures:

1. Per tal de limitar la velocitat als vehicles que circu-
len en sentit Abrera, ja que provenen d’un tram viari 
descendent de gran desnivell:

a. Reforçar la senyalització de limitació de velocitat.

b. Utilitzar marques viàries d’efecte òptic en aquest 
carril, en els darrers 100 metres abans d’arribar al 
pont.

2. Amb l’objectiu d’evitar la invasió del carril contrari 
en la incorporació de la C-55 dels vehicles procedents 
de la ciutat de Manresa cal modificar el carril d’incor-
poració i posar-hi senyalització horitzontal que deli-
miti clarament on ha de parar el vehicle abans d’incor-
porar-se al carril principal.

3. Ja que quan es produeix l’entrada al pont, en sentit 
Abrera, s’entra en un tram especialment perillós, cal 
una actuació ràpida i urgent en aquest sentit, per tal de 
millorar aquest tram.

4. Així mateix i ja que a la mateixa carretera existei-
xen més punts negres de sinistralitat, especialment el 
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km 16 a Castellbell i el Vilar, el km 23 a Castellgalí, 
actuació decidida del Govern en aquests punts per tal 
de garantir la seguretat i la reducció de la sinistralitat.

Palau del Parlament, 3 de gener de 2013

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

Proposta de resolució sobre el trasllat de 
l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona a 
l’edifici de la Chartreuse
Tram. 250-00028/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 520 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada.

Exposició de motius

L’Escola Oficial d’Idiomes, EOI, de Tarragona ocu-
pa des de l’any 1992 un emplaçament provisional a la 
Rambla Nova de Tarragona en un edifici què s’ha anat 
adaptant per a les funcions d’escola d’idiomes, però 
que no reuneix unes bones condicions per a l’ensenya-
ment-aprenentatge de les llengües.

Tot i amb això l’EOI de Tarragona té més de 3000 
alumnes, un equip excel·lent de professors i professo-
res i tots els què hem tingut la sort d’estudiar en aquest 
centre coneixem què les mancances i insuficiències 
de les instal·lacions les cobreixen amb escreix els i les 
professionals que hi treballen, la qualitat de la metodo-
logia i el treball en xarxa.

El coneixement dels idiomes són una necessitat per a 
una gran part de la nostra població què es dedica o 
es vol dedicar al sector turístic a més d’esdevenir un 
complement imprescindible amb l’oferta universitària 
de la ciutat.

El juliol de 2009 es va signar un acord entre el Govern 
de la Generalitat i l’Ajuntament de Tarragona, per tal 
que l’EOI s’ubiqués a l’antiga Chartreuse de Tarragona 
i la inversió total prevista de 8’6 milions d’euros, una 
part l’avances l’ajuntament i el govern ho retornaria en 
una plurianualitat de 30 anys.

L’Ajuntament de Tarragona va començar les obres al 
maig de 2011 i va avançar els 6,9 milions necessa-
ris per realitzar-les ampliant-ho posteriorment fins a  
8 milions d’euros, amb el compromís de què el Govern 
retornarà els diners entre el 2013 i el 2042, 100.000 
d’euros el 2013 i 400.000 a partir dels anys següents.

La previsió és que les obres finalitzin a l’octubre de 
2013 i per tant es pugues realitzar el trasllat durant el 
curs 2013-2014 posant fi a una provisionalitat de més 
de 20 anys.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Què l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona es tras-
lladi al seu nou emplaçament de la Chartreuse, tal i 
com estava previst, en quant finalitzin les obres de re-
modelació de l’edifici, posant fi a una provisionalitat 
de 20 anys.

2. Què s’incorpori en el nou pressupost 2013 la partida 
econòmica necessària per a complir el conveni signat 
amb l’Ajuntament de Tarragona per al finançament de 
la construcció de l’Escola.

Palau del Parlament, 28 de desembre de 2012

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

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la Llei 17/2007, de mesures fiscals i finan-
ceres, amb relació al cobrament als rama-
ders de la taxa sanitària dels escorxadors
Tram. 250-00029/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 521 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada.

Exposició de motius

La Llei 17/2007, de 21 de desembre, de mesures fis-
cals i financeres introduïa que la taxa per activitats de 
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control i inspecció sanitària en escorxadors, sales d’es-
pecejament i establiments de transformació de la caça 
l’havia de satisfer el subjecte passiu, que en aquest cas 
és el titular de l’activitat de sacrifici o d’especejament 
el qual no por repercutir l’import de la taxa al ramader.

Posteriorment el Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de 
juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de taxes 
i preus públics de la Generalitat de Catalunya establia 
que la taxa que grava les activitats de control i inspec-
ció sanitària en escorxadors, sales d’especejament i es-
tabliments de manipulació de la caça, l’havien d’auto 
liquidar les persones físiques o jurídiques operadores 
o explotadores responsables de les activitats que es fan 
en escorxadors, en sales d’especejament i establiments 
de manipulació de la caça.

La realitat però ha estat que una part dels escorxadors 
han continuat repercutint la taxa als ramaders, fins i 
tot després de les denúncies presentades per alguns 
dels afectats

El sector ramader està sotmès a una àmplia reglamen-
tació, en alguns casos sol·licitades pel mateix, però si 
el sector percep què algunes de les normes que l’afa-
voreixen s’incompleixen, davant de la passivitat de 
l’administració, es desanima i pot posar en qüestió tot 
aquest marc al temps que els fets exposats suposen una 
injustícia i un clar incompliment de la Llei.

En aquest sentit ja en el debat monogràfic sobre el mon 
agrari que es va realitzar en aquest parlament el 14 
d’abril de 2010 es va acordar «Fer complir de manera 
immediata la legislació vigent perquè els escorxadors 
no cobrin la taxa sanitària als ramaders».

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Emprendre les accions i implementar les mesures 
necessàries per tal què es compleixi la Llei 17/2007 en 
referència a que els escorxadors, sales d’especejament 
i establiments de transformació de la caça i altres esta-
bliments alimentaris subjectes a control oficial no con-
tinuïn repercutint la taxa sobre els ramaders.

2. Presentar al Parlament un pla d’actuació per la 
implementació de la Llei 17/2007 en aquest apartat, 
abans de 3 mesos, per garantir què l’import de la taxa 
sanitària no es repercuteix sobre els ramaders, primers 
productors, sinó que la paga el subjecte passiu qui la 
pot repercutir en la cadena de preu posteriorment

Palau del Parlament, 28 de desembre de 2012

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

Proposta de resolució sobre les obres de 
descontaminació del pantà de Flix
Tram. 250-00030/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 523 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada.

Exposició de motius

Durant l’any 2011 es van signar diferents convenis per 
tal d’iniciar la segona fase de les obres de descontami-
nació del pantà de Flix.

El mes de febrer es signà un conveni de col·laboració 
entre la Sociedad Estatal d’Aigües de les Conques Me-
diterrànies (Acuamed), depenent del Ministeri de Medi  
Ambient i Medi Rural i Marí (MARM), Ercros i 
l’Ajuntament de Flix, per l’emmagatzematge dels fangs 
extrets de l’embassament d’aquesta localitat a l’aboca-
dor industrial.

El mes de juliol del mateix any 2011 es va signar un 
segon conveni de col·laboració entre Acuamed, depe-
nent del MARM i l’Ajuntament de Flix, per a la ges-
tió de l’abocador on s’emmagatzemaran els residus ex-
trets de l’embassament de Flix.

D’aquesta manera es donava llum verda a la segona 
fase de les obres en la qual s’havia de procedir, una 
vegada s’acabessin els treballs de condicionament de 
l’abocador, a la pròpia extracció dels llots. Aquests ha-
vien de ser tractats abans del seu emmagatzematge en 
una planta de tractament de residus construïda en els 
terrenys cedits per Ercros, mitjançant un altre conve-
ni signat entre la citada empresa i Acuamed el mes de 
juny del mateix 2011.

Durant l’any 2012 s’han realitzat i finalitzat els treballs 
de tancament de la zona on han de començar els tre-
balls d’extracció així com la planta de tractament i per 
tant ja està tot a punt per poder iniciar els treballs d’ex-
tracció.

D’altra part no es deuen vincular els treballs d’extrac-
ció a la finalització de les obres del Pla de restitució, 
atès què la construcció o recuperació de nous pous 
d’abastament d’aigua potable a Ascó, Vinebre, Mora 
de l’Ebre i Miravet, Vinallop, entre altres son per a 
millorar l’abastament actual i no per un abastament 
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alternatiu, tot i la importància per al territori de què 
aquests es realitzin.

Retardar l’extracció pot agreujar el problema medi 
ambiental què suposa tenir aquests tòxics al riu, què 
com explica el catedràtic d’ecologia de la Universitat 
de Barcelona Narcis Prat i palesen els estudis realit-
zats, en les crescudes provocades o naturals del riu 
s’aboquen i dispersen mercuris, metalls pesants i or-
ganoclorats, què arriben als arrossars i al Delta amb el 
risc fins i tot per a la salut humana.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat

1. Que s’iniciïn els treballs d’extracció dels llots tò-
xics, sense condicionar-ho a la finalització de les obres 
del Pla de restitució.

2. Que l’Agència Catalana de l’Aigua compleixi la seva 
part del Conveni pel que fa a les obres dels pobles que 
consten a l’annex 1 i 2 de les quals la Generalitat no-
més ha de pagar els projectes i les expropiacions.

3. Que es faci una recalendarització i un pla de finan-
çament específic de les obres de l’annex 3 atès que 
malgrat no són imprescindibles en cas d’un hipotètic 
episodi de contaminació si són necessàries per al ter-
ritori.

4. Que es convoqui la Comissió Mixta de Seguiment 
i s’inviti als experts i tècnics per tal de tractar tots els 
dubtes, fer el seguiment dels treballs i aconseguir els 
consensos amb els representants locals del territori.

Palau del Parlament, 7 de gener de 2013

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

Proposta de resolució sobre la suspensió 
del Pla director urbanístic per al desenvolu-
pament d’infraestructures viàries, ferrovià-
ries i logístiques a les comarques de l’Alt Pe-
nedès i el Baix Penedès
Tram. 250-00031/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 524 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada.

Exposició de motius

Atès que el juliol de 2012 la Comissió d’Urbanisme 
de Catalunya va aprovar definitivament el Pla Director 
Urbanístic PDU d’infraestructures viàries, ferrovià-
ries i logístiques al Penedès què permet desenvolupar 
la construcció del CIM Logis Penedès entre les pobla-
cions de Banyeres i l’Arboç, aprovació què s’ha fet sen-
se la participació i el consens promesos i sense donar 
resposta al centenar d’al·legacions presentades.

Atesa la resposta del Comissari de Medi Ambient de 
la UE, Sr. Janez Potočnik, a les preguntes plantejades 
pels europarlamentaris catalans Raül Romeva i Oriol 
Jonqueres en que palesava que aquest projecte no ha 
tingut en compte la voluntat i l’autonomia dels governs 
locals i recordava la normativa europea–la Directiva 
2011/42/CE– que estableix l’obligatorietat de realitzar 
consultes a la població afectada durant els processos 
de planificació territorial.

Ateses les incerteses sobre el finançament i futura 
construcció de les infraestructures previstes què ga-
ranteixin la intermodalitat.

Atès què el Pla Director segueix mantenint l’A-7 com 
a nova autovia de 4 carrils paral·lela a l’autopista quan 
fins i tot el Conseller de Territori i Sostenibilitat Lluis 
Recoder reconeixia què la única opció sostenible i vi-
able era aprofitar l’AP-7 per vehicular el trànsit de l’ac-
tual N-340.

Atès què al Baix Penedès hi ha més de 75 ha de sol 
industrial dispers amb els carrers fets i sense cap nau 
construïda i què el nivell actual d’ocupació a les àrees 
logístiques de Catalunya no arriba al 50%, essent un 
sector què acumula un descens significatiu d’activitat 
des de l’any 2007.
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Atès què resta pendent de redactar el Pla Director Ur-
banístic del Baix Penedès, tal i com determinava el Pla 
Territorial Parcial del Camp de Tarragona i què caldrà 
coordinar-lo i encaixar-lo en la futura planificació ter-
ritorial de l’àmbit Penedès.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Deixar en suspens de manera cautelar l’aprovació 
del Pla director urbanístic per al desenvolupament 
d’infraestructures viàries, ferroviàries i logístiques al 
Penedès, fins què no s’hagi realitzat el Pla Director 
Comarcal del Baix Penedès amb estrictes criteris de 
participació ciutadana.

2. Convocar un procés de consulta i participació ciuta-
dana rigorós sobre la conveniència o no de la construc-
ció d’aquesta infraestructura en els termes actualment 
plantejats i en funció de la realitat econòmica i dels 
criteris d’austeritat i eficiència en la inversió.

3. Establir una comissió d’estudi que compti amb una 
representació equitativa de la societat civil, empresa-
rial i política del territori i l’assessorament d’experts i 
acadèmics proposats tant per l’Administració com pels 
altres agents.

4. Revisar l’anterior estudi econòmic i actualitzar les 
dades, a partir del context socioeconòmic actual, so-
bre creació de llocs de treball impacte ambiental, via-
bilitat d’altres zones logístiques, intermodalitat, i al-
tres aspectes significatius.

Palau del Parlament, 7 de gener de 2013

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

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la disposició addicional desena de la Llei 
10/2001, del Pla hidrològic nacional, i l’apro-
vació del Pla integral de protecció del delta 
de l’Ebre
Tram. 250-00032/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 540 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-

talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada.

Exposició de motius

Atès que la legislació vigent mena a fixar un cabal am-
biental per al riu Ebre què permeti el desenvolupament 
de les funcions ecològiques del riu, el delta i l’ecosis-
tema marí pròxim.

Atès que el Consell per a la Sostenibilitat de les Terres 
de l’Ebre va elaborar un informe científic que quanti-
ficava el cabal ecològic i què va estar acceptat per les 
administracions públiques del territori i pel Parlament 
de Catalunya.

Davant de les amenaces de possibles transvasaments i 
de l’escenari de fragilitat ambiental del riu Ebre i del 
Delta i que resta pendent d’aprovació el Pla Integral 
de Protecció del Delta de l’Ebre previst a la legislació 
vigent.

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. Fer les gestions oportunes i –en el seu cas interposi 
les accions que procedeixin legalment– per tal que es 
doni compliment immediat a les previsions de la Dis-
posició addicional desena de la llei 10/2001 de 5 de 
juliol del Plan Hidrológico Nacional, modificada per 
la Llei 11/2005 del 22 de juny relativa a la necessitat 
d’aprovació del Pla integral de Protecció del Delta de 
l’Ebre què contempli «la definició del règim hídric que 
permet el desenvolupament de les funcions ecològi-
ques del riu, el delta i l’ecosistema marí pròxim.

2. Definir un cabal addicional que s’aportarà amb la 
periodicitat i magnituds que s’estableixin de manera 
que s’asseguri la correcta realització dels requeriments 
mediambientals del sistema», en base a la proposta 
aprovada per la Comissió de Medi ambient i Habitatge 
del Parlament de Catalunya, l’any 2008, rebutjant la 
proposta de la CHE.

3. Fer l’aprovació què li correspon del Pla Integral de 
Protecció del Delta de l’Ebre en exercici de les seves 
competències i a requerir l’aprovació del Pla Integral 
de Protecció del Delta de l’Ebre que correspon a l’ad-
ministració de l’estat, en la part que afecta a les seves 
competències.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2012

Dolors Camats Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA
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3.10.85. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER A 
CREAR COMISSIONS, SUBCOMISSIONS 
I GRUPS DE TREBALL

Proposta de resolució de creació d’una co-
missió d’investigació sobre les possibles 
responsabilitats derivades de l’actuació i la 
gestió de les entitats financeres i la possible 
vulneració dels drets dels consumidors
Tram. 252-00001/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya, Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 

i Alternativa, Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 23 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.01.2013

A la Mesa del Parlament

Les caixes catalanes, pràcticament en la seva totalitat, 
s’han vist afectades per la crisi financera que té, en 
bona mesura, els seus orígens en la crisi immobiliària 
a la qual aquestes entitats hi han contribuït de forma 
decisiva.

Les caixes catalanes s’han transformat en bancs o han 
estat nacionalitzats o s’han fusionat amb altres enti-
tats, un procés de reestructuració que està requerint 
d’una forta dotació de diners públics.

Les entitats financeres han comercialitzat productes fi-
nancers de risc, com les participacions preferents, el 
deute preferent o bons convertibles entre altres pro-
ductes, així com crèdits hipotecaris, afectant als drets 
dels consumidors i provocant una greu problema so-
cial que afecta milers de persones. Així mateix han 
realitzat operacions de crèdit i inversions d’alt risc que 
han portat a la situació de necessitat d’ajuda pública 
metre es fixaven noves i desproporcionades retribuci-
ons i indemnitzacions dels alts directius.

Igualment, es fa necessària l’anàlisi de les ajudes pú-
bliques rebudes i de les conclusions sobre l’estat i la 
gestió de les entitats financeres catalanes dels repre-
sentants dels Fons de Reestructuració Ordenada Ban-
cària (FROB) en els seus consells d’administració.

L’objecte d’investigació és, per tant, d’interès públic 
i afecta competències de la Generalitat, d’acord amb 
l’article 120 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 
que regula les competències en Caixes d’Estalvis i 
l’article 123 que regula les competències en matèria 
de consum.

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignats, 
d’acord amb el que s’estableix a l’article 58.3 del Re-
glament de la Cambra, sol·liciten la creació d’una co-
missió d’investigació en relació amb les possibles res-

ponsabilitats derivades de l’actuació i la gestió de les 
entitats financeres ubicades a Catalunya i a la possible 
vulneració dels drets dels consumidors, continuació 
de la comissió iniciada durant la IX legislatura.

Un cop formalitzada la constitució de la comissió i 
d’acord amb el que estableix l’article 58.4 del Regla-
ment, aquesta ha d’elaborar i aprovar un pla de treball.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2012

Maurici Lucena i Beatriu, portaveu del GPS; Josep 
Enric Millo i Rocher, portaveu del GP PPC; Dolors 
Camats i Luis, portaveu del GP D’ICV-EUiA; Jordi 
Cañas Pérez, portaveu del GP C’s

Proposta de resolució de creació d’una co-
missió d’investigació sobre la gestió en l’àm-
bit sanitari i les relacions entre el sector pú-
blic sanitari i les empreses
Tram. 252-00002/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya, Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 

i Alternativa, Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 24 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.01.2013

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el 
que estableix l’article 58.1 del Reglament del Parla-
ment, sol·liciten la creació d’una comissió d’investiga-
ció amb relació a la gestió del Consorci Salut del Ma-
resme i La Selva i de la Fundació Privada de Gestió 
Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
i sobre la relació entre el Servei Català de la Salut, 
el Consorci de Salut i Social de Catalunya, el grup 
SERHS i les empreses Innova i CCM Estratègies i 
Salut.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2012

Maurici Lucena i Beatriu, portaveu del GP SOC; Enric 
Millo i Rocher, portaveu del GP PPC; Dolors Camats 
i Luis, portaveu del GP D’ICV-EUiA; Jordi Cañas Pé-
rez, portaveu del GP de C’s

Fascicle segon
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Proposta de resolució de creació d’una co-
missió d’estudi sobre les bales de goma i 
altres instruments antiavalots dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 252-00003/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista, Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 312 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.01.2013

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el 
que estableixen els articles 39, 54 i concordants del 
Reglament del Parlament, proposen la creació d’una 
comissió específica per a l’estudi sobre les bales de go-
ma i altres projectils de llançadora, materials antiava-
lots i protocols d’actuació del Cos de Mossos d’Esqua-
dra davant mobilitzacions i conflictes socials.

Normes d’organització i funcionament

Tipus de comissió

Es proposa la creació d’una comissió d’estudi sobre 
les bales de goma, altres projectils de llançadora, ma-
terials antiavalots i protocols d’actuació del Cos de 
Mossos d’Esquadra davant mobilitzacions i conflictes 
socials, d’acord amb el que estableix l’article 54 del 
Reglament del Parlament.

Composició

La comissió ha d’ésser integrada per un membre de 
cada grup parlamentari. La seva regulació es preveu 
d’acord amb les disposicions del Reglament del Parla-
ment per a aquest tipus d’òrgan.

D’altra banda, també es preveu la possibilitat que hi 
assisteixin tècnics, especialistes i membres d’entitats.

Objecte

L’estudi sobre les bales de goma, altres projectils de 
llançadora, materials antiavalots i protocols d’actuació 
del Cos de Mossos d’Esquadra davant mobilitzacions 
i conflictes socials.

Termini per a la realització dels treballs  
de la Comissió

La comissió específica per a l’estudi sobre les bales de 
goma i altres instruments antiavalots del Cos de Mos-
sos d’Esquadra tindrà una durada de quatre mesos.

La comissió podrà redactar un informe final que, si 
escau, serà aprovat, d’acord amb les previsions del Re-
glament del Parlament.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2012

Maurici Lucena i Betriu Dolors Camats Luis
Portaveu del GP SOC Portaveu GP ICV-EUiA

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Horari del Registre General del Parlament i 
pròrroga automàtica de terminis
Tram. 240-00001/10

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 9 de 
gener de 2013, ha fixat l’horari del Registre General 
del Parlament i ha acordat la pròrroga automàtica dels 
terminis establerts per a la presentació de documents, 
en els termes següents: 

1. El Registre General del Parlament és obert  de di-
lluns a divendres (llevat dels dies declarats festius), 
amb l’horari següent: 

a) Matí: de 9 h a 14 h.

b) Tarda, entre el 15 de gener i el 31 de juliol (llevat 
del 28 de març i el 23 d’abril) i entre el 2 de setembre i 
el 30 de desembre (llevat del 24 de desembre): de 16 h  
a 18.30 h.

2. El Registre General del Parlament és obert també 
mentre són reunits el Ple del Parlament, la Mesa o la 
Junta de Portaveus.

3. Els terminis per a la presentació de documents al 
Registre General del Parlament establerts pel Regla-
ment i fixats en dies es prorroguen automàticament 
fins a dos quarts de deu del matí del dia hàbil següent.

Palau del Parlament, 9 de gener de 2013

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català

Calendari de dies inhàbils per al 2013
241-00002/10

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 9 
de gener de 2013, d’acord amb els articles 95 del Re-
glament i concordants, ha fixat el calendari següent de 
dies inhàbils per a l’any 2013, als efectes del còmput 
de terminis parlamentaris i de la presentació de docu-
mentació al Registre General del Parlament de Cata-
lunya.
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A més dels dissabtes i els diumenges, són inhàbils els 
dies següents: 

1 de gener (dimarts) Any Nou

29 de març (divendres) Divendres Sant

1 d’abril (dilluns) Dilluns de Pasqua Florida

1 de maig (dimecres) Festa del Treball

20 de maig (dilluns) Dilluns de Pasqua Granada

24 de juny (dilluns) Sant Joan

15 d’agost (dijous) L’Assumpció

11 de setembre (dimecres) Diada Nacional de Catalunya

24 de setembre (dimarts) Mare de Déu de la Mercè

1 de novembre (divendres) Tots Sants

6 de desembre (divendres) Dia de la Constitució

25 de desembre (dimecres) Nadal

26 de desembre (dijous) Sant Esteve

Palau del Parlament, 9 de gener de 2013

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

Resolució de la presidència del Parlament 
per la qual es declara el diputat Oriol Jun-
queras i Vies cap de l’oposició

Resolució

Presidència del Parlament

La Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència 
de la Generalitat i del Govern, en la disposició tran-
sitòria segona, regula la figura del cap de l’oposició 
mentre el Reglament del Parlament no en determini la 
condició, l’estatut i les atribucions.

D’acord amb l’apartat 1 de la dita disposició, és cap de 
l’oposició el diputat o diputada que exerceix la presi-
dència del grup parlamentari de l’oposició amb més 
escons al Parlament.

De conformitat amb l’apartat 2 de la mateixa disposi-
ció, el president o presidenta del Parlament declara la 
condició de cap de l’oposició per mitjà d’una resolució.

En ús de les atribucions que em confereix la normati-
va vigent,

Resolc:

Declarar el diputat Oriol Junqueras i Vies cap de 
l’oposició.

Palau del Parlament, 9 de gener de 2013

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Resolució de la presidència del Parlament 
per la qual es fa pública la renúncia de Jordi 
Vilajoana i Rovira a la condició de senador 
representant de la Generalitat al Senat

Comunicació

Presidència del Parlament

Faig constar que, en data del 4 de gener de 2013, Jordi 
Vilajoana i Rovira ha renunciat a la condició de sena-
dor representant de la Generalitat al Senat, càrrec per 
al qual va ésser elegit pel Parlament en la sessió plenà-
ria tinguda el 9 de febrer de 2011, d’acord amb l’article 
61.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, amb els 
articles 5 i 6 de la Llei 6/2010, del 26 de març, del pro-
cediment de designació dels senadors que representen 
la Generalitat al Senat, i amb l’article 152 del Regla-
ment del Parlament.

Palau del Parlament, 9 de gener de 2013

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.25. GRUPS PARLAMENTARIS

Composició del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Tram. 399-00005/10

Substitució de representants
Reg. 543 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 09.01.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que dispo-
sa l’article 21 del Reglament del Parlament, comuni-
ca que l’H. Sr. Ramon Espadaler i Parcerisas ha estat 
substituït com a Portaveu adjunt pel la I. Sra. Marta 
Llorens i Garcia.

Palau del Parlament, 7 de gener de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU
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Composició del Grup Mixt
Tram. 399-00007/10

Constitució, nomenament de representants 
i adscripció de diputats
Reg. 264 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 09.01.2013

A la Mesa del Parlament

Els diputats/da sotasignats d’acord amb l’art 19.R ma-
nifesten la seva voluntat d’integrar-se en el Grup Mixt 
amb la denominació Candidatura d’Unitat Popular - 
Alternativa d’Esquerres (CUP-AE).

Els òrgans de representació del dit Grup són els se-
güents:

President: David Fernàndez i Ramos
Portaveu: David Fernàndez i Ramos
Portaveu adjunt: Joaquim Arrufat i Ibáñez

Barcelona, 18 de desembre de 2012

David Fernàndez i Ramos, Georgina Rieradevall  
i Tarrés, Joaquim Arrufat i Ibáñez

4.52. COMPAREIXENCES DEL PRESIDENT 
DE LA GENERALITAT

4.52.10. COMPAREIXENCES

Compareixença del president de la Genera-
litat davant el Parlament per a donar comp-
te de l’estructura i la composició del Govern
Tram. 350-00001/10

Anunci

Anunci: President de la Generalitat (reg. 337).
Coneixement: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la comis-
sió que correspongui amb el conseller de 
Salut sobre el procés de privatització de di-
versos centres d’atenció primària
Tram. 354-00001/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 453).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la co-
missió que correspongui amb el conseller 
d’Economia i Coneixement sobre els acords 
amb l’empresa Veremonte per a la construc-
ció dels parcs temàtics Barcelona World
Tram. 354-00002/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 454).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la comis-
sió que correspongui amb el conseller de 
Territori i Sostenibilitat sobre els acords amb 
l’empresa Veremonte per a la construcció 
dels parcs temàtics Barcelona World
Tram. 354-00003/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 455).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa del Parlament, 09.01.2013.
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Sol·licitud de sessió informativa de la comis-
sió que correspongui amb el conseller d’Em-
presa i Ocupació sobre els acords amb l’em-
presa Veremonte per a la construcció dels 
parcs temàtics Barcelona World
Tram. 354-00004/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 456).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la comis-
sió que correspongui amb el conseller d’In-
terior sobre el possible emplaçament dels 
parcs temàtics Barcelona World en una zona 
inclosa en el mapa de risc químic
Tram. 354-00005/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 457).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la comis-
sió que correspongui amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat sobre el procés de priva-
tització d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 354-00006/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jordi Terrades i Santa-
creu, del Grup Parlamentari Socialista (reg. 493).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la co-
missió que correspongui amb el conseller 
d’Economia i Coneixement sobre el procés 
de privatització d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 354-00007/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 494).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la comis-
sió que correspongui amb el conseller de 
Territori i Sostenibilitat sobre el procés de pri-
vatització d’Aigües Ter Llobregat i sobre les 
al·legacions de l’Agència Catalana de l’Aigua 
amb relació al sistema de gestió del servei 
públic del cicle de l’aigua de l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona
Tram. 354-00008/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 495).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la comis-
sió que correspongui amb el conseller de 
Territori i Sostenibilitat sobre el procés d’ad-
judicació de la gestió d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 354-00009/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 501).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa del Parlament, 09.01.2013.
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Sol·licitud de sessió informativa de la comis-
sió que correspongui amb la vicepresidenta 
del Govern i consellera de Governació i Re-
lacions Institucionals sobre els objectius del 
seu departament
Tram. 354-00010/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 506).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la comis-
sió que correspongui amb el conseller de la 
Presidència sobre els objectius del seu de-
partament
Tram. 354-00011/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 507).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la co-
missió que correspongui amb el conseller 
d’Economia i Coneixement sobre els objec-
tius del seu departament
Tram. 354-00012/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 508).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la co-
missió que correspongui amb la consellera 
d’Ensenyament sobre els objectius del seu 
departament
Tram. 354-00013/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 509).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la comis-
sió que correspongui amb el conseller de Sa-
lut sobre els objectius del seu departament
Tram. 354-00014/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 510).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la comis-
sió que correspongui amb el conseller d’Inte-
rior sobre els objectius del seu departament
Tram. 354-00015/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 511).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la comis-
sió que correspongui amb el conseller de 
Territori i Sostenibilitat sobre els objectius 
del seu departament
Tram. 354-00016/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 512).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa del Parlament, 09.01.2013.
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Sol·licitud de sessió informativa de la comis-
sió que correspongui amb el conseller de 
Cultura sobre els objectius del seu departa-
ment
Tram. 354-00017/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 513).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la co-
missió que correspongui amb el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural sobre els objectius del seu 
departament
Tram. 354-00018/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 514).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la comis-
sió que correspongui amb la consellera de 
Benestar Social i Família sobre els objectius 
del seu departament
Tram. 354-00019/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 515).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la comis-
sió que correspongui amb el conseller d’Em-
presa i Ocupació sobre els objectius del seu 
departament
Tram. 354-00020/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 516).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la comis-
sió que correspongui amb el conseller de 
Justícia sobre els objectius del seu depar-
tament
Tram. 354-00021/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 517).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la comis-
sió que correspongui amb el conseller de 
Territori i Sostenibilitat sobre el nombre d’ac-
cidents mortals que es produeixen a la car-
retera C-55 al pas per la comarca del Bages
Tram. 354-00022/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 518).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa del Parlament, 09.01.2013.
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4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença d’Àngels Gui-
teras, presidenta de la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya, davant la 
comissió que correspongui perquè informi 
sobre la situació derivada de l’impagament a 
les entitats del tercer sector social
Tram. 356-00001/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans (reg. 14).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Taula d’Entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya davant la comis-
sió que correspongui perquè informi sobre 
la situació d’impagament dels ajuts a les 
entitats del tercer sector social i les conse-
qüències que se’n deriven
Tram. 356-00002/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 297).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació Empresarial de 
l’Economia Social de Catalunya davant la 
comissió que correspongui perquè informi 
sobre la situació d’impagament dels ajuts a 
les entitats del tercer sector social i les con-
seqüències que se’n deriven
Tram. 356-00003/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 298).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Re-
cursos Assistencials davant la comissió que 
correspongui perquè informi sobre la situa-
ció d’impagament dels ajuts a les entitats del 
tercer sector social i les conseqüències que 
se’n deriven
Tram. 356-00004/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 299).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió de Petites i Mitjanes 
Residències davant la comissió que cor-
respongui perquè informi sobre la situació 
d’impagament dels ajuts a les entitats del 
tercer sector social i les conseqüències que 
se’n deriven
Tram. 356-00005/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 300).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Direc-
tors de Centres i Serveis d’Atenció a la De-
pendència Gerontològica davant la comissió 
que correspongui perquè informi sobre la si-
tuació d’impagament dels ajuts a les entitats 
del tercer sector social i les conseqüències 
que se’n deriven
Tram. 356-00006/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 301).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.01.2013.
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Sol·licitud de compareixença de Xavier Trias, 
president de l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona, davant la comissió que correspongui, 
perquè expliqui els acords sobre el sistema 
de gestió del servei públic del cicle de l’ai-
gua de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 356-00007/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 496).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Sol·licitud de compareixença del director de 
l’Agència Catalana de l’Aigua davant la co-
missió que correspongui sobre el procés de 
privatització d’Aigües Ter Llobregat i sobre 
les al·legacions de l’Agència Catalana de l’Ai-
gua amb relació al sistema de gestió del ser-
vei públic del cicle de l’aigua de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona
Tram. 356-00008/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 497).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Sol·licitud de compareixença de Lluís Reco-
der, exconseller de Territori i Sostenibilitat, 
davant la comissió que correspongui, sobre 
el procés de privatització d’Aigües Ter Llo-
bregat i sobre les al·legacions de l’Agència 
Catalana de l’Aigua amb relació al sistema 
de gestió del servei públic del cicle de l’ai-
gua de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 356-00009/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 498).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Sol·licitud de compareixença de Lluís Reco-
der, exconseller de Territori i Sostenibilitat, 
davant la comissió que correspongui, sobre 
el procés d’adjudicació de la gestió d’Aigües 
Ter Llobregat
Tram. 356-00010/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 502).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la comissió que cor-
respongui amb el conseller de la Presidència 
per a informar sobre els objectius i les actu-
acions del departament
Tram. 355-00001/10

Sol·licitud

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller de la Presi-
dència (reg. 490).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Sessió informativa de la comissió que corres-
pongui amb la consellera de Governació i Re-
lacions Institucionals per a informar sobre els 
objectius i les actuacions del departament
Tram. 355-00002/10

Sol·licitud

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera de Gover-
nació i Relacions Institucionals (reg. 491).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Sessió informativa de la comissió que cor-
respongui amb el conseller d’Economia i 
Coneixement per a informar sobre els objec-
tius i les actuacions del departament
Tram. 355-00003/10

Sol·licitud

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller d’Econo-
mia i Coneixement (reg. 499).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.01.2013.
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Sessió informativa de la comissió que cor-
respongui amb el conseller de Cultura per a 
informar sobre els objectius i les actuacions 
del departament
Tram. 355-00004/10

Sol·licitud

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller de Cultura 
(reg. 503).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Sessió informativa de la comissió que cor-
respongui amb la consellera de Benestar 
Social i Família per a informar sobre els ob-
jectius i les actuacions del departament
Tram. 355-00005/10

Sol·licitud

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera de Benes-
tar Social i Família (reg. 537).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Sessió informativa de la comissió que cor-
respongui amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació per a informar sobre els objectius 
i les actuacions del departament
Tram. 355-00006/10

Sol·licitud

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller d’Empresa 
i Ocupació (reg. 542).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Sessió informativa de la comissió que cor-
respongui amb el conseller de Territori i Sos-
tenibilitat sobre el procés de privatització 
d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 355-00007/10

Sol·licitud

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller de Territori 
i Sostenibilitat (reg. 547).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Sessió informativa de la comissió que cor-
respongui amb el conseller de Territori i Sos-
tenibilitat sobre els objectius i les actuaci-
ons del departament
Tram. 355-00008/10

Sol·licitud

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller de Territori 
i Sostenibilitat (reg. 548).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Sessió informativa de la comissió que cor-
respongui amb el conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral sobre els objectius i les actuacions del 
departament
Tram. 355-00009/10

Sol·licitud

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
(reg. 549).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Sessió informativa de la comissió que cor-
respongui amb el conseller de Salut sobre 
els objectius i les actuacions del departa-
ment
Tram. 355-00010/10

Sol·licitud

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller de Salut 
(reg. 550).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.01.2013.

Sessió informativa de la comissió que cor-
respongui amb la consellera d’Ensenyament 
sobre els objectius i les actuacions del de-
partament
Tram. 355-00011/10

Sol·licitud

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera d’Ense-
nyament (reg. 551).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.01.2013.
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4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACIONS 
DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DESPATX

Encàrrec del despatx del conseller d’Eco-
nomia i Coneixement a la consellera d’Ense-
nyament
Tram. 330-00001/10

Presentació
President de la Generalitat

Reg. 311 / Coneixement: 21.12.2012

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k 
de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidèn-
cia de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos 
compte que durant l’absència del conseller d’Econo-
mia i Coneixement, des del dia 21 de desembre fins al 
dia 26 de desembre, ambdós inclosos, s’encarregarà 
del despatx del seu Departament la consellera d’En-
senyament.

Cordialment,

Barcelona, 19 de desembre de 2012

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

N. de la R.: El Decret 164/2012, de 19 de desembre, 
d’encàrrec del despatx del conseller d’Economia i Co-
neixement a la consellera d’Ensenyament des del dia 
21 de desembre fins al dia 26 de desembre, ambdós in-
closos, és publicat al DOGC 6279, de 21 de desembre 
de 2012.

Nomenament dels consellers titulars dels 
departaments i del secretari del Govern
Tram. 330-00002/10

Presentació
President de la Generalitat

Reg. 481 / Coneixement: 28.12.2012

A la Presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

Em plau donar-vos compte del nomenament de la vice-
presidenta del Govern, els consellers i conselleres dels 
departaments de la Generalitat de Catalunya i el secre-
tari del Govern:

– L’Hble. senyora Joana Ortega i Alemany titular del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals 
i vicepresidenta del Govern.

– L’Hble. senyor Francesc Homs i Molist conseller de 
la Presidència.

– L’Hble. senyor Andreu Mas-Colell conseller d’Eco-
nomia i Coneixement.

– L’Hble. senyora Irene Rigau i Oliver consellera 
d’Ensenyament.

– L’Hble. senyor Boi Ruiz i Garcia conseller de Salut.

– L’Hble. senyor Ramon Espadaler i Parcerisas conse-
ller d’Interior.

– L’Hble. senyor Santiago Vila i Vicente conseller de 
Territori i Sostenibilitat.

– L’Hble. senyor Ferran Mascarell i Canalda conseller 
de Cultura.

– L’Hble. senyor Josep Maria Pelegrí i Aixut conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural.

– L’Hble. senyora Neus Munté i Fernàndez consellera 
de Benestar Social i Família.

– L’Hble. senyor Felip Puig i Godes conseller d’Em-
presa i Ocupació.

– L’Hble. senyor Germà Gordó i Aubarell conseller de 
Justícia.

– El senyor Jordi Baiget i Cantons secretari del Go-
vern.

Ben cordialment,

Artur Mas i Gavarró

Barcelona, 27 de desembre de 2012

N. de la R.: El Decret 166/2012, de 27 de desembre, 
pel qual es nomenen la vicepresidenta del Govern, els 
consellers i conselleres dels departaments de la Gene-
ralitat de Catalunya i el secretari del Govern, és publi-
cat al DOGC 6281 Annex, del 27 de desembre de 2012.
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4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 

DE LLEIS I ALTRES NORMES

Informe sobre la situació en data del 30 de 
setembre de 2012 dels avals d’operacions 
amb venciment posterior a l’1 de gener de 
2012
Tram. 334-00001/10

Presentació
Conseller d’Economia i Coneixement

Reg. 22 / Coneixement: Mesa del 

Parlament, 09.01.2013

A la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

Per a la seva tramesa a la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost del Parlament de Catalunya, us 
trameto adjunta, la informació a 30 de setembre de 
2012, a la qual es refereix l’article 61.3 del Decret Le-
gislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de finances públiques de Cata-
lunya.

Cordialment,

Barcelona, 14 de desembre 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.

Estats de desenvolupament i d’execució del 
Pressupost de la Generalitat en data del 30 
de setembre de 2012
Tram. 334-00002/10

Presentació
Conseller d’Economia i Coneixement

Reg. 304 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 09.01.2013

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  
Generalitat de Catalunya a 30 de setembre de 2012, 
i l’informe sobre l’evolució dels resultats no financers  
i de l’endeutament previst en l’article 21 apartats 3 i 4 
de la mateixa Llei, per al seu lliurament a la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost del Parlament de 
Catalunya.

Barcelona, 19 de desembre 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 30 de setembre de 2012
Tram. 334-00003/10

Presentació
Conseller d’Economia i Coneixement

Reg. 304 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 09.01.2013

N. de la R.: L’escrit corresponent a aquest tràmit es re-
produeix en l’expedient amb NT 334-00002/10.

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya sobre l’observança del pluralisme po-
lític en la televisió i la ràdio corresponent a 
l’agost del 2012
Tram. 337-00001/10

Presentació
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 324 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 09.01.2013

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observan-
ça del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, mes 
d’agost de 2012 perquè en tingueu coneixement i als 
efectes oportuns.

Atentament,

Barcelona, 21 de desembre de 2012

Roger Loppacher i Crehuet
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.10. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 

INTERPOSATS CONTRA LLEIS DE CATALUNYA

Recurs d’inconstitucionalitat 6777/2012, in-
terposat pel president del Govern de l’Es-
tat contra els articles 59 i 64.4 i l’apartat 7 
de la disposició addicional sisena de la Llei 
3/2012, del 22 de febrer, de modificació del 
text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 381-00004/09

Al·legacions que formula el Parlament

Al tribunal constitucional

El letrado del Parlamento de Cataluña suscrito, obran-
do en nombre y representación de éste según se acre-
dita mediante la certificación de la resolución de la 
Mesa del Parlamento de 1 de marzo de 2011, y en 
cumplimiento Acuerdo de Mesa de la Diputación Per-
manente de fecha 14 de diciembre de 2012, por el que 
se acuerda la formulación de las alegaciones a este 
procedimiento según se acredita mediante la certifica-
ción que acompaña al presente escrito en documento 
adjunto, comparece ante el Tribunal Constitucional y 
como mejor en derecho proceda

Dice

1. Que, en fecha 13 de diciembre de 2012, el Parla-
mento de Cataluña ha sido notificado de la providen-
cia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional el 
11 de diciembre de 2012, por la que se admite a trá-
mite el Recurso de Inconstitucionalidad número 6777-
2012, promovido por el Presidente del Gobierno y en 
su representación y defensa por el Abogado del Estado 
contra los artículos 59, 64.4 y apartado séptimo de la 
Disposición adicional sexta de la Ley del Parlamento 
de Cataluña 3/2012, de 22 de febrero, de modificación 
del Texto refundido de la Ley de Urbanismo, aprobado 
por el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto.

2. Que, mediante Acuerdo de Mesa de la Diputación 
Permanente de fecha 14 de diciembre de 2012, el Par-
lamento de Cataluña ha decidido personarse en el pro-
cedimiento relativo al recurso de inconstitucionalidad 
número 6777-2012.

3. Que, evacuando el trámite conferido mediante la 
providencia a que se ha hecho referencia, pasa a for-
mular las siguientes

Alegaciones

La ley 3/2012, de 22 de febrero, de modificación 
del texto refundido de la Ley de urbanismo, 
aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, 
de 3 de agosto, y su inserción en el marco 
competencial

I

La Ley 3/2012, de 22 de febrero, como indica su títu-
lo, es una ley de modificación del texto refundido de la 
ley de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 
1/2010, de 3 de agosto (TRLU, en adelante). La modi-
ficación adoptada, sin embargo, no supone un cambio 
conceptual o de modelo en la regulación del urbanis-
mo, sino, básicamente, un cambio de carácter instru-
mental y técnico, que debe entenderse en el contexto 
de las medidas legislativas impulsadas en los dos úl-
timos años respecto de otros ámbitos de la actividad 
de la Administración de la Generalidad con el propó-
sito de simplificar la tramitación administrativa, con-
tribuir a la promoción de la actividad económica ante 
la situación actual de crisis y facilitar la actividad ur-
banística municipal en el marco de las dificultades fi-
nancieras que condicionan gravemente a las entidades 
locales en dicha situación.

En general, el contenido de la regulación incorporada 
en la Ley 3/2012 no se extiende más allá de lo que ya 
incluía el texto refundido modificado, el cual deriva-
ba de la anterior Ley de urbanismo 2/2002, de 14 de 
marzo, aprobada en un momento económico muy di-
ferente, como es bien sabido, del presente. Ello quiere 
decir que se trata de una regulación centrada plena-
mente en la materia de urbanismo, de competencia ex-
clusiva de la Generalidad, de acuerdo con el artículo 
149.5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC, 
en adelante).

“5. Corresponde a la Generalitat, en materia de urba-
nismo, la competencia exclusiva, que incluye en todo 
caso:

a) La regulación del régimen urbanístico del suelo, que 
incluye, en todo caso, la determinación de los criterios 
sobre los diversos tipos de suelo y sus usos.

b) La regulación del régimen jurídico de la propiedad 
del suelo respetando las condiciones básicas que el Es-
tado establece para garantizar la igualdad del ejerci-
cio del derecho a la propiedad.

c) El establecimiento y la regulación de los instrumen-
tos de planeamiento y gestión urbanística, así como de 
su procedimiento de tramitación y aprobación.

d) La política de suelo y vivienda, la regulación de los 
patrimonios públicos de suelo y vivienda y el régimen 
de la intervención administrativa en la edificación, la 
urbanización y el uso del suelo y el subsuelo.
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e) La protección de la legalidad urbanística, que inclu-
ye, en todo caso, la inspección urbanística, las órdenes 
de suspensión de obras y licencias, las medidas de res-
tauración de la legalidad física alterada, así como la 
disciplina urbanística.”

Como ya se ha indicado, el alcance de la Ley 3/2012 
se reduce a la modificación de aspectos puntuales o 
concretos de la regulación integral del urbanismo esta-
blecida anteriormente, para añadir mayor precisión, en 
algunos casos, o concreciones, en otros, o cambiar el 
sentido de la previsión normativa anterior, finalmente, 
en otros casos, lo cual significa que se inscribe plena-
mente dentro de la materia que aparece descrita en el 
precepto estatutario reproducido, y por lo tanto, se tra-
ta de una norma que se ha producido dentro del mar-
co competencial correspondiente, de la misma manera 
que la ley modificada, como así debió de considerarse 
en su día por los sujetos legitimados para interponer el 
recurso de inconstitucionalidad ya que no hicieron uso 
de tal derecho.

II

La confirmación de la competencia de la Generalidad 
sobre la materia urbanística como exclusiva, sin em-
bargo, no conlleva que el Estado carezca de competen-
cias que puedan incidir sobre el sector material del ur-
banismo, ni permite impedir al mismo el ejercicio de 
sus competencias sectoriales, también exclusivas, con 
proyección territorial.

La jurisprudencia constitucional, singularmente, la 
STC 61/1997, de 20 de marzo, seguida por las poste-
riores 164/2001, de 11 de julio, y 178/2004, de 21 de 
octubre, ha establecido, con meridiana claridad, la ne-
cesidad de compatibilizar la competencia autonómica 
exclusiva sobre el urbanismo con determinadas com-
petencias reservadas al Estado en el artículo 149.1 CE. 
Como se dirá, concretamente, en la primera de las sen-
tencias citadas:

“b) El orden constitucional de distribución de com-
petencias ha diseccionado ciertamente la concep-
ción amplia del urbanismo que descansaba en la le-
gislación anterior a la Constitución de 1978, pues no 
es posible desconocer, como se ha dicho, que junto a 
la atribución de la competencia urbanística a las Co-
munidades Autónomas, el art. 149.1 C.E. reconoce al 
Estado la competencia, también exclusiva, sobre las 
condiciones básicas de ejercicio de los derechos cons-
titucionales o la legislación sobre expropiación forzo-
sa, o el sistema de responsabilidad o el procedimiento 
administrativo común, por citar algunos de los instru-
mentos de los que el urbanismo, con esa u otra nomen-
clatura, suele hacer uso.

Pues bien, expuesto lo anterior, ha de afirmarse que 
la competencia autonómica exclusiva sobre urbanismo 
ha de integrarse sistemáticamente con aquellas otras 
estatales que, si bien en modo alguno podrían legiti-

mar una regulación general del entero régimen jurí-
dico del suelo, pueden propiciar, sin embargo, que se 
afecte puntualmente a la materia urbanística (estable-
cimiento de las condiciones básicas que garanticen la 
igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad ur-
bana, determinados aspectos de la expropiación for-
zosa o de la responsabilidad administrativa). Pero ha  
de añadirse, a renglón seguido, que no debe perderse de  
vista que en el reparto competencial efectuado por la 
C.E. es a las Comunidades Autónomas a las que se ha 
atribuido la competencia exclusiva sobre el urbanis-
mo, y por ende es a tales entes públicos a los que com-
pete emanar normas que afecten a la ordenación urba-
nística, en el sentido anteriormente expuesto.

Esta misma visión sistemática, unitaria y coherente, 
del bloque de la constitucionalidad fue recogida en el 
preámbulo de la Ley 8/1990, sobre Reforma del Ré-
gimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo, refundi-
da en el T.R.L.S.: «La delimitación constitucional de 
competencias parece impedir que el Estado apruebe 
una nueva Ley sobre régimen del suelo y ordenación 
urbana con el mismo o similar contenido al del tex-
to refundido actualmente vigente..., ya que su regula-
ción supondría una manifiesta invasión de las com-
petencias autonómicas en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo. Pero tampoco las Comunida-
des Autónomas están facultadas para establecer una 
normativa urbanística de alcance y contenido tan am-
plio como el de la Ley vigente (preconstitucional), por-
que ello chocaría con las competencias que al Estado 
atribuye el propio texto constitucional.» (cfr. núm. II)”. 
(STC 61/1997, FJ 6, b)).

El Tribunal precisará que las competencias reservadas 
al Estado con las que deberá integrarse la competencia 
autonómica sobre urbanismo, son las que se recogen 
en el artículo 149.1 CE, apartados 1º (La regulación 
de las condiciones básicas que garanticen la igualdad 
de todos los españoles en el ejercicio de los derechos 
y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.); 
8º (Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, 
modificación y desarrollo por las Comunidades Autó-
nomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí 
donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la 
aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relacio-
nes jurídico-civiles relativas a las formas de matrimo-
nio, ordenación de los registros e instrumentos públi-
cos, bases de las obligaciones contractuales, normas 
para resolver los conflictos de leyes y determinación 
de las fuentes del Derecho, con respeto, en este últi-
mo caso, a las normas de derecho foral o especial),  
y 18º (Las bases del régimen jurídico de las Adminis-
traciones públicas y del régimen estatutario de sus 
funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los ad-
ministrados un tratamiento común ante ellas; el pro-
cedimiento administrativo común, sin perjuicio de las 
especialidades derivadas de la organización propia de 
las Comunidades Autónomas; legislación sobre expro-
piación forzosa; legislación básica sobre contratos y 
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concesiones administrativas y el sistema de responsa-
bilidad de todas las Administraciones públicas). Debe 
añadirse a ello que la jurisprudencia constitucional ha 
señalado también la existencia de otros títulos compe-
tenciales estatales de proyección horizontal que pue-
den incidir asimismo sobre la competencia autonómi-
ca examinada, como son los enumerados en el artículo 
149.1.13ª CE (Bases y coordinación de la planificación 
general de la actividad económica) y 149.1.23ª CE (Le-
gislación básica sobre protección del medio ambien-
te, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades 
Autónomas de establecer normas adicionales de pro-
tección. La legislación básica sobre montes, aprove-
chamientos forestales y vías pecuarias). Finalmente, 
la citada jurisprudencia también declara que diversas 
competencias sectoriales estatales que se proyectan 
sobre el territorio pueden condicionar la competencia 
autonómica sobre urbanismo.

Sobre la base de la delimitación establecida por la ju-
risprudencia constitucional en este complejo marco 
competencial en el que se entrecruzan diversos títulos 
competenciales, adaptado a las nuevas realidades nor-
mativas configuradas por el Estatuto de Autonomía de 
Cataluña, de 19 de julio de 2006, y el marco jurídico 
derivado de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 
se ha elaborado, y aprobado, la Ley 3/2012, actualiza-
ción, en su mayor parte, de la legislación urbanística 
iniciada con la Ley 2/2002, de 14 de marzo, y que con-
cluye con el TRLU, de 3 de agosto de 2010. Como se 
pondrá de manifiesto a continuación, los preceptos ob-
jeto del presente recurso de inconstitucionalidad se in-
sertan plenamente dentro del marco competencial de 
la Generalidad de Cataluña, descrito anteriormente.

La compatibilidad entre el artículo 59.1  
de la Ley 3/2012, de 22 de febrero  
y la legislación básica estatal

I

A juicio de la representación de la recurrente, el artí-
culo 59.1 de la Ley 3/2012, incurre en inconstitucio-
nalidad por extralimitación competencial en cuanto 
contradice lo dispuesto en la legislación básica estatal. 
Sin embargo, un análisis de los preceptos implicados, 
pone de manifiesto que tal contradicción en realidad 
no se produce, sino que, por el contrario, la compatibi-
lidad lógica entre aquellos no sólo es posible, sino que 
resulta de la interpretación correcta que se desprende 
con naturalidad.

El artículo 59 de la Ley 3/2012 establece:

“Se modifica el artículo 167 del texto refundido de la 
Ley de urbanismo, que queda redactado del siguiente 
modo:

«Artículo 167. Cesión gratuita y enajenación onerosa 
por un precio inferior.

1. Las administraciones públicas o las entidades ur-
banísticas especiales que gestionan el respectivo pa-
trimonio público de suelo y de vivienda pueden ceder 
gratuitamente los bienes que están integrados en el 
mismo, o enajenarlos por un precio inferior al de su 
valoración, a favor de otras administraciones o enti-
dades públicas, o de entidades privadas sin ánimo de 
lucro, para atender necesidades de vivienda de carác-
ter social o de equipamiento comunitario, para gene-
rar actividad económica en áreas deprimidas o para 
formar reservas para proteger y tutelar el suelo no ur-
banizable.

2. El órgano competente para acordar la cesión gra-
tuita de los bienes, o la enajenación por un precio in-
ferior al de su valoración, debe concretar en la corres-
pondiente resolución el destino que la justifica, al cual 
queda vinculado el bien cedido o enajenado, y el plazo 
para hacerla efectiva. Si el adquirente incumple este 
plazo o, posteriormente, no destina el bien a la finali-
dad o el uso vinculados, o no se cumplen las cargas o 
condiciones impuestas, queda resuelta la cesión o la 
enajenación y el bien revierte a la administración o la 
entidad transmisora.»”.

En la parte del artículo transcrito que es objeto de 
discusión en este proceso, se dispone que la adminis-
tración que gestiona el patrimonio público del suelo 
puede enajenarlo por un precio inferior al de su va-
loración, o cederlo gratuitamente, para destinarlo, en-
tre otros fines “a generar actividad económica en áreas 
deprimidas”. Esta previsión ya existía con anterioridad 
a la modificación, concretamente, en el artículo 167 
TRLU, sin que entonces se hubiera advertido, y ob-
jetado, su posible inconstitucionalidad en el momen-
to procesal oportuno por la ahora recurrente, habida 
cuenta que ya se hallaba vigente el artículo 39.1 LRSV 
en los mismos términos que hoy día, con el que se pro-
duce la pretendida contradicción. En este caso, la mo-
dificación operada por la Ley 3/2012 no ha tenido por 
objeto esta previsión normativa, que ha permanecido 
inalterada, sino otro aspecto de la regulación de los 
patrimonios públicos del suelo, y ha consistido en in-
troducir la posibilidad de la enajenación de suelo pú-
blico por precio inferior a su valoración, cosa no se 
discute en el presente recurso.

La pretendida contradicción entre el artículo 59 de la 
Ley 3/2012 y los artículos 38 y 39 de la Ley 6/1998, de 
13 de abril, sobre el régimen del suelo y valoraciones 
(en adelante, LRSV) resulta desmentida si se analizan 
tanto en sus propios términos como en una interpreta-
ción sistemática, indispensable para determinar el ver-
dadero alcance de los preceptos citados.

La supuesta discrepancia se centra en los destinos a 
los que obligatoriamente deben sujetarse los patrimo-
nios públicos del suelo a partir del artículo 39 TRSU, 
aunque en algún momento del recurso se alude tam-
bién a la afectación de los recursos obtenidos a partir 
de los citados patrimonios.
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Cabe señalar, primeramente, que la interpretación de 
la representación de la actora relativiza una precisión 
contenida en el artículo 39 LRSV, que impide asimi-
larlo plenamente al artículo 59 de la Ley 3/2012 o, di-
cho de otra manera, no existe una coincidencia ple-
na respecto al objeto al que se refieren uno, la norma 
estatal, y otro, la norma autonómica, y la matización 
puede ser relevante por cuanto posibilita una interpre-
tación que hace a ambas normas compatibles entre sí. 
El artículo 39.1 LRSV determina una afectación obli-
gatoria “la construcción de viviendas sujetas a algún 
régimen de protección pública”, sin excluir otras po-
sibles, como veremos, pero no para todos los bienes 
que integran los patrimonios públicos del suelo, sino 
sólo para una parte de los mismos: “los que integran 
necesariamente los patrimonios públicos del suelo en 
virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo an-
terior”. La vinculación determinada por este precepto 
se refiere, por lo tanto, sólo a una parte de los bienes 
que integran el patrimonio público del suelo, pero no 
a todos. Los no incluidos dentro de la categoría referi-
da en el artículo 38.1, no se hallan afectos a la limita-
ción de destino que se prescribe en esta norma. Y esta 
otra categoría residual de bienes que pueden integrar 
el patrimonio público del suelo no constituye una mera 
hipótesis, sino que pueden no sólo existir, sino incluso 
en algún municipio ser los únicos que integren su pa-
trimonio público del suelo.

Los bienes inmuebles a los que se refiere el artículo 
39.1, remitiéndose a los indicados en el artículo 38.1, 
son los incluidos en el suelo de cesión obligatoria y 
gratuita correspondiente al porcentaje de aprovecha-
miento que fije la legislación urbanística, en cada caso, 
en los procesos de transformación urbanística. Estos 
bienes son los únicos de inclusión obligatoria en el pa-
trimonio público del suelo (generalmente municipal, 
aunque no necesariamente), en la legislación básica 
estatal y, por lo tanto, los afectados por la determi-
nación de destino establecida en el artículo 39.1. Sin 
embargo, que se integren otros bienes dentro del pa-
trimonio público del suelo se admite en el mismo ar-
tículo 38.1:

“con la finalidad de regular el mercado de terrenos, 
obtener reservas de suelo para actuaciones de inicia-
tiva pública y facilitar la ejecución de la ordenación 
territorial y urbanística, integran los patrimonios pú-
blicos de suelo los bienes, recursos y derechos que ad-
quiera la Administración en virtud del deber a que se 
refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 16, sin 
perjuicio de los demás que determine la legislación sobre 
ordenación territorial y urbanística”.

Dentro de la amplitud de finalidades generales a las 
que deben destinarse los patrimonios públicos del sue-
lo, de acuerdo con el primer inciso del artículo trans-
crito, cabe perfectamente la prescrita en el artículo 
59.1 de la Ley 3/2012, ahora objeto del presente re-

curso, y antes el artículo 167.1 TRLU, como así debió 
entenderse al no recurrirlo en su día.

En el ámbito de Cataluña, la posibilidad de incluir 
otros bienes distintos de los obtenidos como conse-
cuencia de las cesiones obligatorias previstas en la 
propia legislación urbanística se desprende del entero 
Capítulo II del Título V del TRLU, titulado: “Reservas 
de terrenos de posible adquisición”, y de los artículos 
160 y 161 de la misma disposición. Este último pre-
cepto contempla la posibilidad de delimitar zonas al 
efecto de expropiar fincas para integrar el patrimonio 
público del suelo (bienes inmuebles, en consecuencia, 
distintos de los adquiridos en virtud de las cesiones 
obligatorias derivadas del proceso de transformación 
urbanística).

Asimismo, cabe señalar que como desarrollo de la 
precedente Ley de Urbanismo 1/2005, de 27 de julio, 
se dictó el Reglamento de la ley, aprobado por el De-
creto 305/2006, de 18 de julio, el cual se halla toda-
vía vigente y que al especificar qué bienes integran el 
patrimonio municipal del suelo y vivienda, incluye a 
otros distintos de los que resultan de la cesión obli-
gatoria en el proceso urbanizador y se extiende, me-
diante una cláusula general, a todos los que se hallen 
en cualquier clase de suelo, adquiridos por cualquier 
título, y que “el ayuntamiento acuerde incorporar a es-
te patrimonio” (art. 223.1 c)). Y es que como dispone 
el artículo 163.1 TRLU, los ayuntamientos donde no 
exista un planeamiento que delimite ámbitos de actua-
ción urbanística susceptibles de generar cesiones de 
suelo, también pueden constituir un patrimonio mu-
nicipal del suelo “voluntariamente”, si así lo acuerdan.

De lo expuesto, debe deducirse que sólo un grupo de 
bienes de los que integran los patrimonios públicos del 
suelo, aquellos de integración obligatoria en este tipo 
de patrimonio específico, están afectos a las finalida-
des determinadas por la legislación básica, pero los 
restantes bienes integrados en dicho patrimonio pue-
den afectarse a otras finalidades determinadas por la 
legislación urbanística, las cuales, lógicamente serán 
de carácter urbanístico y, además, vinculadas a lo que 
disponga el planeamiento urbanístico correspondien-
te, condicionamiento éste último relevante pues defi-
ne el modelo de desarrollo del fenómeno urbano, o de 
protección, en su caso, en el que el patrimonio públi-
co debe inscribirse como instrumento apropiado. Que 
la legislación básica determina una finalidad concre-
ta no excluye otras, como veremos, coherentes con la 
función del patrimonio público del suelo, como ins-
trumento para la ejecución de las previsiones urbanís-
ticas. En este sentido, el artículo 160.3 TRLU, en la 
redacción anterior a la modificada por la Ley 3/2012, 
al establecer qué bienes integran el patrimonio público 
del suelo no lo hace en función del título de adquisi-
ción de los mismos, sino de las finalidades a las que se 
pretenden aplicar, que aparecen prescritas en el apar-
tado 5 del mismo artículo. Y la primera de dichas fi-
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nalidades resulta coherente con la aplicación concreta 
que determina el artículo 167.1:

“5. Sin perjuicio de lo que establece el artículo 163.2, 
el patrimonio de suelo y de vivienda de los entes públi-
cos se destina a las finalidades siguientes:

a) Prever, poner en marcha y desarrollar, técnicamen-
te y económicamente, la expansión de las poblaciones 
y la mejora de la calidad de vida.

b) Hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a acce-
der a una vivienda digna y adecuada.

c) Intervenir en el mercado inmobiliario para abaratar 
el precio del suelo urbanizado y facilitar la adquisición 
de sistemas urbanísticos.

d) Formar reservas para proteger y tutelar el suelo no 
urbanizable.”

Y el artículo 166 concreta los casos en los que se per-
mite la cesión gratuita de suelo integrado en el patri-
monio público del suelo.

“1. Todas las cesiones de terrenos a título gratuito que-
dan condicionadas al hecho de que sean efectivamente 
destinadas a atender necesidades de vivienda de ca-
rácter social o finalidades de equipamiento comuni-
tario, a generar actividad económica en áreas depri-
midas o a gestionar las reservas determinadas por el 
artículo 160.5.d”.

Y éste último artículo es el que ahora ha sido modifi-
cado mediante la Ley 3/2012, salvo precisamente en 
establecer como posible destino el que discute la re-
presentación de la parte actora.

II

Sin perjuicio de las anteriores consideraciones que 
proporcionan una interpretación que permite integrar 
el precepto recurrido con la legislación básica estatal, 
una lectura adecuada de ésta por la que se refiere a la 
determinación de las finalidades a las que debe desti-
narse el patrimonio público del suelo, también permite 
sin esfuerzo la conciliación con la norma autonómica.

El artículo 39.1 establece una finalidad específica a 
la que se hallan afectos los patrimonios públicos del 
suelo.

Ahora bien, esta finalidad no es la única posible, sino 
que el mismo precepto permite una ampliación a otras 
finalidades, cumpliéndose diversos requisitos:

1. Que se trate de usos de interés social

2. Que se prevea en la legislación urbanística

3. Que sean fines urbanísticos o de protección o mejo-
ra de los espacios naturales o de bienes inmuebles del 
patrimonio cultural.

Pues bien, la posible afectación de bienes del patrimo-
nio público del suelo a fin de “generar actividad eco-

nómica en áreas deprimidas” no contradice, frente a 
lo que afirma la representación de la parte recurrente, 
las condiciones establecidas por el artículo 39.1 para la 
ampliación de las finalidades a que pueda destinarse el 
patrimonio público del suelo:

a) Se trata de un uso del suelo de interés social, pues 
resulta claro que impulsar el desarrollo de la actividad 
económica en una zona deprimida produce un benefi-
cio para el conjunto de habitantes de la zona afectada 
directamente y de los cercanos.

b) Se halla prevista en la legislación urbanística.

c) Constituye también una finalidad urbanística, pues 
no debe olvidarse que el destino de este suelo se halla 
previsto y determinado por el planeamiento urbanísti-
co, el cual no establece una ordenación en función de 
la titularidad del suelo, sino de un modelo de desarro-
llo urbanístico. Dicho de otra manera, la calificación 
del suelo, que determina el destino del patrimonio pú-
blico, no puede ser arbitraria, sino coherente con un 
modelo urbanístico.

No puede obviarse que el patrimonio público del sue-
lo se inscribe en un marco urbanístico que le atribuye 
una calificación concreta en orden a conseguir unos 
objetivos urbanísticos mediante su puesta en práctica, 
su ejecución. En consecuencia, el interés social y eco-
nómico de la operación de transformación urbanística 
que pretende generar actividad económica en un área 
deprimida no excluye la finalidad urbanística, al con-
trario, la supone. El patrimonio público del suelo se 
constituye como un instrumento de carácter urbanísti-
co, no económico, para llevar a cabo unas previsiones 
contenidas en el planeamiento urbanístico, con el que 
guardan coherencia y del que no se pueden aislar.

Pensemos en el caso de que forme parte de un patri-
monio municipal del suelo, el obtenido como conse-
cuencia de cesión obligatoria en su día, en una zona 
calificada como industrial. Si se halla en una zona con 
tal calificación, el uso que le correspondería no seria 
posible con la interpretación sumamente restrictiva 
sostenida por la representación de la actora, creando 
una situación anómala respecto del planeamiento.

Por otra parte, si se entendiera el artículo 39.1 de ma-
nera tan restrictiva como se defiende en el recurso, di-
cho precepto estaría descendiendo del plano genérico 
en el que encuentra amparo competencial en base al 
artículo 149.1.13 para penetrar en el ámbito propio de 
la legislación urbanística, posibilidad contra la que ad-
vertía el Tribunal, declarando inconstitucionales re-
gulaciones detalladas de los patrimonios públicos del 
suelo:

“De ahí que sea difícil negarle al Estado, ex art. 
149.1.13º C.E., toda competencia para fijar algunos 
criterios generales, cuando sólo el asentamiento de 
actividades industriales y empresariales y la construc-
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ción de viviendas tienen una repercusión de gran mag-
nitud sobre la entera economía general.

El problema radica, sin embargo, en determinar el al-
cance de esa competencia cuando, como es el caso, 
incide sobre una competencia autonómica sectorial, 
porque, como hemos reiterado, “cuando el Estado se 
apoya en un título tan genérico como es el de bases y 
coordinación de la planificación de la actividad eco-
nómica frente a la competencia exclusiva... de las Co-
munidades Autónomas, no puede, salvo cualificadas 
excepciones, continuar operando con todos los instru-
mentos de los que disponía con anterioridad a la des-
centralización del mismo, incidiendo continua y dia-
riamente en una materia que ha quedado ampliamente 
fuera de su competencia...” (STC 213/1994, fundamen-
to jurídico 10).

Por lo que aquí interesa, tal inteligencia restrictiva del 
art. 149.1.13º C.E. cuando afecta a la competencia ur-
banística de las Comunidades Autónomas ha de verse 
complementada además por una interpretación fina-
lista o teleológica, de modo que tan sólo aquellas nor-
mas básicas que respondan efectiva y estrictamente a 
la planificación general de la actividad económica po-
drían encontrar cobijo en el referido título, que impi-
de la producción de normas que, aunque relacionadas 
con esa planificación general, no guarden esa inme-
diata y directa relación con la dirección de la econo-
mía” (STC 61/1997, FJ 36).

Debe prevalecer, por lo tanto, una interpretación teleo-
lógica del articulo 39.1 LRSV, de carácter genérico y 
no concreto, so pena de traspasar el ámbito material al 
que se refiere el artículo 149.1.13. En este sentido, tal 
como propone la representación de la actora, debe en-
tenderse que el artículo 39.1 LRSV lo que pretende en 
definitiva es que la posible intervención pública en el 
mercado del suelo no tenga una finalidad especulativa, 
sino que se justifique en un criterio social y urbanísti-
co, y no otro es el que se prevé en el artículo 59 de la 
Ley 3/2012 contra el que se dirige el presente recurso, 
y que, en consecuencia, resulta plenamente compatible 
con la legislación básica estatal.

Cabe recordar que el Alto Tribunal se pronunció res-
pecto de la constitucionalidad de la excesiva concre-
ción del destino de los bienes integrantes del patrimo-
nio público mediante la legislación básico, y consideró 
que tal concreción no podía tener carácter básico ex 
artículo 149.1.13 CE:

“El art. 280.1 T.R.L.S., en cuanto dispone que los bie-
nes integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo se 
destinarán a la construcción de viviendas sujetas a al-
gún régimen de protección pública o a otros usos de 
interés social, conecta con el art. 276 T.R.L.S., no im-
pugnado, y responde al concepto de norma básica di-
rectamente vinculada a la planificación de la actividad 
económica general (art. 149.1.13. C.E.) en relación con 
la vivienda (art. 47 C.E.). En ese sentido, resulta elo-

cuente el carácter no básico del apartado 2 del mismo 
artículo, tampoco impugnado, que concreta y desarro-
lla el principio general del destino de aquellos bienes.

Han de prosperar, sin embargo, las impugnaciones 
deducidas contra los arts. 282.2, 284.3, 285 y 286 
T.R.L.S., relativos todos ellos a las cesiones de terre-
nos integrantes del Patrimonio, puesto que la regula-
ción de su régimen jurídico se aparta ya de la finalidad 
inmediata amparada por el art. 149.1.13. C.E. Tampo-
co es compartible el argumento del Abogado del Esta-
do, para el que los preceptos en cuestión –al regular 
las bases del régimen jurídico de las cesiones de bienes 
pertenecientes al patrimonio municipal del suelo– en-
contrarían una doble cobertura constitucional por en-
cuadrarse en el «régimen jurídico administrativo bá-
sico del urbanismo» y en las bases del régimen local 
(arts. 80.2 de la Ley de Bases de Régimen Local; 79.2 
del texto refundido de Régimen Local de 18 de abril 
de 1986). Con independencia de cuanto hemos dicho 
ya sobre los límites de la competencia estatal en re-
lación con el Patrimonio Municipal –doctrina que in-
valida por sí sola los preceptos impugnados–, convie-
ne rechazar expresamente esa argumentación, habida 
cuenta de que, como también hemos reiterado, ni el Es-
tado ostenta título suficiente para establecer un «régi-
men jurídico-administrativo básico del urbanismo», ni 
la específica regulación, pretendidamente básica, del 
régimen de cesiones que los artículos del T.R.L.S. aho-
ra impugnados contienen entronca con los arts. 80.2 
de la Ley de Bases de Régimen Local y 79.2 del texto 
refundido de Régimen Local citado, como parece suge-
rir la representación pública. En suma, el art. 280.1 es 
conforme con el bloque de la constitucionalidad y los 
arts. 277, 278.1, 282.2, 284.3, 285 y 286 están viciados 
de incompetencia y, en consecuencia, son inconstitu-
cionales.” (STC 61/1997, FJ 36).

Por lo tanto, de la jurisprudencia citada se desprende 
que el artículo 149.1.13ª CE ampara una determinación 
genérica mediante legislación básica, pero no una con-
creción, en lo que se refiere al patrimonio público del 
suelo, so pena de vaciar de contenido la competencia 
autonómica sobre urbanismo. Pues bien, una interpre-
tación del art. 39.1 LRSV como la que fundamenta la 
pretensión de la representación de la actora, al excluir 
la posibilidad que establece el artículo 59 de la Ley 
3/2012, incurriría en una restricción concreta contra-
ria a lo sostenido en la jurisprudencia constitucional.

El artículo 64.4 de la Ley 3/2012 se adecua  
al reparto constitucional de competencias

I

El recurso se dirige contra el artículo 64.4 de la Ley 
3/2012 al considerar que incurre en inconstituciona-
lidad por incompetencia en cuanto contradice clara-
mente lo dispuesto en la norma básica estatal, en este 
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caso el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 
de julio. El artículo cuya constitucionalidad discute la 
actora dispone:

“4. Se añade un nuevo apartado, el 5, al artículo 187 
del texto refundido de la Ley de urbanismo, con el si-
guiente texto:

«5. Queda sujeto al régimen de comunicación previa 
al ayuntamiento, de acuerdo con el procedimiento que 
establece la legislación de régimen local, la primera 
utilización y ocupación de los edificios y construccio-
nes. La comunicación ha de acompañarse de la certi-
ficación del facultativo director que acredite la fecha 
de finalización de las obras y de que estas se han efec-
tuado de acuerdo con el proyecto aprobado o con las 
modificaciones posteriores y las condiciones impues-
tas, y que la edificación está en condiciones de ser uti-
lizada.»”.

Aunque se matiza que la tacha de inconstitucionalidad 
se justifica en los efectos jurídicos del nuevo sistema 
de intervención administrativa establecido respecto de 
la primera utilización y ocupación de edificios y cons-
trucciones, el silencio positivo, en realidad la objeción 
cuestiona la aplicación de una técnica de intervención 
administrativa, la comunicación previa, en los térmi-
nos en los que se concibe, y define, en la legislación 
actual sobre procedimiento administrativo, a la clase 
de actos citados, ya que se trata de una técnica que 
conlleva necesariamente la aplicación de la institución 
del silencio positivo.

Frente al planteamiento expuesto, esta representación 
considera que el artículo 64.4 se adecua perfectamente 
al orden constitucional de competencias a pesar de la 
contradicción observada, que resulta evidente, ya que 
la pretendida legislación básica excede claramente los 
límites de la competencia que corresponde al Estado 
en esta materia.

Según determina la Disposición final primera d) del 
Real Decreto-ley 8/2011, el artículo 23 del mismo se 
dicta al amparo de las competencias reservadas al Es-
tado por los apartados 1 y 18 del artículo 149.1 CE. El 
alcance de estos títulos competenciales con respecto 
a la materia de urbanismo ha sido precisado por la ju-
risprudencia constitucional, de tal manera que difícil-
mente pueden dar cobijo a una norma como el citado 
artículo 23, y así lo ha planteado el Gobierno de la Ge-
neralidad al interponer recurso contra el mismo.

Recordemos que el artículo 149.5 EAC atribuye a la 
Generalidad la competencia exclusiva en materia de 
urbanismo la cual comprende, según su apartado d):

“d) El régimen de la intervención administrativa sobre 
la edificación, la urbanización y el uso del suelo y el 
subsuelo”.

Tal previsión coincide con la descripción del conteni-
do del urbanismo según declaró el Tribunal Constitu-
cional en la STC 61/1997, FJ. 6 a):

“[...] sin perjuicio de ulteriores concreciones, el urba-
nismo, como sector material susceptible de atribución 
competencial, alude a la disciplina jurídica del hecho 
social o colectivo de los asentamientos de población 
en el espacio físico, lo que, en el plano jurídico, se 
traduce en la “ordenación urbanística”, como objeto 
normativo de las Leyes urbanísticas (recogida en la 
primera Ley del Suelo de 1956, art. 1º). Sin propósito 
definitorio, el contenido del urbanismo se traduce en 
concretas potestades (en cuanto atribuidas o contro-
ladas por Entes públicos), tales como las referidas al 
planeamiento, la gestión o ejecución de instrumentos 
planificadores y la intervención administrativa en las fa
cultades dominicales sobre el uso del suelo y edificación, 
a cuyo servicio se arbitran técnicas jurídicas concretas; a 
lo que ha de añadirse la determinación, en lo pertinen-
te, del régimen jurídico del suelo en tanto que soporte 
de la actividad transformadora que implica la urbani-
zación y edificación”.

¿Cómo inciden las competencias estatales ex art. 
149.1.1 y 149.1.18 sobre la competencia autonómica so-
bre urbanismo? El Alto Tribunal ha señalado los crite-
rios a tener en cuenta a este respecto.

Por lo que se refiere a la competencia ex art. 149.1.1, 
habilita al legislador estatal para establecer desde la 
perspectiva subjetiva de los titulares de derechos y de-
beres constitucionales unas condiciones básicas referi-
das al “contenido primario” del derecho, lo que apunta 
a la mera determinación de “facultades elementales, 
límites esenciales, deberes fundamentales, prestacio-
nes básicas” (STC 61/1997, FJ 8), “que tengan una re-
lación estrecha, directa e inmediata con los derechos y 
deberes que la Constitución reconoce” (STC 61/1997, 
FJ 6), sin olvidar que el elemento teleológico de es-
ta competencia estatal, la garantía de igualdad de los 
titulares de los derechos y los deberes constituciona-
les, debe ser un criterio clave para determinar si las 
normas estatales encuentran amparo en el título com-
petencial examinado o si, por el contrario, incurre en 
una invasión ilegítima en las competencias autonómi-
cas (STC 133/2006, de 27 de abril, FJ 3). En definitiva, 
el art. 149.1.1 CE no ofrece cobertura al Estado para 
intervenir en el sector material en el que se ejercen los 
derechos y deberes constitucionales, ni le habilita pa-
ra imponer conductas concretas a otros entes públicos, 
dado que el destinatario de dicho título competencial 
es exclusivamente el ciudadano, en cuanto titular de 
aquellos derechos y deberes constitucionales.

Aplicando al caso concreto objeto de controversia, el 
art. 64.4 de la Ley 3/2012, respecto del art. 23 del Real 
Decreto 8/2011, el criterio sostenido por el Alto Tri-
bunal sobre el contenido del art. 149.1.1 CE, esta re-
presentación entiende que no puede considerarse que 
el “derecho a la primera ocupación de una edificación 
o una casa prefabricada o instalación similar”, se ins-
criba dentro del “contenido primario” de un derecho 
constitucional, que deba ser objeto de garantía. Y aún 
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en el caso de que la sujeción de tal derecho a inter-
vención administrativa pudiera entenderse comprendi-
da dentro del mencionado “contenido primario”, el art. 
149.1.1 CE en ningún caso habilita para determinar 
qué modalidad debe adoptar la misma, o cual deba ser 
el sentido de la falta de pronunciamiento de la Admi-
nistración; aún más si tenemos en cuenta que el caso 
concreto considerado se trata del último escalón en el 
proceso de ejercicio de las facultades dominicales del 
suelo (el primer uso de una edificación), y por lo tanto, 
la falta de adquisición de derechos contrarios a la or-
denación urbanística ya ha operado con anterioridad, 
si se hubiera producido tal circunstancia.

La representación de la parte actora aduce en defensa 
del carácter materialmente básico del artículo 23 del 
RDL 8/2011, por encuadrarse dentro de la competen-
cia estatal ex art. 149.1.1 CE, la coherencia o continui-
dad existente entre el mismo y los precedentes artícu-
los 8.1 b) del LRLS y 242.6 del Texto Refundido de la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 
26 de junio (en adelante, TRLS 92). Ahora bien, es 
preciso tener en cuenta al respecto que el primero de 
los citados pretende ser mera continuación de éste últi-
mo, y así se entiende en el recurso. Y sobre el artículo 
242.6 TRLS 92 se pronunció ya el Tribunal conside-
rándolo adecuado al reparto competencial constitucio-
nal en la STC 61/1997, FJ 34, pero cabe advertir que 
dicho precepto tenía un sentido distinto en el contexto 
de la disposición en que se inscribía, del que tendría el 
artículo 8.1 b) LRSU y del artículo 23 del RDL 8/2011. 
Efectivamente, el artículo 242.1 TRLS 92 sujetaba los 
actos de edificación a licencia, pero ésta tenía un sen-
tido distinto de la tradicional licencia urbanística, que 
era de carácter declarativo, permitiendo el ejercicio 
de un derecho prexistente, mientras que en el TRLS 
92 la licencia tenía un carácter constitutivo, como se 
desprendía del artículo 33 de dicha disposición, según 
el cual el otorgamiento de la licencia determinaba la 
adopción del derecho a edificar. Este carácter consti-
tutivo fue suprimido por la Ley 6/1998, que la revis-
tió nuevamente del carácter declarativo, que es el que 
ha mantenido también en el Real Decreto Ley 8/2011. 
Mientras la licencia urbanística para la edificación re-
vistiera el carácter constitutivo que le atribuía el ar-
tículo 33 TRLS 92, podría entenderse su regulación 
por el Estado cubierta por el artículo 149.1.1 CE. Al 
sustituirse esta concepción por otra en la legislación 
posterior, esta cobertura constitucional desaparece tal 
como expondrá el Tribunal en la Sentencia citada:

“Hemos de situar la actividad edificatoria, en cuanto 
actividad final a la que han de incorporarse los propie-
tarios de suelo tras la correspondiente urbanización, 
en el contexto del sistema que el legislador estatal ha 
diseñado como estatuto básico de la propiedad urba-
na, desde su competencia ex art. 149.1.1º CE. En tal 
sentido, el acto de edificación implica la materializa-
ción sobre un determinado terreno –solar– del aprove-

chamiento urbanística patrimonializado por el titular 
dominical de aquél, de tal manera que el acto auto-
rizatorio de la licencia municipal no es sino el modo 
de control o intervención administrativa para fiscali-
zar si se ha producido la adquisición de dicha concreta 
facultad urbanística, cual es el «derecho a edificar», 
cumpliendo así la licencia no sólo la finalidad de com-
probar si la edificación proyectada se ajusta al Plan y 
a la legislación urbanística sino también, como pres-
cribe el art. 242.4, para las actuaciones asistemáticas, 
si el aprovechamiento proyectado se ajusta al suscepti-
ble de apropiación.

No puede entenderse el precepto enjuiciado desconectado 
del art. 33 TRLS en cuanto éste dispone que «el otorga
miento de la licencia determinará la adquisición del dere
cho a edificar, siempre que el proyecto presentado fuera 
conforme con la ordenación urbanística aplicable». Si
tuado en este contexto legal, el art. 242.1 TRLS al exigir 
con carácter preceptivo la licencia para «todo acto de edi
ficación» responde a la lógica interna de la regulación de 
las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el 
ejercicio de los derechos de la propiedad urbana (derecho 
a edificar), regulación que al Estado compete en virtud 
del art. 149.1.1º CE. Ello explica que el apartado 1, objeto  
de nuestro enjuiciamiento, aluda exclusivamente a actos de  
edificación, y no a los restantes supuestos de usos del sue
lo y del subsuelo que, en cuanto no se ordenan directa
mente a materializar el aprovechamiento urbanístico, no 
pueden ampararse en el invocado título competencial del 
Estado.” (STC 61/1997, FJ 34, a).

Cabe añadir que para el Alto Tribunal tampoco resulta 
admisible, desde el punto de vista constitucional, en-
cuadrar la atribución de valor negativo al silencio ad-
ministrativo dentro del artículo 149.1.1 CE, sino que 
se trata de una regulación propia de la competencia 
reservada al Estado por el artículo 149.1.18:

“Es otro, sin embargo, el título competencial en jue-
go respecto del apartado 6 del art. 242 TRLS. Este 
precepto, en atención a su contenido se encuadra en 
la competencia del Estado sobre las bases del régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y del procedi
miento administrativo común (art. 149.1.18º CE) por lo 
que debe rechazarse la impugnación esgrimida en punto 
al art. 242.6 TRLS. Regulación que ha venido a reco-
gerse en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común”. (STC 61/1997, FJ 34 a)).

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, por 
lo tanto, el art. 149.1.1 CE no puede prestar cobertura a 
una regulación como la recogida en el art. 23 del Real 
Decreto Ley 8/2011.

La representación de la actora invoca, asimismo, la co-
bertura competencial del art. 149.1.18 CE, para dicho 
artículo 23, de acuerdo con la Disposición Final pri-
mera del mismo Real Decreto Ley.
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Tampoco este título competencial presta la adecuada 
cobertura para una norma de este tipo, como veremos 
seguidamente.

II

La competencia estatal sobre las bases del régimen 
jurídico de las administraciones públicas y el proce-
dimiento administrativo común como fundamento 
del artículo 23 del RDL 8/2011.

El Tribunal ha delimitado el concepto de “bases del ré-
gimen jurídico de las administraciones públicas” con 
meridiana precisión: incluye los principios y normas 
que prescriben la forma de los actos, los seguidos de 
validez y eficacia, los modos de revisión y los medios 
de ejecución de los actos administrativos, incluyendo 
señaladamente las garantías generales de los particu-
lares en el seno del procedimiento (SSTC 227/1988, de 
29 de noviembre, y 50/1999, de 6 de abril).

Esta caracterización guarda una estrecha relación con 
el procedimiento administrativo, regulado, como sa-
bemos, en la misma ley estatal que el régimen jurídico 
de las administraciones públicas. Respecto del conte-
nido de dicho procedimiento que puede calificarse co-
mo común, también corresponde al Estado su regula-
ción, de acuerdo con el mismo artículo 149.1.18º CE. 
Este contenido, según la jurisprudencia constitucional, 
se concreta en la estructura general del “íter” proce-
dimental a través del que se desarrolla la actuación ju-
rídica de la Administración, la cual no implica una re-
serva en exclusiva al Estado para que regule todos los 
procedimientos administrativos, sino que las reglas 
especiales de procedimientos aplicables a cada tipo 
de actividad administrativa “ratione materiae” deben 
considerarse como “una competencia conexa a la que, 
respectivamente, el Estado o las Comunidades Autó-
nomas ostentan para la regulación del régimen sustan-
tivo de cada actividad o servicio de la Administración” 
(STC 227/1988, FJ 32).

De acuerdo con estos criterios, la regulación del silen-
cio administrativo, en términos generales, y sus efec-
tos, o incluso, la definición del régimen de comuni-
cación previa, corresponderán al Estado, pero no la 
determinación de los casos en que en un ámbito secto-
rial de la actividad administrativa, proceda un tipo de 
silencio u otro, o el modo de intervención administrati-
va concreta, cuando la regulación de dicha actividad se 
encuadre dentro de una competencia de titularidad au-
tonómica. Por lo tanto, dado que la materia de urbanis-
mo, que comprende la regulación de las modalidades 
de intervención administrativa, según el art. 149.5 d)  
EAC, corresponde a la Generalidad de Cataluña, el 
Estado no puede imponerle a ésta una regulación co-
mo la establecida en el artículo 23 del RDL 8/2011, in-
vadiendo la competencia autonómica al determinar la 
técnica de intervención concreta en éste ámbito.

Tampoco puede servir de justificación al legislador es-
tatal para regular con carácter básico las modalidades 
de intervención administrativa respecto de los actos 
de primera ocupación o uso de edificación, la consi-
deración como básica, no discutida, de la norma con-
tenida en el artículo 8.1 b) de la LRSV, que dispone la 
imposible adquisición por silencio administrativo de 
facultades o derechos que contravengan la ordenación 
territorial o urbanística y que determina la nulidad 
de pleno derecho de estos actos. Es más, una norma 
de contenido análogo aparece recogida en el artícu-
lo 5.2 TRLU de Cataluña, la cual no ha sido modifi-
cada por la Ley 3/2012, y por lo tanto, continua vi-
gente, junto con la nueva regulación del régimen de 
intervención administrativa que esta última ley esta-
blece. Se trata de regulaciones distintas y compatibles, 
como ya coexistían en legislaciones pasadas (artículo 
9.1.7ª b) del Reglamento de los Servicios locales, de 
17 de junio de 1955 que permiten la obtención de de-
terminadas licencias en virtud del silencio positivo, y 
el artículo 178.3 del Texto Refundido de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, de 9 de abril  
de 1976, de contenido análogo al del artículo 8.1 b) de 
la LRSV), que además pueden corresponder una a la 
competencia de la Comunidad Autónoma, en la medi-
da que se inscribe en la legislación sectorial atribuida 
a la misma, y otra al Estado, por pertenecer a la esfera 
de lo básico.

Como conclusión, el artículo 64.4 de la Ley 3/2012 es 
perfectamente legítimo desde el punto de vista cons-
titucional al corresponder a la Generalidad la regu-
lación de las modalidades de intervención adminis-
trativa sobre la primera ocupación de edificaciones e 
instalaciones, pues el Estado no puede entrar a deter-
minar, con carácter básico, este aspecto procedimen-
tal especial, como pretende el artículo 23 del RDL 
8/2011, según dispone la Disposición Final primera de 
la misma norma.

Finalmente, esta representación considera oportuno 
añadir que el presunto carácter materialmente básico 
del art. 23.1 del RDL 8/2011 queda en entredicho, por 
lo que se refiere a su apartado e), relativo a las licen-
cias de primera ocupación o utilización de edificios y 
casas al resultar incongruente con otras regulaciones 
adoptadas por el Estado. Concretamente, se alude al 
artículo 41 de la Ley de Economía Sostenible 2/2011, 
de 4 de marzo, que añade un nuevo artículo 84 bis a la 
Ley de Bases del Régimen Local, que prohíbe que el 
ejercicio de actividades se someta a la licencia u otro 
medio de control preventivo. Intenta esta norma acla-
rar alguna de las dudas y problemas que se habían sus-
citado a raíz de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la 
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio. A la vista de lo que dispone tal nuevo 
artículo 84 bis, las licencias de apertura quedan subs-
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tituidas por la mera comunicación, lo que conduce a 
la paradoja de que si esa apertura coincide con la pri-
mera utilización del local de que se trate, ésta última 
se sujeta al procedimiento de licencia, mientras que 
la apertura, en cambio, seguirá el procedimiento de la 
comunicación previa, como la establecida por el artí-
culo 64.4 de la Ley 3/2012 en Cataluña. La regulación 
de la Ley de la Economía Sostenible, a este respecto 
pese a sus posibles defectos técnicos, parece coherente 
con los criterios que inspiran la Directiva de Servicios 
123/2006 y la legislación de trasposición producida en 
nuestro país, al contrario de lo dispuesto en el artícu-
lo 23 e) del RDL 8/2011. Pero aún más incongruen-
te resulta esto con lo dispuesto posteriormente, por si 
cupieran dudas respecto de la vigencia del artículo 41 
de la Ley de Economía Sostenible, en el Real Decreto 
Ley 19/2012, de 25 de mayo, artículos 3 y 4, que para 
un grupo extenso de actividades sustituye la licencia 
de apertura por la comunicación previa.

El artículo 64.4 de la Ley 3/2012 se adecúa mejor a es-
ta regulación, y aunque no se regulen procedimientos 
y situaciones idénticas, sí se produce una coincidencia 
en parte de los casos, cuando se trata de la primera uti-
lización de locales para instalar una actividad. La ge-
neralización ordenada por la norma autonómica evita 
la existencia de diferencias entre los locales y las edi-
ficaciones de uso residencial, y resulta justificada en 
que antes de que se produzca la primera ocupación ya 
existen otros medios de control preventivo, la licencia 
de edificación básicamente, que permiten evitar actua-
ciones graves contrarias a la ordenación urbanística.

La inserción de la disposición adicional sexta, 
apartado 7º de la Ley 3/2012 dentro del ámbito 
competencial de la Generalidad de Cataluña

El recurso se dirige, finalmente, contra la Disposición 
Adicional Sexta, apartado 7º de la Ley 3/2012, el cual 
establece:

“7. Corresponde al departamento competente en ma-
teria de costas autorizar nuevas actuaciones con re-
lación a las obras, las instalaciones y las actividades 
implantadas legalmente en la zona de servidumbre de 
protección o del dominio público marítimo-terrestre. 
No obstante, si estas actuaciones no suponen el incre-
mento de la superficie ocupada o de la volumetría exis-
tente, ni cambio del uso autorizado, se sujetan al régi-
men de comunicación previa. En este caso, la persona 
interesada debe presentar la comunicación correspon-
diente conjuntamente con la documentación acredi-
tativa de la implantación legal de las obras y las ins-
talaciones preexistentes y, si el órgano competente en 
materia de costas no manifiesta motivadamente la dis-
conformidad de la actuación con la legislación aplica-
ble en materia de costas en el plazo de dos meses, pue-
de llevar a cabo la actuación comunicada.”

El reproche dirigido contra el apartado transcrito se 
fundamenta en que el mismo contraviene el reparto de 
las competencias que se proyectan sobre la zona de do-
minio público marítimo terrestre, al sustituir parcial-
mente el régimen de autorizaciones de uso sobre dicha 
zona por un procedimiento de comunicación previa, 
cuando, a partir del artículo 132 CE, interpretado por 
la jurisprudencia constitucional, sólo el Estado puede 
regular el tipo de títulos administrativos que autoricen 
los usos del dominio público terrestre.

Esta representación no puede oponerse a la exposición 
recogida en el recurso respecto de la competencia es-
tatal sobre el dominio público terrestre y coincide asi-
mismo en considerar que la competencia de la Genera-
lidad sobre ordenación del litoral ex art. 149.3 b) EAC 
no le habilita para disponer el tipo de títulos de ocupa-
ción y uso de la franja de dominio público citado, co-
mo tiene declarado el Alto Tribunal.

Sin embargo, debe discreparse radicalmente de la in-
terpretación del precepto objeto del recurso, porque 
en modo alguno afecta a las competencias aludidas ya 
que como con claridad expresa en su redacción, regula 
una modalidad de intervención administrativa de na-
turaleza urbanística sobre algunas facultades domini-
cales del suelo situado fuera del dominio público ma-
rítimo terrestre.

El apartado 7 de la Disposición Adicional sexta se li-
mita a regular, en un primer inciso, el departamento 
competente para la autorización de “nuevas actua-
ciones con relación a las obras, las instalaciones y las 
actividades implantadas legalmente en la zona de ser
vidumbre de protección del dominio público marítimo 
terrestre…”.

Por lo tanto, el precepto no se refiere de ninguna mane-
ra al dominio público marítimo terrestre propiamente 
dicho, sino a una parte de los terrenos colindantes al 
mismo, los que se hallan en las zonas de servidum-
bre de protección, que pueden ser perfectamente de 
propiedad privada y sobre los que pueden existir edi-
ficaciones e instalaciones, de acuerdo con el artículo 
25.2 y 3 y la Disposición Transitoria tercera de la Ley 
22/1988, de Costas, de 28 de julio (LC, en adelante).

En consecuencia, el sentido de la argumentación de la 
representación de la actora decae en la medida que se 
basa en la titularidad de las competencias sobre una 
parte del territorio que no es la contemplada, y sobre 
la que se legisla, en el precepto controvertido. En nin-
gún caso, el precepto impugnado regula los títulos ha-
bilitantes para la ocupación y uso del dominio público 
marítimo-terrestre, y por lo tanto, no incurre en nin-
guna invasión competencial por este motivo. Carece 
de sentido, pues, la invocación de los artículos 51 y 
110 LC que hace la representación de la actora, pues 
no resultan aplicables en el presente caso, al referirse 
exclusivamente al dominio público, y no a la zona de 
servidumbre de protección, que es la única contempla-
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da en la Disposición Adicional Sexta, apartado 7º de 
la Ley 3/2012.

Lo expuesto no significa que el Estado carezca de 
competencias que le habiliten para regular la zona de 
servidumbre de protección del dominio público terres-
tre. A propósito del enjuiciamiento de diversos pre-
ceptos de la Ley de Costas, el Tribunal Constitucio-
nal consideró que el Estado disponía de la cobertura 
que le prestaban los artículos 149.1.1ª y 23ª CE para 
las condiciones básicas de las propiedades colindantes 
a la zona de dominio público marítimo-terrestre y sus 
limitaciones, sin que ello significara la exclusión de to-
da intervención autonómica, aunque reducida. (STC 
149/1991, FJ 1).

Sería, especialmente, el alcance atribuido a la compe-
tencia estatal ex artículo 149.1.23 en la citada senten-
cia, el que dejaría muy escaso margen a la competencia  
autonómica para regular la zona de servidumbre de 
protección, lo cual no significa que no exista en abso-
luto, como posterior jurisprudencia se encargaría de 
matizar. Hay que tener en cuenta, a este respecto, que 
en la STC 149/1991, se enjuiciaba la validez de una 
regulación estatal considerada excesiva por los recu-
rrentes, pero no se planteaba tanto su coexistencia y 
compatibilidad, con otras legislaciones sectoriales au-
tonómicas concretas, como puede ser la relativa a la 
ordenación del territorio y el urbanismo.

Si ya en el STC 102/1995, de 26 de junio, el Tribunal 
admitía una competencia legislativa autonómica en 
materia de medio ambiente, apartándose expresamen-
te de lo sostenido en la STC 149/1991, la más reciente 
STC 87/2012, de 18 de abril, ha sido más específica 
con relación a la materia en la que se inscribiría la nor-
ma objeto del presente recurso:

“No existe, en definitiva, duda alguna, a la luz de la 
doctrina constitucional recién glosada, de que el Esta-
do ejerce una competencia propia, ex art. 149.1.23 CE, 
y, de forma conexa, ex art. 149.1.1 CE, para establecer 
servidumbres y limitaciones en los terrenos colindan-
tes con el dominio público marítimo-terrestre –y, en-
tre ellas, la servidumbre de protección– a los efectos 
de garantizar la protección y defensa de sus condicio-
nes medioambientales, y ello sin perjuicio alguno de las 
competencias autonómicas para la ordenación del territo
rio y el urbanismo, que no se ven desconocidas por aque
lla regulación.” (STC 87/2012, FJ 4).

Por lo tanto, el Tribunal admite la posibilidad de una 
regulación autonómica fundamentada en la competen-
cia sobre ordenación del territorio y el urbanismo co-
existente con la legislación estatal de la zona de ser-
vidumbre de protección colindante con el dominio 
marítimo.

Esta situación es la que se da en el caso de la norma 
objeto del presente recurso (declarado inconstitucional 
por atribuir la potestad al Estado).

Por un lado, en virtud de la competencia estatal, el ar-
tículo 26 LC determina que los “usos permitidos en la 
zona de servidumbre de protección estarán sujetos a 
autorización de la Administración del Estado…”. Pero 
esta “autorización” de usos no se sustituye, si se exa-
mina el contenido del segundo inciso del apartado 7 
de la Disposición Adicional sexta:

“No obstante, si estas actuaciones no suponen el in-
cremento de la superficie ocupada o de la volumetría 
existente, ni cambio del uso autorizado, se sujetan al ré-
gimen de comunicación previa.”

Por lo tanto, a la vista de lo dispuesto en este precep-
to, la autorización de usos (tanto nuevos, como si se 
trata de un cambio) continua sujeta al mismo sistema 
de intervención existente. La norma impugnada no 
establece un nuevo sistema de intervención adminis-
trativa, distinto al regulado en el artículo 26 LC, sino 
que contempla unos supuestos a los que no se refiere la 
norma estatal, las obras, aunque se utilice el término 
más genérico de “actuaciones”, que cumplan determi-
nados requisitos negativos, y para las mismas dispone 
un determinado régimen de intervención administra-
tiva, basándose en su competencia sobre urbanismo y 
ordenación territorial. A pesar del solapamiento com-
petencial, la compatibilidad entre la regulación estatal 
sobre la zona de servidumbre de protección del domi-
nio público marítimo-terrestre y la regulación auto-
nómica recogida en la Disposición Adicional Sexta, 
apartado 7º es perfectamente posible, y los medios de 
intervención administrativa previstos en ambos no se 
contradicen entre sí.

Por todo ello, al Tribunal Constitucional,

Solicita: Que teniendo por presentado este escrito en 
tiempo y forma, se sirva admitirlo, tenga por evacuado 
el trámite conferido y por formuladas las alegaciones 
precedentes con relación al recurso de inconstitucio-
nalidad número 6777-2012, promovido por el Presi-
dente del Gobierno y en su representación y defensa 
por el Abogado del Estado contra los artículos 59, 64.4 
y apartado séptimo de la Disposición adicional sexta 
de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, de 22 
de febrero, de modificación del texto refundido de la 
Ley de Urbanismo, aprobado por el Decreto legisla-
tivo 1/2010, de 3 de agosto, y en mérito a las mismas 
y previos los trámites oportunos, dicte en su día sen-
tencia en la que desestimando íntegramente el recurso 
de inconstitucionalidad interpuesto se declare la plena 
constitucionalidad de los artículos 59 y 64.4 y aparta-
do séptimo de la Disposición adicional sexta de la Ley 
del Parlamento de Cataluña 3/2012, de 22 de febrero, 
de modificación del Texto refundido de la Ley de Ur-
banismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, 
de 3 de agosto.
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Otrosí dice: Que habiendo sido invocado el artículo 
161.2 de la Constitución por la representación del pre-
sidente del Gobierno, de conformidad con el acuerdo 
del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2012, 
el Tribunal ha acordado la suspensión automática de 
los preceptos impugnados, desde la fecha de interpo-
sición de la demanda para las partes legitimadas en el 
proceso, y desde que aparezca publicada la suspensión 
en el Boletín Oficial del Estado para los terceros. No 
obstante lo anterior, esta representación considera que 
procede el levantamiento inmediato de la citada sus-
pensión por lo que respecta al artículo 59 sin que la re-
solución sobre este extremo deba demorarse hasta los 
cinco meses desde que fue acordada.

a) Posibilidad de proceder al levantamiento inme-
diato de la suspensión de la vigencia y aplicación 
del artículo impugnado.

El Tribunal Constitucional ha admitido en más de una 
ocasión la posibilidad de que en determinadas cir-
cunstancias se acuerde el levantamiento de la suspen-
sión de la norma impugnada, sin tener que esperar al 
agotamiento del plazo de cinco meses establecido en 
el artículo 161.2 CE.

Ello es así porque el propio precepto constitucional 
parece admitir dicha posibilidad al establecer como 
máximo, el plazo de cinco meses dentro del cual el 
Tribunal deberá ratificar o levantar la suspensión acor-
dada en su momento, de forma imperativa y a instan-
cias del Gobierno, por invocación del referido precep-
to constitucional. De hecho, y en consonancia con lo 
previsto en el artículo 161.2 CE, la propia doctrina 
constitucional ya ha reconocido en reiteradas ocasio-
nes que los cinco meses son, precisamente el límite 
máximo inicialmente previsto para la suspensión y 
que se incluye «entre las potestades de este Tribunal 
ratificar o levantar la suspensión dentro de este plazo» 
(ATC 157/2008, de 12 de junio FJ 2).

En el mismo sentido, y por todos, cabe citar, en-
tre otros, los AATC 355/1989, de 20 de junio, FJ 1; 
154/1994, de 3 de mayo, FJ 1; 222/1995, de 18 de ju-
lio, FJ 1; 176/2002, de 1 de octubre, FJ 1; 99/2003, de 
6 de marzo, FJ5, y en especial, el ATC 417/1997, de 16 
de diciembre, en cuyo fundamento jurídico 1 se dice:

«[...] debe recordarse a este respecto que, según doctri-
na ya consolidada, nada impide a la Comunidad Autó
noma autora de la Ley recurrida solicitar anticipadamen
te –esto es, antes del transcurso de los cinco meses a los 
que alude el art. 161.2 CE–el levantamiento de la sus
pensión (AATC 1140/1987, 355/1989 y 504/1989), toda 
vez que el tenor literal de dicha disposición constitu-
cional indica que los cinco meses son, precisamente,  
el límite máximo inicialmente previsto para la suspen-
sión, incluyéndose, por tanto, entre las atribuciones de 
este Tribunal la de ratificar o levantar la suspensión 
dentro de ese plazo. De otro lado, tampoco el art. 30 
LOTC veda en modo alguno que este Tribunal acuer-

de el levantamiento de la suspensión sin necesidad de  
agotar el reiterado plazo de cinco meses (AATC 
154/1994, 221/1995, 222/1995 y 292/1995)».

Con la intención de apuntar brevemente cuáles son los 
parámetros que a criterio del Alto Tribunal rigen la 
decisión sobre el levantamiento o el mantenimiento de 
la suspensión, y sin perjuicio de que esta representa-
ción los desarrolle posteriormente poniéndolos en re-
lación con el precepto impugnado, debemos destacar 
que las resoluciones del Tribunal Constitucional acer-
ca del mantenimiento o no de la suspensión automáti-
ca, queda presidida por la ponderación de los intereses 
en juego, por el examen de las situaciones creadas por 
la norma, por la naturaleza de los actos impugnados 
regidos por el principio de presunción de la constitu-
cionalidad de las normas objeto del conflicto, y por la 
consistencia de las razones que aporte el Gobierno en 
defensa del referido mantenimiento. En consecuencia, 
y partiendo siempre, según una consolidada jurispru-
dencia constitucional recaída en diversos incidentes 
de suspensión, es preciso que en el presente supuesto 
se ponderen los intereses en presencia, a saber tanto 
el general y público, como el particular y privado de 
terceras personas afectadas y se analicen los perjui-
cios de imposible o difícil reparación que se sigan del 
mantenimiento o levantamiento de la suspensión de 
la vigencia o aplicación de la disposición o resolución 
impugnada (AATC 727/1984, de 22 de noviembre, 
FJ 2; 753/1984, de 29 de noviembre, FJ 2; 175/1985, 
de 7 de marzo, FJ único; 355/1989, de 20 de junio, 
FJ 3; 329/1992, de 27 de octubre, FJ 2; 46/1994, de 8 
de febrero, FJ 1; 251/1996, de 17 de septiembre, FJ 1; 
231/1997, de 24 de junio, FJ 1; 417/1997, de 16 de di-
ciembre, FJ1; 169/1998, de 14 de julio, FJ 1; 218/1998, 
de 14 de octubre, FJ 1; 18/1999, de 26 de enero, FJ 1; 
72/1999, de 23 de marzo, FJ 1; 100/2002, de 5 de junio 
FJ 2; 88/2008, de 2 de abril, FJ 2, y 157/2008, de 12 
de junio, FJ2).

b) Naturaleza de la institución suspensiva del artí-
culo 161.2 CE y el principio de legitimidad consti-
tucional del artículo 59 de la Ley del Parlamento 
de Cataluña 3/2012, de 22 de febrero, de modifica-
ción del Texto refundido de la Ley de Urbanismo, 
aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de 
agosto.

La potestad gubernamental de veto suspensivo esta-
blecida en el artículo 161.2 CE en el seno de los pro-
cedimientos constitucionales instados contra las Co-
munidades Autónomas aparece como una medida 
estrictamente procesal, de naturaleza cautelar o de 
protección preventiva sobre la cual el propio Tribunal 
Constitucional se deberá pronunciar y sin que por ello 
deba entrar en el fondo del asunto. En este sentido, es-
te Tribunal ha venido reconociendo que en la opera-
ción de ponderación de los intereses en presencia a los 
efectos de poder adoptar la correspondiente decisión 
sobre el mantenimiento o levantamiento del precep-
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to o de la norma impugnada, única y exclusivamente 
deben tenerse en cuenta las situaciones de hecho que 
se derivan del análisis de las normas impugnadas y en 
atención al carácter cautelar de la medida, al margen 
pues de la viabilidad de las pretensiones que las partes 
han formulado (AATC 100/2002, de 5 de julio, FJ 2, y 
176/2002, de 1 de octubre, FJ 1).

En consecuencia, y partiendo de esta óptica cautelar 
el Tribunal debe tomar en consideración la naturale-
za excepcional de la suspensión de las leyes, deriva-
da de la presunción de constitucionalidad de las mis-
mas, como consecuencia del principio democrático. 
Por todo ello, el levantamiento o el mantenimiento de 
la suspensión del precepto impugnado derivada de la 
invocación gubernamental del artículo 161.2 CE de-
be determinarse, de acuerdo con la doctrina consoli-
dada de ese Tribunal y mantenida en el ya citado ATC 
417/1997, atendiendo a lo siguiente:

«[...] la presunción de legitimidad de que gozan las le
yes, en cuanto expresión de la voluntad popular (AATC 
154/1994 y 221/1995); la necesidad de ponderar, de 
un lado, los intereses en presencia, tanto el general y 
el público como el particular de las terceras personas 
afectadas, y, de otra parte, los perjuicios de imposi-
ble o difícil reparación que se sigan del mantenimien-
to o levantamiento de las suspensiones (especialmente, 
AATC 222/1995 y 291/1995); y, por último, que todo ello 
debe ser examinado a la luz de la naturaleza cautelar de 
la medida y sin prejuzgar la decisión sobre el fondo del 
asunto (por todos, AATC 154/1994 y 221/1995 de 18 de 
julio FJ3)».

Sobre el carácter excepcional de la institución suspen-
siva, el Tribunal se ha pronunciado en el sentido de 
afirmar que la misma «… es, además, tanto más enér-
gica cuanto más directa es la conexión del órgano con 
la voluntad popular y llega por eso a su grado máximo 
en el caso del legislador, que lo es, precisamente, por 
ser el representante de tal voluntad. Como el legisla-
dor está vinculado por la Constitución la constatación 
de que la Ley la ha infringido destruye la presunción y 
priva de todo valor a la Ley, pero mientras tal constata
ción no se haya producido, toda suspensión de la eficacia 
de la Ley, como contraria a dicha presunción, ha de ser 
considerada excepcional,…/… (STC 66/1985 de 23 de 
mayo FJ3)».

Estrechamente vinculada con el carácter de excepcio-
nal del mantenimiento de la suspensión de la norma 
impugnada, en cuanto excepción a la regla general de 
eficacia de las normas, el Tribunal ha mencionado en 
reiteradas ocasiones sobre la necesidad de que el Go-
bierno aporte cuantos razonamientos y argumentos 
sean suficientes a los efectos de poder justificar la ne-
cesidad de la medida suspensiva. En esta línea argu-
mental y sobre el alcance de la referida justificación, el 
Tribunal ha manifestado: «En este sentido ha de recor-
darse que el mantenimiento de la suspensión requiere 
que el Gobierno, a quien se debe la iniciativa, no sólo 

invoque la existencia de aquellos perjuicios, sino que “es 
preciso demostrar o, al menos, razonar consistentemente 
su procedencia y la imposible o difícil reparación de los 
mismos, ya que debe partirse en principio de la exis-
tencia de una presunción de constitucionalidad a fa-
vor de las normas o actos objeto de conflicto (AATC 
472/1988, 589/1988, 285/1990, 266/1994, 267/1994, 
39/1995, 156/1996, y 100/2002)” (ATC 176/2004, de 
11 de mayo, FJ 3)» (AUTO 300/2005, de 5 de julio de 
2005, FJ 3), añadiendo también el Alto Tribunal que 
«los argumentos en los que justifique el mantenimiento de 
la suspensión solicitada han de ser aportados y razonados 
con detalle…» (AATC 88/2008, de 2 de abril, FJ 5, y 
189/2001, de 3 de julio, FJ1) y «desarrolladas de for
ma convincente por quien las alega» (ATC 29/1990, de 
16 de enero, FJ 1) de modo que «el mecanismo previs-
to en el artículo 161.2 no pueda ser prolongado sin una 
justificación expresa y suficiente (ATC 154/1994)» (ATC 
221/1995, de 18 de julio, FJ 3).

A mayor abundamiento, el Alto Tribunal también ha 
venido a exigir a quien deba probar la necesidad de la 
medida cautelar solicitada que, la verosimilitud de los 
perjuicios invocados y que sirven de soporte para jus-
tificar el mantenimiento de la suspensión del precepto 
impugnado no puede quedar condicionada a la nece-
sidad de proceder al análisis de fondo del asunto, evi-
tando por ello, que se aporten suposiciones o aproxi-
maciones de hecho. En este sentido, debe mencionarse 
el ATC 189/2001 de 3 de julio que en su FJ 2 estable-
ce: «Ya dijimos con ocasión del mismo trámite inciden-
tal de otro tributo autonómico, en el que el Abogado 
del Estado empleaba el mismo argumento, que la ve
rosimilitud de los perjuicios invocados por el Abogado 
del Estado, meramente potenciales e hipotéticos, apare
ce condicionada en este supuesto a que en la Sentencia 
resuelva en su momento el recurso de inconstituciona-
lidad».

Finalmente, el Alto Tribunal ha exigido que la deci-
sión sobre el mantenimiento o la suspensión del pre-
cepto impugnado debe de adoptarse previa valoración 
o ponderación de un lado, de los intereses concerni-
dos ya sean públicos y generales o particulares y pri-
vados de terceros afectados y de otro, de los «perjui
cios irreparables de imposible o difícil reparación» (ATC 
69/2012 de 17 de abril FJ2) que se derivarían tanto del 
mantenimiento, como del levantamiento de la suspen-
sión de la vigencia del precepto impugnado, es decir, 
del artículo 114 de la Ley de Cataluña 9/2011, desvin-
culando la referida operación de ponderación en rela-
ción con la cuestión de fondo y del hipotético resulta-
do obtenido en la resolución final del procedimiento 
constitucional.

En este sentido, es reiterada la doctrina constitucional 
que corrobora lo anteriormente expuesto, como ha in-
dicado en el ATC 44/2011, de 12 de abril, en el Fun-
damento Jurídico 2: «Sobre este tipo de incidentes de 
suspensión es reiterada nuestra doctrina según la cual, 
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para decidir acerca del mantenimiento o levantamien-
to de la misma, es necesario ponderar, de un lado, los 
intereses que se encuentran concernidos, tanto el gene
ral y público como, en su caso, el particular o privado de 
las personas afectadas, y, de otro, los perjuicios de impo
sible o difícil reparación que puedan derivarse del man
tenimiento o levantamiento de la suspensión. Igualmen
te, se ha destacado que esta valoración ha de efectuarse 
mediante el estricto examen de las situaciones de hecho 
creadas y al margen de la viabilidad de las pretensiones 
que se formulen en la demanda, recordando que el man-
tenimiento de la suspensión requiere que el Gobierno 
de la Nación, a quien se debe la iniciativa, aporte y 
razone con detalle los argumentos que la justifiquen, 
pues debe partirse en principio de la presunción de 
constitucionalidad de las normas objeto de recurso 
(por todos, ATC 105/2010, de 29 de julio, FJ 2)».

En el mismo sentido, y entre otras muchas, se ha pro-
nunciado este Tribunal en las AATC 189/2001, de 3 de 
julio FJ 1; 176/2002, de 1 de octubre, FJ 1; 105/2010, 
de 29 de julio, FJ 2; 42/2011, de 12 de abril, FJ2, y 
69/2012, de 17 de abril, FJ2.

Finalmente, destacar que de la lectura de la jurispru-
dencia constitucional anteriormente reproducida el 
Alto Tribunal exige que en la operación de pondera-
ción no se tenga en cuenta en ningún caso, ni la cues-
tión de fondo objeto de análisis jurídico-constitucio-
nal, toda vez que no puede existir ninguna vinculación 
entre la necesidad de la medida adoptada en el proce-
dimiento incidental y el contenido de la resolución de  
fondo que en su día se pueda adoptar, ni el margen  
de viabilidad de las pretensiones que se formulen en la 
demanda (además de las anteriormente reproducidas 
cabe citar también las AATC 12/2006, de 17 de enero, 
FJ5; 157/2008, de 12 de junio, FJ 4; 114/2011, de 19 de 
junio, FJ 4, y 95/2011, de 21 de junio, FJ4).

c) Ponderación de los intereses en presencia en este 
procedimiento de inconstitucionalidad: si se man-
tiene la suspensión se producen daños reales y per-
juicios irreparables de imposible o difícil reparación 
del artículo 59 de la Ley del Parlamento de Catalu-
ña 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del Tex-
to refundido de la Ley de Urbanismo, aprobado por 
el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto.

Como consecuencia de todo lo anterior, y de confor-
midad con la doctrina constitucional reseñada, la de-
cisión del mantenimiento de la suspensión de la vi-
gencia y aplicación del artículo 59 de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 3/2012, de 22 de febrero, de 
modificación del Texto refundido de la Ley de Urba-
nismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 
3 de agosto, debe adoptarse partiendo de la constitu-
cionalidad del artículo impugnado, circunstancia que 
comporta que el mantenimiento de la suspensión de-
berá constituir una medida excepcional acordada al 
margen de la viabilidad de las pretensiones formula-
das en la demanda, y en base a la ponderación de los 

intereses públicos y privados en presencia, así como 
de los daños reales y perjuicios irreparables de difícil 
o imposible reparación que se derivarían del manteni-
miento de la suspensión de su vigencia y aplicación.

Cabe señalar, en primer lugar, que la suspensión del 
artículo 59 provocaría el efecto de revivir la situación 
anterior, pero produciendo una grave confusión, per-
judicando por ello a la seguridad jurídica, dado que la 
Ley 3/2012 es una ley de modificación, que ha afec-
tado a diversos preceptos en el capítulo dedicado al 
patrimonio público del suelo, de la norma anterior, el 
Texto Refundido 1/2010, estableciendo una nueva or-
denación, que sólo tiene sentido dentro del conjunto 
de la nueva norma modificativa. Efectivamente, el ar-
tículo 59 de la Ley 3/2012 modifica la redacción del 
antiguo artículo 167 del TRLU, pero el contenido de 
la nueva redacción no se corresponde con el conteni-
do del anterior artículo 167, sino en realidad con el del 
antiguo artículo 166, que ahora tiene otra redacción al 
haberse reordenado el contenido de diversos preceptos 
del capítulo correspondiente. La consecuencia es que 
si se suspende el artículo 59, y por lo tanto la nueva 
redacción del artículo 167 del TRU, se da lugar a dos 
regulaciones y a situaciones un tanto absurdas.

Si se mantiene la suspensión, cabrían, al menos dos 
interpretaciones respecto de la regulación afectada por 
el artículo 59 de la Ley 3/2012. Una consistiría en con-
siderar que revive el antiguo artículo 167, que tan sólo 
regula el procedimiento de alienación de los terrenos 
incluidos en el patrimonio público del suelo y la po-
sibilidad de alienación por precio inferior a la valo-
ración en unos casos que habrían desaparecido de la 
legislación. Se produciría, por tanto, un vacío legal, y 
la imposibilidad de alienación por precio inferior a la 
valoración, así como la cesión gratuita a otras admi-
nistraciones.

Otra posibilidad interpretativa consistiría en entender 
que no revive la norma modificada, entrando en jue-
go, como única regulación de la alienación de terrenos 
integrados en el patrimonio público del suelo, la legis-
lación básica, es decir, el artículo 39.1 LRSV, el cual 
sólo permite destinos distintos de la edificación de vi-
viendas protegidas para esta clase de terrenos cuando 
lo prevea la legislación urbanística, que en el presente 
caso, como consecuencia de la suspensión del artículo 
59 no existiría.

Tanto si se opta por una interpretación como por otra, 
se limitaría gravemente la capacidad de los titulares 
de patrimonio público del suelo para utilizarlo, inclu-
so para fines previstos y queridos, por el planeamiento 
desnaturalizando su función instrumental.

Las administraciones correspondientes, principalmen-
te ayuntamientos, se verían privadas de utilizar su pa-
trimonio público de suelo para finalidades distintas 
de la construcción de viviendas, cuando no es preci-
samente la falta de oferta de éstas lo que se pone de 
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manifiesto en el mercado. En cambio, otras finalida-
des, como puede ser la protección del medio ambiente 
o del patrimonio histórico, no podrían utilizarse pa-
ra fundamentar actuaciones de gestión del patrimonio 
público de suelo al no estar previstas en otros precep-
tos de la legislación urbanística catalana diferentes del 
artículo de vigencia suspendida, produciendo graves 
perjuicios al interés público.

Por lo que se refiere al artículo 64 y a la Disposición 
Adicional Sexta, apartado 7º, el mantenimiento de su 
suspensión podría tener efectos especialmente sobre 
los particulares afectados, es decir, los interesados en 
utilizar por primera vez una edificación, para vivienda 
o local, o en realizar obras que podrían calificarse de 
menores en edificaciones situadas en la zona de servi-
dumbre de protección de dominio público marítimo-
terrestre, que pasarían a estar sujetas a un régimen de 
intervención administrativa más gravoso, y lento en su 
resolución, causándoles perjuicios, en una situación de 
crisis económica en la que la tendencia, existente con 
anterioridad pero ahora con mayor impulso, es la de 
reducir los trámites burocráticos, y agilizar la tramita-
ción administrativa para favorecer la actividad de los 
particulares.

Por otra parte, el levantamiento de la suspensión tam-
poco va a producir perjuicios al interés público si se 
tiene en cuenta que las normas recurridas son per-
fectamente compatibles con el artículo 5.2 de la Ley 
3/2012 y el artículo 8.1 b) LRSV que establecen la im-
posibilidad de obtener por silencio facultades contra-
rias a lo dispuesto en el planeamiento urbanístico.

Por todo ello, al Tribunal Constitucional,

Otrosí solicita

Que, de conformidad con lo que se manifiesta en el an-
terior otrosí, y previos los trámites oportunos, acuerde 
el levantamiento inmediato de la suspensión de los ar-
tículos impugnados de la Ley 3/2012, de 22 de febrero, 
de modificación del texto refundido de la Ley de Ur-
banismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, 
de 3 de agosto.

Barcelona para Madrid, a 7 de enero de 2013

Xavier Muro i Bas
Letrado del Parlamento de Cataluña.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Jubilació d’un funcionari de carrera

Acord
Mesa del Parlament, 14.12.2012

Secretaria General

El 19 de gener de 2013, Josep Maria Portabella i d’Alòs 
compleix l’edat determinada per la legislació de la 
funció pública per a ésser declarat en situació de ju-
bilació.

De conformitat amb les dades facilitades per l’Oïdoria 
de Comptes i Tresoreria es desprèn que Josep Maria 
Portabella i d’Alòs compleix les condicions i els requi-
sits per causar drets passius de jubilació.

D’acord amb l’article 48.1 dels Estatuts del règim i el 
govern interiors del Parlament de Catalunya i fent ús 
de les competències que li atribueixen els dits Estatuts, 
la Mesa del Parlament

Acorda:

Declarar jubilat Josep Maria Portabella i d’Alòs, amb 
efectes del 20 de gener de 2013, tot agraint-li els ser-
veis prestats.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, de conformitat amb el que es-
tableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la 
Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potes-
tatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notifica-
ció de l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu 
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 
dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació de 
l’acord, de conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2012

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte
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Resolució de nomenament de personal 
eventual del Parlament de Catalunya

Resolució

Resolució de ratificació del nomenament  
de Xavier Armengol González-Rothvoss  
com a personal eventual del Parlament  
de Catalunya

En data 17 de desembre de 2012, la presidenta del Par-
lament proposa ratificar el nomenament de Xavier Ar-
mengol González-Rothvoss com a cap del Gabinet de 
Presidència, en qualitat de personal eventual.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 dels 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya, el personal eventual és nomenat lliure-
ment pel president o presidenta del Parlament.

Fent ús de les atribucions que em confereix la norma-
tiva vigent,

Resolc:

Ratificar el nomenament de Xavier Armengol Gonzá-
lez-Rothvoss com a cap del Gabinet de Presidència, en 
qualitat de personal eventual, amb efectes del 17 de 
desembre de 2012, amb els drets i deures inherents al 
càrrec.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via admi-
nistrativa, els interessats poden interposar, d’acord 
amb el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, mo-
dificada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, 
un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta 
del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de 
l’endemà de la notificació, o bé un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administra-
tiva del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
notificació, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

Igualment, els interessats poden interposar qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a la defensa 
de llurs interessos.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2012

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Resolució de nomenament de personal 
eventual del Parlament de Catalunya

Resolució

Resolució de ratificació del nomenament  
de Judit Bayés i Cadena com a personal 
eventual del Parlament de Catalunya

En data 17 de desembre de 2012, la presidenta del 
Parlament proposa ratificar el nomenament de Judith 
Bayés i Cadena com a adjunta al cap del Gabinet de 
Presidència, en qualitat de personal eventual.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 dels 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya, el personal eventual és nomenat lliure-
ment pel president o presidenta del Parlament.

Fent ús de les atribucions que em confereix la norma-
tiva vigent,

Resolc:

Ratificar el nomenament de Judith Bayés i Cadena 
com a adjunta al cap del Gabinet de Presidència, en 
qualitat de personal eventual, amb efectes del 17 de 
desembre de 2012, amb els drets i deures inherents al 
càrrec.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via admi-
nistrativa, els interessats poden interposar, d’acord 
amb el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, mo-
dificada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, 
un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta 
del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de 
l’endemà de la notificació, o bé un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administra-
tiva del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
notificació, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

Igualment, els interessats poden interposar qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a la defensa 
de llurs interessos.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2012

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català



14 de gener de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 4

4.90.10. INFORMACIó 69

Resolució de nomenament de personal 
eventual del Parlament de Catalunya

Resolució

Resolució de ratificació del nomenament  
de Josep Lluís Mallo i Garcia com a personal 
eventual del Parlament de Catalunya

En data 17 de desembre de 2012, la presidenta del Par-
lament proposa ratificar el nomenament de Josep Lluís 
Mallo i Garcia com a tècnic assessor del Gabinet de 
Presidència, grup A1, nivell 14, en qualitat de perso-
nal eventual.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 dels 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya, el personal eventual és nomenat lliure-
ment pel president o presidenta del Parlament.

Fent ús de les atribucions que em confereix la norma-
tiva vigent,

Resolc:

Ratificar el nomenament de Josep Lluís Mallo i Gar-
cia com a tècnic assessor del Gabinet de Presidència, 
grup A1, nivell 14, en qualitat de personal eventual, 
amb efectes del 17 de desembre de 2012, amb els drets 
i deures inherents al càrrec.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via admi-
nistrativa, els interessats poden interposar, d’acord 
amb el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, mo-
dificada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, 
un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta 
del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de 
l’endemà de la notificació, o bé un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administra-
tiva del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
notificació, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

Igualment, els interessats poden interposar qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a la defensa 
de llurs interessos.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2012

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Resolució de nomenament de personal 
eventual del Parlament de Catalunya

Resolució

Resolució de ratificació del nomenament 
de Jael Lizarte i Company com a personal 
eventual del Parlament de Catalunya

En data 17 de desembre de 2012, la presidenta del Par-
lament proposa ratificar el nomenament de Jael Lizar-
te i Company com a tècnica assessora del Gabinet de 
Presidència, grup A1, nivell 13, en qualitat de personal 
eventual.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 dels 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya, el personal eventual és nomenat lliure-
ment pel president o presidenta del Parlament.

Fent ús de les atribucions que em confereix la norma-
tiva vigent,

Resolc:

Ratificar el nomenament de Jael Lizarte i Company 
com a tècnica assessora del Gabinet de Presidència, 
grup A1, nivell 13, en qualitat de personal eventual, 
amb efectes del 17 de desembre de 2012, amb els drets 
i deures inherents al càrrec.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via admi-
nistrativa, els interessats poden interposar, d’acord 
amb el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, mo-
dificada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, 
un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta 
del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de 
l’endemà de la notificació, o bé un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administra-
tiva del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
notificació, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

Igualment, els interessats poden interposar qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a la defensa 
de llurs interessos.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2012

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català
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Resolució de nomenament de personal 
eventual del Parlament de Catalunya

Resolució

Resolució de ratificació del nomenament 
d’Emili Alberich i Oyonarte com a personal 
eventual del Parlament de Catalunya

En data 17 de desembre de 2012, el secretari tercer 
de la Mesa proposa ratificar el nomenament d’Emili 
Alberich i Oyonarte com a secretari de la Secretaria 
Tercera de la Mesa del Parlament, en qualitat de per-
sonal eventual.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 dels 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya, el personal eventual és nomenat lliure-
ment pel president o presidenta del Parlament.

Fent ús de les atribucions que em confereix la norma-
tiva vigent,

Resolc:

Ratificar el nomenament d’Emili Alberich i Oyonarte 
com a secretari de la Secretaria de la Mesa del Parla-
ment, en qualitat de personal eventual, amb efectes del 
17 de desembre de 2012, amb els drets i deures inhe-
rents al càrrec.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via admi-
nistrativa, els interessats poden interposar, d’acord 
amb el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, mo-
dificada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, 
un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta 
del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de 
l’endemà de la notificació, o bé un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administra-
tiva del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
notificació, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

Igualment, els interessats poden interposar qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a la defensa 
de llurs interessos.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2012

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Resolució de cessament de personal even-
tual del Parlament de Catalunya

Resolució

Resolució de cessament d’Anna Sánchez  
i Molins com a personal eventual  
del Parlament de Catalunya

L’1 de maig de 2012, Anna Sánchez i Molins va ésser 
nomenada secretària de la Secretaria Quarta de la Me-
sa del Parlament, com a personal eventual.

El 17 de desembre de 2012 s’ha constituït la nova cam-
bra i s’ha produït el cessament en el càrrec de l’autori-
tat que el va nomenar.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 i 5 
dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parla-
ment de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em 
confereix la normativa vigent,

Resolc:

Fer cessar Anna Sánchez i Molins, secretària de la Se-
cretaria Quarta de la Mesa, com a personal eventual, 
en data d’avui, tot agraint-li els serveis prestats.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, de conformitat amb el que es-
tableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, modificada per 
la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs 
potestatiu de reposició davant la presidenta del Parla-
ment, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la notificació de l’acord, o bé un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administra-
tiva del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
notificació de l’acord, de conformitat amb la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2012

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català
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Resolució de cessament de personal even-
tual del Parlament de Catalunya

Resolució

Resolució de cessament de Fernando  
Espinosa Navarro com a personal eventual  
del Parlament de Catalunya

L’1 de març de 2011, Fernando Espinosa Navarro va 
ésser nomenat secretari adjunt de la Vicepresidència 
Segona del Parlament, com a personal eventual.

El 17 de desembre de 2012 s’ha constituït la nova cam-
bra i s’ha produït el cessament en el càrrec de l’autori-
tat que el va nomenar.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 i 5 
dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parla-
ment de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em 
confereix la normativa vigent,

Resolc:

Fer cessar Fernando Espinosa Navarro, secretari ad-
junt de la Vicepresidència Segona del Parlament, com 
a personal eventual, en data d’avui, tot agraint-li els 
serveis prestats.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, de conformitat amb el que es-
tableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, modificada per 
la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs 
potestatiu de reposició davant la presidenta del Parla-
ment, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la notificació de l’acord, o bé un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administra-
tiva del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
notificació de l’acord, de conformitat amb la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2012

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Resolució de cessament de personal even-
tual del Parlament de Catalunya

Resolució

Resolució de cessament de Vanessa Pedret  
i Mata com a personal eventual del Parlament 
de Catalunya

El 16 de desembre de 2010, Vanessa Pedret i Mata va 
ésser nomenada secretària de la Vicepresidència Sego-
na del Parlament, com a personal eventual.

El 17 de desembre de 2012 s’ha constituït la nova cam-
bra i s’ha produït el cessament en el càrrec de l’autori-
tat que el va nomenar.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 i 5 
dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parla-
ment de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em 
confereix la normativa vigent,

Resolc:

Fer cessar Vanessa Pedret i Mata, secretària de la  
Vicepresidència Segona del Parlament, com a perso-
nal eventual, en data d’avui, tot agraint-li els serveis 
prestats.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, de conformitat amb el que es-
tableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, modificada per 
la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs 
potestatiu de reposició davant la presidenta del Parla-
ment, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la notificació de l’acord, o bé un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administra-
tiva del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
notificació de l’acord, de conformitat amb la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2012

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català
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Resolució de cessament de personal even-
tual del Parlament de Catalunya

Resolució

Resolució de cessament de Carolina  
García-Romero de Tejada Suárez-Bárcena  
com a personal eventual del Parlament  
de Catalunya

El 10 de gener de 2011, Carolina García-Romero de 
Tejada Suárez-Bárcena va ésser nomenada secretària 
de la Secretaria Primera de la Mesa del Parlament, 
com a personal eventual.

El 17 de desembre de 2012 s’ha constituït la nova cam-
bra i s’ha produït el cessament en el càrrec de l’autori-
tat que el va nomenar.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 i 5 
dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parla-
ment de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em 
confereix la normativa vigent,

Resolc:

Fer cessar Carolina García-Romero de Tejada Suárez-
Bárcena, secretària de la Secretaria Primera de la  
Mesa, com a personal eventual, en data d’avui, tot 
agraint-li els serveis prestats.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, de conformitat amb el que es-
tableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, modificada per 
la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs 
potestatiu de reposició davant la presidenta del Parla-
ment, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la notificació de l’acord, o bé un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administra-
tiva del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
notificació de l’acord, de conformitat amb la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2012

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Resolució de nomenament de personal 
eventual del Parlament de Catalunya

Resolució

Resolució de nomenament de Carolina  
García-Romero de Tejada Suárez-Bárcena  
com a personal eventual del Parlament  
de Catalunya

En data 17 de desembre de 2012, el secretari segon de  
la Mesa proposa nomenar Carolina García-Romero  
de Tejada Suárez-Bárcena secretària de la Secreta-
ria Segona de la Mesa del Parlament, com a personal 
eventual.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 dels 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya, el personal eventual és nomenat lliure-
ment pel president o presidenta del Parlament.

Fent ús de les atribucions que em confereix la norma-
tiva vigent,

Resolc:

Nomenar Carolina García-Romero de Tejada Suárez-
Bárcena secretària de la Secretaria Segona de la Mesa 
del Parlament, com a personal eventual, amb efectes 
del 17 de desembre de 2012, amb els drets i deures in-
herents al càrrec.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, de conformitat amb el que es-
tableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, modificada per 
la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs 
potestatiu de reposició davant la presidenta del Parla-
ment, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la notificació de l’acord, o bé un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administra-
tiva del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
notificació de l’acord, de conformitat amb la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2012

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català
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Resolució de cessament de personal even-
tual del Parlament de Catalunya

Resolució

Resolució de cessament d’Irene Puig i Serra 
com a personal eventual del Parlament  
de Catalunya

El 12 de gener de 2011, Irene Puig i Serra va ésser no-
menada secretària adjunta de la Vicepresidència Pri-
mera del Parlament, com a personal eventual.

El 17 de desembre de 2012 s’ha constituït la nova cam-
bra i s’ha produït el cessament en el càrrec de l’autori-
tat que el va nomenar.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 i 5 
dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parla-
ment de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em 
confereix la normativa vigent,

Resolc:

Fer cessar Irene Puig i Serra, secretària adjunta de la 
Vicepresidència Primera del Parlament, com a perso-
nal eventual, en data d’avui, tot agraint-li els serveis 
prestats.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, de conformitat amb el que es-
tableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, modificada per 
la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs 
potestatiu de reposició davant la presidenta del Parla-
ment, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la notificació de l’acord, o bé un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administra-
tiva del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
notificació de l’acord, de conformitat amb la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2012

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Resolució de nomenament de personal 
eventual del Parlament de Catalunya

Resolució

Resolució de nomenament d’Irene Puig i Serra 
com a personal eventual del Parlament  
de Catalunya

En data 17 de desembre de 2012, el vicepresident se-
gon del Parlament proposa nomenar Irene Puig i Ser-
ra secretària adjunta de la Vicepresidència Segona del 
Parlament, com a personal eventual.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 dels 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya, el personal eventual és nomenat lliure-
ment pel president o presidenta del Parlament.

Fent ús de les atribucions que em confereix la norma-
tiva vigent,

Resolc:

Nomenar Irene Puig i Serra secretària adjunta de la 
Vicepresidència Segona del Parlament, com a perso-
nal eventual, amb efectes del 17 de desembre de 2012, 
amb els drets i deures inherents al càrrec.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, de conformitat amb el que es-
tableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, modificada per 
la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs 
potestatiu de reposició davant la presidenta del Parla-
ment, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la notificació de l’acord, o bé un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administra-
tiva del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
notificació de l’acord, de conformitat amb la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2012

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català
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Resolució de cessament de personal even-
tual del Parlament de Catalunya

Resolució

Resolució de cessament d’Helena Clivillé  
i Martínez com a personal eventual  
del Parlament de Catalunya

El 16 de desembre de 2010, Helena Clivillé i Martínez 
va ésser nomenada secretària de la Vicepresidència 
Primera del Parlament, com a personal eventual.

El 17 de desembre de 2012 s’ha constituït la nova cam-
bra i s’ha produït el cessament en el càrrec de l’autori-
tat que el va nomenar.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 i 5 
dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parla-
ment de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em 
confereix la normativa vigent,

Resolc:

Fer cessar Helena Clivillé i Martínez, secretària de la 
Vicepresidència Primera del Parlament, com a perso-
nal eventual, en data d’avui, tot agraint-li els serveis 
prestats.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, de conformitat amb el que es-
tableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, modificada per 
la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs 
potestatiu de reposició davant la presidenta del Parla-
ment, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la notificació de l’acord, o bé un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administra-
tiva del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
notificació de l’acord, de conformitat amb la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2012

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Resolució de nomenament de personal 
eventual del Parlament de Catalunya

Resolució

Resolució de nomenament d’Helena Clivillé  
i Martínez com a personal eventual  
del Parlament de Catalunya

En data 17 de desembre de 2012, el vicepresident se-
gon del Parlament proposa nomenar Helena Clivillé i 
Martínez secretària de la Vicepresidència Segona del 
Parlament, com a personal eventual.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 dels 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya, el personal eventual és nomenat lliure-
ment pel president o presidenta del Parlament.

Fent ús de les atribucions que em confereix la norma-
tiva vigent,

Resolc:

Nomenar Helena Clivillé i Martínez secretària de la 
Vicepresidència Segona del Parlament, com a perso-
nal eventual, amb efectes del 17 de desembre de 2012, 
amb els drets i deures inherents al càrrec.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, de conformitat amb el que es-
tableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, modificada per 
la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs 
potestatiu de reposició davant la presidenta del Parla-
ment, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la notificació de l’acord, o bé un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administra-
tiva del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
notificació de l’acord, de conformitat amb la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2012

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català
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Resolució de cessament de personal even-
tual del Parlament de Catalunya

Resolució

Resolució de cessament de Francisco Aranda 
Vargas com a personal eventual del Parlament 
de Catalunya

El 18 de setembre de 2012, Francisco Aranda Vargas 
va ésser nomenat responsable de l’Oficina del cap de 
l’oposició, grup A1, nivell 16, com a personal eventual.

Atès que s’ha constituït el nou govern i s’ha produït 
el cessament en el càrrec de l’autoritat que el va pro-
posar.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 i 5 
dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parla-
ment de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em 
confereix la normativa vigent,

Resolc:

Fer cessar Francisco Aranda Vargas, responsable de 
l’Oficina del cap de l’oposició, com a personal even-
tual, en data d’avui, tot agraint-li els serveis prestats.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, de conformitat amb el que es-
tableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, modificada per 
la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs 
potestatiu de reposició davant la presidenta del Parla-
ment, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la notificació de l’acord, o bé un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administra-
tiva del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
notificació de l’acord, de conformitat amb la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 27 de desembre de 2012

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Resolució de nomenament de personal 
eventual del Parlament de Catalunya

Resolució

Resolució de nomenament de Francisco Aranda 
Vargas com a personal eventual del Parlament 
de Catalunya

En data 27 de desembre de 2012, el secretari primer 
de la Mesa proposa nomenar Francisco Aranda Vargas 
secretari de la Secretaria Primera de la Mesa del Par-
lament, com a personal eventual.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 dels 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya, el personal eventual és nomenat lliure-
ment pel president o presidenta del Parlament.

Fent ús de les atribucions que em confereix la norma-
tiva vigent,

Resolc:

Nomenar Francisco Aranda Vargas secretari de la Se-
cretaria Primera de la Mesa del Parlament, com a per-
sonal eventual, amb efectes de l’1 de gener de 2013, 
amb els drets i deures inherents al càrrec.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, de conformitat amb el que es-
tableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, modificada per 
la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs 
potestatiu de reposició davant la presidenta del Parla-
ment, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la notificació de l’acord, o bé un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administra-
tiva del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
notificació de l’acord, de conformitat amb la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 27 de desembre de 2012

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català
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Resolució de nomenament de personal 
eventual del Parlament de Catalunya

Resolució

Resolució de nomenament de Núria Cid  
i Pañella com a personal eventual  
del Parlament de Catalunya

En data 20 de desembre de 2012, la vicepresidenta 
primera del Parlament proposa nomenar Núria Cid i 
Pañella secretària de la Vicepresidència Primera del 
Parlament, com a personal eventual.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 dels 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya, el personal eventual és nomenat lliure-
ment pel president o presidenta del Parlament.

Fent ús de les atribucions que em confereix la norma-
tiva vigent,

Resolc:

Nomenar Núria Cid i Pañella secretària de la Vicepre-
sidència Primera del Parlament, com a personal even-
tual, amb efectes de l’1 de gener de 2013, amb els drets 
i deures inherents al càrrec.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, de conformitat amb el que es-
tableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, modificada per 
la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs 
potestatiu de reposició davant la presidenta del Parla-
ment, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la notificació de l’acord, o bé un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administra-
tiva del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
notificació de l’acord, de conformitat amb la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2012

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Resolució de nomenament de personal 
eventual del Parlament de Catalunya

Resolució

Resolució de nomenament d’Eduard Suàrez  
i Rovira com a personal eventual  
del Parlament de Catalunya

En data 8 de gener de 2013, la vicepresidenta primera 
del Parlament proposa nomenar Eduard Suàrez i Ro-
vira secretari adjunt de la Vicepresidència Primera del 
Parlament, com a personal eventual.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 dels 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya, el personal eventual és nomenat lliure-
ment pel president o presidenta del Parlament.

Fent ús de les atribucions que em confereix la norma-
tiva vigent,

Resolc:

Nomenar Eduard Suàrez i Rovira secretari adjunt de 
la Vicepresidència Primera del Parlament, com a per-
sonal eventual, amb efectes del 7 de gener de 2013, 
amb els drets i deures inherents al càrrec.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, de conformitat amb el que es-
tableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, modificada per 
la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs 
potestatiu de reposició davant la presidenta del Parla-
ment, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la notificació de l’acord, o bé un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administra-
tiva del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
notificació de l’acord, de conformitat amb la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 8 de gener de 2013

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català
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Cessament i nova adscripció d’una funcio-
nària de carrera

Acord
Mesa del Parlament, 09.1.2013

Secretaria general

La Mesa del Parlament, en la sessió del 8 de maig de 
2007, va acordar nomenar definitivament, pel sistema 
de lliure designació, Montserrat Ordeig i Solé secretà-
ria del Gabinet de Presidència, a partir del 15 de maig 
de 2007.

Vista la proposta de cessament elaborada per l’Oficina 
Administrativa del Gabinet de Presidència.

De conformitat amb l’article 99.1 del Decret 123/1997, 
del 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general 
de provisió de llocs de treball i promoció professio-
nal dels funcionaris de l’Administració de la Generali-
tat de Catalunya, els funcionaris nomenats per a llocs 
de treball pel procediment de lliure designació podran 
ésser cessats amb caràcter discrecional pel mateix òr-
gan que els va nomenar.

D’acord amb l’article 99.2 d’aquest decret, els funcio-
naris que han cessat discrecionalment de llocs de lliu-
re designació, mentre no obtinguin un altre lloc amb 
destinació definitiva, restaran a disposició de la secre-
tària general, la qual els atribuirà amb caràcter provi-
sional un altre lloc de treball o l’exercici de funcions 
adequades a llur cos o escala.

Per tot això, i atès que hi ha vacant el lloc de treball de 
secretària del Departament de Relacions Parlamentà-
ries i Projecció Institucional, la secretària general pro-
posa que la Mesa del Parlament adscrigui Montserrat 
Ordeig i Solé, d’una manera provisional, a aquest lloc 
de treball, a partir de l’1 de gener de 2013.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Es-
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda

Primer. Fer cessar Montserrat Ordeig i Solé, secretària 
del Gabinet de Presidència, amb efectes de l’1 de ge-
ner de 2013, tot agraint-li els serveis prestats.

Segon. Adscriure, d’una manera provisional, Mont-
serrat Ordeig i Solé, funcionària de l’escala d’admi-
nistradors del Cos d’Administradors Parlamentaris del 
Parlament, al lloc de treball de secretària del Depar-
tament de Relacions Parlamentàries i Projecció Insti-
tucional, grup C1, nivell 7, amb efectes a partir de la 
mateixa data i fins que el lloc de treball es proveeixi 
reglamentàriament.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, de conformitat amb el que es-
tableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, 

de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la 
Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potes-
tatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notifica-
ció de l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu 
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 
dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació de 
l’acord, de conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 9 de gener de 2013

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

Reingrés al servei actiu d’una funcionària de 
carrera

Acord
Mesa del Parlament, 09.1.2013

Secretaria general

Vanessa Pedret i Mata, funcionària de carrera de l’es-
cala d’administradors del Cos d’Administradors Par-
lamentaris del Parlament, adscrita d’una manera de-
finitiva al lloc de treball de secretària de l’Oïdoria de 
Comptes i Tresoreria, grup C1, nivell 7, va ésser decla-
rada en la situació administrativa de serveis especials 
per un acord de la Mesa del Parlament de data 18 de  
desembre de 2006, perquè va adquirir la condició  
de personal eventual del Parlament.

En data del 17 de desembre de 2012, Vanessa Pedret i 
Mata sol·licita el reingrés al servei actiu com a funcio-
nària de carrera de l’escala d’administradors del Cos 
d’Administradors Parlamentaris del Parlament, atès 
que fineixen les condicions que donaven lloc a la situ-
ació administrativa de serveis especials.

Atesos l’informe emès per l’Oficina Administrativa 
del Gabinet de Presidència i la proposta de la secre-
tària general, es considera pertinent que Vanessa Pe-
dret i Mata sigui nomenada, d’una manera provisional, 
secretària del Gabinet de Presidència, pel sistema de 
lliure designació, grup C1, nivell 9, ja que compleix 
els requisits de titulació i té el perfil professional per 
a desenvolupar les funcions de secretària del Gabinet 
de Presidència.

Fent ús de les competències atribuïdes pels Estatuts 
del règim i el govern interiors del Parlament de Cata-
lunya, la Mesa del Parlament
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Acorda

Primer. Reingressar Vanessa Pedret i Mata al servei 
actiu com a funcionària de l’escala d’administradors 
del Cos d’Administradors Parlamentaris del Parla-
ment, amb efectes del 17 de desembre de 2012.

Segon. Nomenar Vanessa Pedret i Mata secretària del 
Gabinet de Presidència, grup C1, nivell 9, d’una mane-
ra provisional, pel sistema de lliure designació, a partir 
de l’1 de gener de 2013.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, de conformitat amb el que es-
tableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la 
Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potes-

tatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notifica-
ció de l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu 
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 
dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació de 
l’acord, de conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 9 de gener de 2013

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte
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