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S U M A R I

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

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió 
Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
sobre la creació d’una infraestructura per als combustibles 
alternatius
Tram. 295-00006/10
Coneixement de la proposta p. 7

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual es deroga el Reglament (CEE) 1192/69, relatiu 
a les normes comunes per a la normalització dels comptes 
de les empreses ferroviàries
Tram. 295-00007/10
Coneixement de la proposta p. 7

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Con-
sell sobre la interoperabilitat del sistema ferroviari a la Unió 
Europea
Tram. 295-00008/10
Coneixement de la proposta p. 7

Control del principi de subsidiarietat amb relació 
a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del 
Consell pel qual es modifica el Reglament (CE) 1370/2007 
pel que fa a l’obertura del mercat dels serveis nacionals de 
transport de viatgers per ferrocarril
Tram. 295-00009/10
Coneixement de la proposta p. 7

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
per la qual es modifica, pel que fa a l’obertura del mercat 
dels serveis nacionals de transport de viatgers per ferrocarril 
i a la governança de les infraestructures ferroviàries, la Di-
rectiva 2012/34/UE del Parlament Europeu i del Consell, per 
la qual s’estableix un espai ferroviari europeu únic
Tram. 295-00010/10
Coneixement de la proposta p. 7

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell relatiu a l’Agència Ferroviària de la Unió Europea i pel 
qual es deroga el Reglament (CE) 881/2004
Tram. 295-00011/10
Coneixement de la proposta p. 7

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
sobre la seguretat ferroviària
Tram. 295-00012/10
Coneixement de la proposta p. 7

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la creació d’una aula 
activa del Servei d’Ocupació de Catalunya a Vic
Tram. 250-00024/10
Retirada p. 8

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 del mínim vital garantit
Tram. 202-00010/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 8

Proposició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania
Tram. 202-00011/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 8

Proposició de llei per a una nova ciutadania i per a 
la igualtat efectiva de dones i homes
Tram. 202-00012/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 8

Proposició de llei de modificació de l’article 14 de 
la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa po-
pular
Tram. 202-00013/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 8

Proposició de llei sobre la renda mínima d’inserció
Tram. 202-00017/10
Presentació p. 9

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les donacions de sang
Tram. 250-00088/10
Tramesa a la Comissió p. 20
Termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre la situació dels treba-
lladors de Gallostra, SA de Pineda de Mar
Tram. 250-00089/10
Tramesa a la Comissió p. 20
Termini de presentació d’esmenes p. 20
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Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
centre de l’Escola Angeleta Ferrer, de Mataró
Tram. 250-00090/10
Tramesa a la Comissió p. 20
Termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre la declaració de cadu-
citat del permís d’investigació d’hidrocarburs atorgat a Tere-
do Oils Limited Segunda Sucursal en España
Tram. 250-00091/10
Tramesa a la Comissió p. 20
Termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
línia de P-3 a l’Escola de Can Periquet i sobre la construcció 
d’un institut escola a Palau-solità i Plegamans
Tram. 250-00092/10
Tramesa a la Comissió p. 20
Termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre la construcció de cen-
tres d’atenció primària als barris de Pardinyes i dels Magra-
ners, de Lleida
Tram. 250-00093/10
Tramesa a la Comissió p. 21
Termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre les actuacions per 
a garantir la seguretat viària en l’accés des de la carretera 
C-12 a l’Escola Alba, de Corbins
Tram. 250-00094/10
Tramesa a la Comissió p. 21
Termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre l’Observatori Nacional 
de Política Agroalimentària
Tram. 250-00095/10
Tramesa a la Comissió p. 21
Termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre la declaració de la por-
talada romànica de Santa Maria de Ripoll com a Patrimoni 
de la Humanitat de la Unesco
Tram. 250-00096/10
Tramesa a la Comissió p. 21
Termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre l’encàrrec d’estudis 
per a determinar el cabal necessari per al reg de la zona re-
gable del Ter, aigües avall del Pasteral
Tram. 250-00097/10
Tramesa a la Comissió p. 21
Termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre la implantació de la 
jornada intensiva a instituts d’educació secundària el curs 
2012-2013
Tram. 250-00098/10
Tramesa a la Comissió p. 21
Termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre l’inici dels tràmits per 
a la construcció d’una escola d’educació infantil i primària 
a Abrera
Tram. 250-00099/10
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre la realització d’una 
campanya de seguretat viària amb relació al manteniment 
dels vehicles
Tram. 250-00100/10
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre el millorament dels 
trams de carretera amb més sinistralitat segons l’estudi Eu-
roRAP
Tram. 250-00101/10
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre els aparcaments per a 
transportistes a l’autopista AP-7
Tram. 250-00102/10
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre la presentació d’un in-
forme del Govern sobre els ingressos recaptats i les inver-
sions i les despeses corrents fetes a Barcelona del 2007 al 
2012
Tram. 250-00103/10
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
via de connexió entre Igualada i la ronda Sud d’aquesta 
ciutat
Tram. 250-00104/10
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre l’adscripció dels al-
bergs a la Direcció General de Turisme
Tram. 250-00105/10
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre el personal de les ofici-
nes de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana a l’exterior
Tram. 250-00106/10
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre l’homologació directa 
de la titulació d’enginyer tècnic al grau d’enginyeria
Tram. 250-00107/10
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’infra-
estructures de telefonia mòbil a la carretera C-31 al pas pel 
Baix Llobregat
Tram. 250-00108/10
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’infra-
estructures de telefonia mòbil a la xarxa de trens de rodalia 
i regionals
Tram. 250-00109/10
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un ser-
vei d’urgències de pediatria permanent al Prat de Llobregat
Tram. 250-00110/10
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre el restabliment dels 
dos equips d’urgències localitzades del Consorci Sanitari 
del Solsonès
Tram. 250-00111/10
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre les obres de millora-
ment de la seguretat viària a les carreteres C-141 i C-63 en-
tre Salt i Amer
Tram. 250-00112/10
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24
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Proposta de resolució sobre el finançament de les 
escoles bressol municipals
Tram. 250-00113/10
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la redacció d’un pro-
grama únic de gestió de residus de Catalunya i sobre l’ela-
boració d’una llei per a implantar el sistema de devolució, 
dipòsit i retorn
Tram. 250-00114/10
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
a l’estació depuradora d’aigües residuals de l’Alt Maresme 
Nord, a Pineda de Mar, per a aïllar-ne els motors
Tram. 250-00115/10
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre el restabliment de la 
plantilla de professors dels centres públics
Tram. 250-00116/10
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la regularització de la 
paga extraordinària no satisfeta als empleats públics
Tram. 250-00117/10
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre l’empresa Gallostra, 
de Pineda de Mar
Tram. 250-00118/10
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre els ajuts per al paga-
ment de les quotes dels préstecs per a l’adquisició d’habi-
tatges protegits
Tram. 250-00119/10
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la criminalització de la 
lluita sindical a Andalusia
Tram. 250-00120/10
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre l’assassinat de tres 
activistes kurdes a París i sobre l’autodeterminació del po-
ble kurd
Tram. 250-00121/10
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la intervenció militar 
francesa a Mali i sobre l’autodeterminació del poble tuareg
Tram. 250-00122/10
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la creació d’una taula 
per a la concertació en el sistema sanitari i l’impuls d’un pla 
per a garantir la qualitat de l’assistència en els centres hos-
pitalaris
Tram. 250-00123/10
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
per a la transparència en la despesa i els resultats dels pro-
veïdors del sistema sanitari
Tram. 250-00124/10
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre l’adjudicació dels con-
cursos per a contractar els serveis socials i d’atenció a les 
persones
Tram. 250-00125/10
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre el tancament de la re-
sidència de Pacs del Penedès
Tram. 250-00126/10
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la instal·lació de panta-
lles acústiques a la carretera C-32 al pas pel Masnou
Tram. 250-00127/10
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre el pagament al Consell 
Comarcal del Garraf dels imports pendents en concepte de 
beques de menjador i transport escolar col·lectiu
Tram. 250-00128/10
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la reducció del preu 
del peatge de l’autopista C-32
Tram. 250-00129/10
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre el Quart Cinturó i la 
mobilitat al Vallès
Tram. 250-00130/10
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la sinistralitat de la car-
retera C-58 a Vacarisses
Tram. 250-00131/10
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
legislació que regula la presència de banderes en edificis 
oficials
Tram. 250-00132/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre les obres de millora-
ment de la seguretat viària a les carreteres C-141 i C-63 en-
tre Salt i Amer
Tram. 250-00133/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut escola a Palau-solità i Plegamans
Tram. 250-00134/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre el programa de teleas-
sistència i el Pla concertat de prestacions bàsiques de ser-
veis socials per a l’atenció primària
Tram. 250-00135/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la potenciació dels es-
tudis d’enginyeria agronòmica a la Universitat de Lleida
Tram. 250-00136/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28
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Proposta de resolució sobre la implantació i l’em-
plaçament dels estudis de veterinària a la Universitat de 
Lleida
Tram. 250-00137/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la conversió de l’equip 
d’atenció primària del CAP Martorell en una entitat de base 
associativa
Tram. 250-00138/10
Presentació p. 29

Proposta de resolució sobre la continuïtat del pro-
jecte Promoció escolar del poble gitano
Tram. 250-00139/10
Presentació p. 29

Proposta de resolució sobre la prohibició de pros-
peccions i explotacions d’hidrocarburs no convencionals 
per mitjà de fracturació hidràulica
Tram. 250-00140/10
Presentació p. 30

Proposta de resolució sobre el pagament al Consell 
Comarcal del Garraf dels imports pendents en concepte de 
beques de menjador i transport escolar col·lectiu
Tram. 250-00141/10
Presentació p. 31

Proposta de resolució sobre l’eliminació de l’aten-
ció mecanitzada en el servei de programació de visites de 
Sanitat Respon
Tram. 250-00142/10
Presentació p. 32

Proposta de resolució sobre la implantació del cri-
bratge poblacional de càncer de còlon i recte
Tram. 250-00143/10
Presentació p. 33

Proposta de resolució sobre el garantiment del fun-
cionament del servei d’hemodinàmica de la Xarxa Hospita-
lària d’Utilització Pública a Tarragona, Lleida i Girona
Tram. 250-00144/10
Presentació p. 33

Proposta de resolució sobre el finançament de les 
entitats de lluita contra el virus d’immunodeficiència huma-
na i la sida
Tram. 250-00145/10
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
d’atenció sanitària per al Ripollès
Tram. 250-00146/10
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Insti-
tut Assistència Sanitària de Girona
Tram. 250-00147/10
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre el garantiment dels re-
cursos destinats al Consorci per a la Normalització Lingüís-
tica
Tram. 250-00148/10
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre la recuperació dels 
serveis de salut mental i d’urgències nocturnes del CAP Ba-
dia del Vallès
Tram. 250-00149/10
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre l’atenció continuada al 
CAP Badia del Vallès
Tram. 250-00150/10
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre la reobertura del ser-
vei d’urgències nocturnes del CAP Jaume I, de Montcada i 
Reixac
Tram. 250-00151/10
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre el pagament del deute 
pendent a Renfe i sobre la signatura del contracte marc amb 
aquesta empresa
Tram. 250-00152/10
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre l’oferta de serveis fer-
roviaris a la línia 2 de rodalia entre Vilanova i la Geltrú i Sant 
Vicenç de Calders
Tram. 250-00153/10
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre la programació de les 
obres d’ampliació de les carreteres C-58 i C-16 entre les car-
reteres B-30 a Cerdanyola i B-40 a Terrassa
Tram. 250-00154/10
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
torre de comunicacions del coll de Bucs, de Camprodon
Tram. 250-00155/10
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut escola a Polinyà
Tram. 250-00156/10
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre la construcció de l’es-
cola Els Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00157/10
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre el transport aeri entre 
Barcelona i Menorca
Tram. 250-00158/10
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de 
construcció de l’institut del barri de Cappont, de Lleida
Tram. 250-00159/10
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre el pagament de la part 
corresponent a la Generalitat per a iniciar les obres de cons-
trucció del centre d’acollida turística de Les
Tram. 250-00160/10
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre les mesures de racio-
nalització dels horaris laborals per a la conciliació de la vida 
personal, laboral i familiar i l’impuls d’aquestes mesures
Tram. 250-00161/10
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre la creació del Fons so-
cial català d’habitatges
Tram. 250-00162/10
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre el projecte de línia de 
molt alta tensió entre Sentmenat i Santa Coloma de Gra-
menet
Tram. 250-00163/10
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre la modificació de la 
decisió del Govern de l’Estat d’aplicar l’impost sobre el valor 
afegit a l’educació de la infància i la joventut
Tram. 250-00164/10
Presentació p. 50
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3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un in
forme a la Sindicatura de Comptes o altres actua
cions

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura 
de Comptes de d’un informe de fiscalització relatiu a l’acti-
vitat economicofinancera de l’Ajuntament de Creixell durant 
els exercicis del 2006 al 2010
Tram. 253-00001/10
Presentació p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
d’enjudiciament criminal
Tram. 270-00002/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 51

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la defensa dels inte-
ressos del món local
Tram. 300-00007/10
Presentació p. 52

Interpel·lació al Govern sobre l’oferta escolar per al 
curs 2013-2014
Tram. 300-00008/10
Presentació p. 52

Interpel·lació al Govern sobre la situació dels treba-
lladors de l’Administració de la Generalitat
Tram. 300-00009/10
Presentació p. 52

Interpel·lació al Govern sobre la política sanitària a 
curt i mitjà termini
Tram. 300-00010/10
Presentació p. 52

Interpel·lació al Govern sobre la racionalització de 
l’Administració i de la funció pública
Tram. 300-00011/10
Presentació p. 53

Interpel·lació al Govern sobre la tramitació de la llei 
de pressupostos per al 2013
Tram. 300-00012/10
Presentació p. 53

4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/10
Renúncia de la condició de diputada p. 53

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
Tram. 397-00001/10
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa p. 53

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Interior
Tram. 410-00005/10
Renúncia a la vicepresidència p. 54

Composició de la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats
Tram. 410-00007/10
Renúncia a la secretaria p. 54

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament 
o per lleis

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
Tram. 412-00004/10
Renúncia a la secretaria p. 54

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació
Tram. 411-00003/10
Substitució de diputats p. 54

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el possible emplaça-
ment dels parcs temàtics Barcelona World en una zona in-
closa en el mapa de risc químic
Tram. 354-00005/10
Rebuig de la sol·licitud p. 55

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre els objectius del seu 
departament
Tram. 354-00015/10
Acord sobre la sol·licitud p. 55

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de la delegada del 
Govern de l’Estat davant la comissió que correspongui per-
què informi sobre les seves competències
Tram. 356-00013/10
Acord sobre la sol·licitud p. 55

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi 
sobre la concessió de la gestió de serveis públics d’Aigües 
Ter Llobregat a Acciona i sobre la constitució de la socie-
tat AMB
Tram. 356-00028/10
Sol·licitud p. 55

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Plataforma Aigua és Vida davant la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat perquè informi sobre la concessió de la 
gestió de serveis públics d’Aigües Ter Llobregat a Acciona i 
sobre la constitució de la societat AMB
Tram. 356-00029/10
Sol·licitud p. 55

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Enginyers Sense Fronteres davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat perquè informi sobre la concessió de la gestió 
d’Aigües Ter Llobregat a Acciona i sobre la constitució de la 
societat AMB
Tram. 356-00030/10
Sol·licitud p. 55
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Sol·licitud de compareixença de Pedro Arrojo, pro-
fessor del Departament d’Anàlisi Econòmica de la Univer-
sitat de Saragossa, davant la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat perquè informi sobre la concessió de la gestió de 
serveis públics d’Aigües Ter Llobregat a Acciona i sobre la 
constitució de la societat AMB
Tram. 356-00031/10
Sol·licitud p. 56

Sol·licitud de compareixença d’una representació de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona davant la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat perquè informi sobre la concessió de la 
gestió de serveis públics d’Aigües Ter Llobregat a Acciona i 
sobre la constitució de la societat AMB
Tram. 356-00032/10
Sol·licitud p. 56

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de mem
bres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre els ob-
jectius i les actuacions del departament
Tram. 355-00006/10
Substanciació p. 56

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre els objectius i les actuacions del departament
Tram. 355-00009/10
Substanciació p. 56

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre els objectius i les actuacions del 
departament
Tram. 355-00012/10
Substanciació p. 56

Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb 
el conseller de Justícia sobre els objectius i les actuacions 
del departament
Tram. 355-00014/10
Substanciació p. 56

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre els objectius del seu departament
Tram. 355-00021/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 56
Substanciació p. 56

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

Compareixença de la delegada del Govern de l’Es-
tat davant la Comissió d’Interior per a informar sobre les se-
ves competències
Tram. 357-00006/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 57

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 6
Convocada per al dia 27 de febrer de 2013 p. 57

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels di
putats

Proposta de canvi de nom de la Comissió de Jus-
tícia
Tram. 395-00005/09
Presentació p. 58

Escrit de renúncia de la condició de diputada
Presentació p. 58

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

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

Informe sobre la seguretat a Catalunya correspo-
nent al 2012
Tram. 334-00004/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 27) p. 58

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra 
lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 5491/2012, interposat 
pel president del Govern de l’Estat contra l’article 114 de 
la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’acti-
vitat econòmica de Catalunya, pel qual es modifiquen els 
apartats 3 i 4 de l’article 9 del Decret llei 1/2009, del 22 de 
desembre, d’ordenació d’equipaments comercials de Ca-
talunya
Tram. 381-00003/09
Interlocutòria del Tribunal Constitucional sobre la suspensió p. 59

Recurs d’inconstitucionalitat 7279/2012, interpo-
sat pel president del Govern de l’Estat contra el Decret llei 
5/2012, del 18 de desembre, de l’impost sobre els dipòsits 
en les entitats de crèdit
Tram. 381-00002/10
Al·legacions que formula el Parlament p. 65

4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació

Contractació del servei de manteniment i reparació 
de les instal·lacions de l’edifici del Parlament de Catalunya
Tram. 615-00001/10
Nomenament de la Mesa de contractació p. 74
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

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

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Parla
ment Europeu i del Consell sobre la creació 
d’una infraestructura per als combustibles 
alternatius
Tram. 295-00006/10

Coneixement de la proposta

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, d’acord amb 
l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb re
lació a la Proposta de reglament del Parla
ment Europeu i del Consell pel qual es dero
ga el Reglament (CEE) 1192/69, relatiu a les 
normes comunes per a la normalització dels 
comptes de les empreses ferroviàries
Tram. 295-00007/10

Coneixement de la proposta

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, d’acord amb 
l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb re
lació a la Proposta de directiva del Parlament 
Europeu i del Consell sobre la interoperabili
tat del sistema ferroviari a la Unió Europea
Tram. 295-00008/10

Coneixement de la proposta

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, d’acord amb 
l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb re
lació a la Proposta de reglament del Parla
ment Europeu i del Consell pel qual es mo
difica el Reglament (CE) 1370/2007 pel que 
fa a l’obertura del mercat dels serveis naci
onals de transport de viatgers per ferrocarril
Tram. 295-00009/10

Coneixement de la proposta

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, d’acord amb 
l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb re
lació a la Proposta de directiva del Parlament 
Europeu i del Consell per la qual es modifica, 
pel que fa a l’obertura del mercat dels ser
veis nacionals de transport de viatgers per 
ferrocarril i a la governança de les infraes
tructures ferroviàries, la Directiva 2012/34/
UE del Parlament Europeu i del Consell, per 
la qual s’estableix un espai ferroviari euro
peu únic
Tram. 295-00010/10

Coneixement de la proposta

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, d’acord amb 
l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb re
lació a la Proposta de reglament del Parla
ment Europeu i del Consell relatiu a l’Agència 
Ferroviària de la Unió Europea i pel qual es 
deroga el Reglament (CE) 881/2004
Tram. 295-00011/10

Coneixement de la proposta

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, d’acord amb 
l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Parla
ment Europeu i del Consell sobre la segure
tat ferroviària
Tram. 295-00012/10

Coneixement de la proposta

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, d’acord amb 
l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 2629).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

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 del mínim vital garantit
Tram. 202-00010/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 26.02.2013 a l’11.03.2013).
Finiment del termini: 12.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania
Tram. 202-00011/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 26.02.2013 a l’11.03.2013).
Finiment del termini: 12.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

Proposició de llei per a una nova ciutadania 
i per a la igualtat efectiva de dones i homes
Tram. 202-00012/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 26.02.2013 a l’11.03.2013).
Finiment del termini: 12.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

Proposició de llei de modificació de l’article 
14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la 
iniciativa legislativa popular
Tram. 202-00013/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 26.02.2013 a l’11.03.2013).
Finiment del termini: 12.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.
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Proposició de llei sobre la renda mínima 
d’inserció
Tram. 202-00017/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2559 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, Eva Granados Galiano, diputada del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 100.b del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposició de llei següent:

Proposició de llei sobre la renda mínima 
d’inserció

Antecedents

Objecte de la proposició de Llei

Regular la Renda Mínima d’Inserció garantit pel siste-
ma de serveis socials de responsabilitat pública.

Capacitat normativa

L’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
estableix que les persones o les famílies que es troben 
en situació de pobresa tenen dret a accedir a una ren-
da garantida de ciutadania que els asseguri els mínims 
d’una vida digna, d’acord amb les condicions que le-
galment s’estableixen.

L’article 166.1.a) i c) de l’Estatut d’Autonomia de Ca-
talunya. La Generalitat té la competència exclusiva en 
matèria de serveis socials, que inclou: a) La regulació 
i l’ordenació de l’activitat de serveis socials, les pres-
tacions tècniques i les prestacions econòmiques amb 
finalitat assistencial o complementàries d’altres siste-
mes de previsió pública i c) La regulació i l’aprovació 
dels plans i els programes específics dirigits a perso-
nes i col·lectius en situació de pobresa o de necessitat 
social.

Legislació afectada

– Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renta mínima d’in-
serció

– Article 62 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de me-
sures fiscals i financeres

– Decret 384/2011, de 30 d’agost, de desplegament de 
la Llei 10/1997, de 3 de juliol de la renda mínima d’in-
serció

Necessitat i incidència social

La Renda Mínima d’Inserció, té per finalitat prestar el 
suport adequat a totes les persones a qui els calgui per 

a atendre les necessitats bàsiques per a viure en la so-
cietat, amb els recursos convenients per a mantenir-se 
i per a afavorir-ne la inserció o la reinserció social i 
laboral. L’actual situació de crisi econòmica ha incre-
mentat la dramàtica situació del nostre mercat de tre-
ball, incapaç de proporcionar ocupació a persones amb 
pocs o cap problema d’ocupabilitat i que, un cop es-
gotades les prestacions contributives i els subsidis per 
desocupació, han trobat en la RMI el sistema de pro-
tecció econòmica davant d’una situació d’atur de llarga 
durada que es deriva de la situació de crisi excepcional 
en la qual es troba avui l’economia catalana.

Exposició de motius

La Renda Mínima d’Inserció (RMI), tal i com s’expo-
sa en la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la Renda Míni-
ma d’Inserció té per finalitat prestar el suport adequat 
a totes les persones a qui els calgui per a atendre les 
necessitats bàsiques per a viure en la societat, amb els 
recursos convenients per a mantenir-se i per a afavo-
rir-ne la inserció o la reinserció social i laboral. Per a 
assolir la seva finalitat, la Renda Mínima d’Inserció 
es desenvolupa en prestacions i actuacions de serveis 
socials, salut, ensenyament, formació d’adults, presta-
cions econòmiques i accions de suport per a la integra-
ció social i laboral.

Des del seu establiment, el Programa Interdeparta-
mental de la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI) ha 
tingut un èxit notable en la seva tasca d’inserció labo-
ral. Així, els estudis d’avaluació ens indiquen que la 
taxa d’inserció laboral de les persones que han estat 
beneficiàries del Programa és considerablement elevat.

Al mateix temps, cal tenir consciència que la Renda 
Mínima d’Inserció ha desenvolupat, de manera indi-
recta una segona funció, que es podria definir com la 
de donar cobertura econòmica i social a aquelles per-
sones amb un grau d’ocupabilitat molt baix i amb una 
baixa probabilitat d’inserció, però que no tenen possi-
bilitat d’acollir-se a d’altres prestacions socials, sobre-
tot pensions no contributives per manca dels requisits 
d’edat i/o grau de discapacitat. Aquest perfil, tanma-
teix, es correspon amb un percentatge relativament 
baix dels beneficiaris del Programa al llarg de la seva 
història.

Sens dubte, el balanç d’aquest Programa, al llarg dels 
seus més de vint anys d’existència, és clarament po-
sitiu. Ha aconseguit ser un eficaç instrument de lluita 
contra la pobresa, l’exclusió social i la privació econò-
mica a Catalunya. I així, ha estat reconegut per tots 
els actors socials que en tenen un mínim coneixement.

Tanmateix, com tota política pública, es tracta d’un 
Programa susceptible de millora. Al llarg dels seus 
més de vint anys d’existència, el PIRMI ha estat sub-
jecte de successives modificacions, ja sigui via Decret 
o via Decret Llei, que ha permès la seva actualització. 
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Tanmateix, els agents socials i les institucions signants 
de l’Acord Estratègic van considerar necessari fer 
una revisió del PIRMI que obri les portes a un redis-
seny integral del mateix, mantenint, lògicament, tots 
aquells aspectes del mateix que avui funcionen de ma-
nera correcta i satisfactòria, i sobretot, la seva finalitat.

Aquesta voluntat de revisió integral es fruit de la cons-
ciència del paper central que té aquest Programa en 
el conjunt de polítiques socials de competència de la 
Generalitat de Catalunya i el seu paper clau en la llui-
ta contra les situacions de pobresa i d’exclusió social.

Per altra banda, l’actual situació de crisi econòmica ha 
incrementat de manera extraordinària el nombre de sol-
licitants i beneficiaris de la Renda Mínima d’Inserció. 
Aquesta dada, en primer lloc, mostra la dramàtica si-
tuació del nostre mercat de treball, incapaç de propor-
cionar ocupació a persones amb pocs o cap problema 
d’ocupabilitat i que, un cop esgotades les prestacions 
contributives i els subsidis per desocupació, han trobat 
en el PIRMI el sistema de protecció econòmica davant 
d’una situació d’atur de llarga durada que es deriva de 
la situació de crisi excepcional en la qual es troba avui 
l’economia catalana, en la mesura que forma part de 
l’economia espanyola, europea i mundial. En segon 
lloc, és una prova de la capacitat de la Renda Mínima 
d’Inserció per a actuar com a última xarxa de protec-
ció social que evita la caiguda de les persones que re-
sideixen a Catalunya en una situació de pobresa, priva-
ció econòmica i exclusió social.

És amb aquest esperit que es crea la present proposi-
ció de Llei.

Respecte la seva estructura, aquesta iniciativa legisla-
tiva es composa de 6 títols, una disposició transitòria, 
una disposició derogatòria i cinc disposicions finals.

El Títol I es recullen les disposicions generals de la 
Llei, on es defineix el concepte de la Renda Mínima 
d’Inserció, l’objecte i descripció, els principis rectors 
en que es basa la norma, així com la naturalesa i fina-
litat de la mateixa.

En el Títol II es regula les persones destinatàries 
d’aquesta prestació. En el Capítol I no sols es defineix 
les persones destinatàries sinó també s’actualitzen 
conceptes com el nucli familiar, adaptant-lo al règim 
jurídic establert al Llibre II del Codi Civil de Catalu-
nya, relatiu a la persona i a la família. Així doncs, en 
l’article 6 es recull el concepte de famílies reconstituï-
des com a subjectes susceptibles de ser beneficiaris de 
la Renda Mínima d’Inserció. En el Capítol II d’aquest 
mateix Títol es regulen els requisits i obligacions de 
les persones titulars del dret a les prestacions econò-
miques que estableix la Renda Mínima d’Inserció.

El Títol III ordena el Pla individual d’Inserció laboral i 
social, pedra angular d’aquesta prestació ja que aquest 
Pla no només determina quina prestació econòmica té 
dret el titular, sinó que dóna un pas més enllà, en dis-

senyar l’itinerari d’inserció més adient per aconseguir 
la seva inserció laboral, sempre que sigui possible.

El Títol IV estableix quines han de ser les prestaci-
ons econòmiques i les actuacions de la Renda Mínima 
d’Inserció, tot discernint tres tipologies de prestaci-
ons econòmiques: bàsica i familiar, complementària i, 
d’urgència i rescabalament per tal de donar suport tant 
a la inserció laboral, com a la integració social.

En el Títol V retolat sota l’epígraf «Gestió i organit-
zació» el composen dos capítols. El Capítol I defineix 
la creació de dues institucions cabdals pel funciona-
ment de la prestació la Comissió Interdepartamental de 
la Renda Mínima d’Inserció, que actua com a òrgan 
de direcció i coordinació de les funcions dels departa-
ments competents en matèria d’ocupació i serveis so-
cials i el Comitè de Seguiment de la Renda Mínima 
d’Inserció, que és l’òrgan assessor de la Comissió. Una 
de les funcions més importants de la Comissió Interde-
partamental és la d’aprovar el Pla individual d’Inserció 
laboral i social.

Respecte el Capítol II del Títol V es determina el Rè-
gim econòmic de la prestació: import, pagament, així 
com les causes d’extinció de la mateixa.

Finalment, en el Títol VI es regula el regim sanciona-
dor de la Llei. Amb l’objectiu de donar seguretat jurí-
dica a les persones titulars de la Renda Mínima d’In-
serció es regula i tipifiquen les infraccions i sancions 
en tres tipus lleus, greus i molt greus, reduint d’aquesta 
manera el alt grau de discrecionalitat que el Govern 
de la Generalitat ostentava fruit de la indefinició de la 
norma vigent fins aquest moment.

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Concepte de Renda Mínima d’Inserció

S’entén com Renda Mínima d’Inserció (RMI) el dret 
subjectiu i universal de les persones a qui manquin els 
ingressos suficients per fer front a les despeses asso-
ciades a les seves necessitats bàsiques, del seu nucli 
familiar o de convivència, a rebre tant el conjunt d’ac-
tuacions derivades d’un procés individualitzat d’inser-
ció laboral o d’integració social com les prestacions 
econòmiques regulades en la present Llei. Aquest dret 
és garantit pel sistema de serveis socials de responsa-
bilitat pública.

Article 2. Objecte i Principis rectors de la Llei

1. Aquesta Llei té per objecte regular la Renda Míni-
ma d’Inserció i a les persones o famílies que es troben 
en situació de pobresa, el dret a aquesta renda garanti-
da que els asseguri els mínims d’una vida digna.

2. Els principis rectors en què es fonamenta la present 
Llei són els principis d’igualtat, de solidaritat i de sub-
sidiarietat.
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Article 3. Naturalesa i Finalitat de la Renda 
Mínima d’Inserció

1. Les actuacions i les prestacions econòmiques de la 
Renda Mínima d’Inserció tenen la condició de subsi-
diàries en relació a qualsevol altres previstes en la le-
gislació vigent, les quals tenen caràcter previ a l’accés 
a la Renda Mínima d’Inserció.

2. La seva finalitat és prestar-li el suport adequat a les 
persones titulars per a afavorir-ne la inserció laboral i 
la integració social de les mateixes, alhora que atendre 
les seves necessitats bàsiques per a viure en la societat, 
amb els recursos convenients per a mantenir-se.

Article 4. Descripció

1. La Renda Mínima d’Inserció assoleix la seva finali-
tat amb cadascuna de les persones titulars mitjançant 
el Pla Individual d’inserció laboral i social, establert 
en l’article 9.

2. Cada Pla Individual d’Inserció laboral i social con-
templa totes o algunes de les actuacions que pugui 
necessitar la persona titular per desenvolupar els seu 
procés, així com l’aplicació de les prestacions econò-
miques que li correspongui.

3. Les actuacions que comprèn la Renda Mínima d’In-
serció són:

a) De suport a la inserció laboral

b) De suport a la integració social

4. Les prestacions econòmiques de la Renda Mínima 
d’Inserció són:

a) Bàsiques

b) Familiar

c) De reforç

d) D’urgència i rescabalament

5. D’acord amb les necessitats i els requisits de cada 
cas, s’ha de facilitar l’accés als diferents serveis de sa-
nitat, tant pel que fa a la prevenció com a l’atenció i el 
tractament de la salut física i psíquica, l’ensenyament, 
la justícia, l’habitatge i d’altres que es determinin per 
reglament.

Títol II. De les persones destinatàries

Capítol I. Definició de les persones 
destinatàries

Article 5. Definició de les persones 
destinatàries de la RMI

Als efectes d’aquesta Llei, s’entén com a persones des-
tinatàries de la Renda Mínima d’Inserció (RMI), les 
següents:

a) Titular: aquella persona a favor de la qual s’ha apro-
vat un Pla Individual d’Inserció laboral i social.

b) Beneficiària: aquella persona o persones que estan 
a càrrec d’una que en sigui titular i que formi part del 
Pla Individual d’Inserció laboral i social com a mem-
bres d’un nucli familiar.

Article 6. Nucli familiar, de convivència 
familiar i llar independent

1. En l’aplicació de la Renda Mínima d’Inserció s’han 
de tenir en compte les persones destinatàries dels 
ajuts, tant si viuen soles com en qualitat de membres 
d’un nucli familiar.

2. Es considera, a efectes d’aquesta Llei, que perta-
nyen al nucli familiar aquelles persones unides per 
vincle de matrimoni o una altre relació estable anàlo-
ga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon 
grau, així com els fills de cadascun dels progenitors 
que convisquin en aquest nucli, com a conseqüència 
de la formació de famílies reconstituïdes.

3. Es considera convivència familiar el conjunt de dos 
o més nuclis familiars que conviuen en el mateix do-
micili i que estan emparentats segons les relacions es-
pecificades en aquest article.

4. Es considera llar independent el marc físic de resi-
dència permanent d’una sola persona, o bé de dues o 
més que formin un nucli familiar, segons el concepte 
que estableix aquest article. En queda exclosa la convi-
vència per raons d’amistat o conveniència.

No es perd la condició de llar independent quan el 
marc físic de residència permanent deixi de ser-ho per 
causa de força major o de desnonament.

5. La relació de parentiu es compta a partir de la per-
sona titular. En els casos en què se’n justifiqui deguda-
ment la necessitat, la Comissió Interdepartamental pot 
pronunciar-se per a autoritzar motivadament la consi-
deració de membres de la unitat familiar per a perso-
nes amb un grau de parentiu més allunyat.

Capítol II. Requisits i obligacions  
de les persones titulars

Article 7. Requisits per a ésser titular de les 
prestacions econòmiques de la Renda Mínima 
d’Inserció

1. Tenen dret a les prestacions econòmiques que esta-
bleix la Renda Mínima d’Inserció totes les persones 
sol·licitants en les quals concorrin les circumstàncies 
següents:

a) Que no disposin dels mitjans econòmics necessaris 
per a atendre les necessitats bàsiques. Es consideren 
en aquesta situació les persones o els nuclis familiars o 
de convivència familiar que no obtinguin durant els sis 
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mesos anteriors uns ingressos superiors a la prestació 
econòmica de la Renda Mínima d’Inserció que corres-
pongui al mateix període.

Es determina per reglament quin és el còmput com a 
ingressos del nucli familiar o de convivència familiar. 
A aquest efectes i en cap cas, no és computaran les 
pensions i les prestacions públiques assistencials, fins 
el import de la prestació econòmica bàsica de la Ren-
da Mínima d’Inserció, que puguin percebre cadascun 
dels membres del nucli familiar o de convivència fa-
miliar.

b) Que estiguin empadronades en el moment de fer la 
sol·licitud de prestació en qualsevol dels municipis de 
Catalunya.

c) Que acreditin una residència continuada i efectiva a 
Catalunya, com a mínim, amb un any d’antelació a la 
data de presentació de la sol·licitud. Les absències que 
no interrompin el còmput de la residència continuada i 
efectiva s’han de fixar per reglament.

d) Que constitueixin una llar independent, com a mí-
nim, sis mesos abans de la data de presentació de la 
sol·licitud. Queden exemptes d’aquests requisits les 
persones que tinguin menors o persones amb disminu-
ció a llur càrrec, sens perjudici del que disposa l’apar-
tat 2.c. d’aquest article

e) Que tinguin una edat compresa entre els divuit anys 
i l’edat d’accés a les prestacions de jubilació.

També tenen dret a les prestacions econòmiques les 
persones que no arribin als divuit anys i que tinguin 
menors o persones amb disminució al seu càrrec, o 
que estiguin en situació de desemparament o de risc 
social, d’acord amb les condicions que es determinin 
per reglament.

f) Que es comprometin a participar en les activitats 
incloses en el seu Pla Individual d’Inserció laboral i 
social.

2. No tenen accés a la prestació econòmica de la Ren-
da Mínima d’Inserció totes les persones sol·licitants en 
les quals concorrin les circumstàncies següents:

a) Que ha causat baixa voluntària en el seu treball, ja 
sigui pel seu compte o per compte d’altri, dins els dot-
ze mesos anteriors a la sol·licitud de la Renda Mínima.

b) Que estan en situacions derivades d’acomiadaments 
laborals, expedients de regulació d’ocupació o altres 
de similars que es troben en tràmit judicial o adminis-
tratiu, i es comprova que la quantia que han de rebre 
per raó de les esmentades situacions pot ésser superior 
al còmput anual de la prestació econòmica de la Ren-
da Mínima d’Inserció. En tot cas, té dret a la concessió 
provisional, i, en el supòsit que la demanda prosperi, 
la persona titular, des de l’execució de la sentència, és 
obligat a tornar una quantia igual a l’obtinguda fins al 
límit de la prestació econòmica que hagi percebut.

c) Que tenen béns mobles o immobles que, per llurs 
característiques, indiquen que hi ha béns materials su-
ficients per a atendre’n la subsistència. La titularitat o 
l’usdefruit de l’habitatge habitual no impliquen la de-
negació d’aquesta prestació.

d) Que en el seu nucli familiar o de convivència fa-
miliar hagi una altra persona titular de les prestacions 
econòmiques de la Renda Mínima d’Inserció.

e) Que legalment té dret a percebre una pensió alimen-
tària del seu cònjuge o d’altres parents i no la rep però 
no ha interposat la corresponent reclamació judicial, 
excepte en els casos que es determinin per reglament.

3. Poden establir-se per reglament les excepcions que 
hom pugui apreciar en la persona sol·licitant que pre-
senti una situació de pobresa severa.

Article 8. Obligacions de les persones titulars

Les persones titulars de la Renta Mínima d’Inserció 
estan obligats a:

a) Complir el Pla Individual d’Inserció laboral i social 
que s’estableixi en cada cas i dur a terme totes les ac-
tivitats que derivin de la finalitat de la Renda Mínima 
d’Inserció.

b) Aplicar les prestacions a les finalitats corresponents.

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

d) Facilitar la tasca de les persones que han d’avalu-
ar-ne la situació i col·laborar-hi.

e) Reclamar qualsevol dret econòmic que els pugui 
correspondre per qualsevol títol i exercir les accions 
corresponents per a fer-lo efectiu.

f) Reintegrar la prestació en cas que aquesta s’hagi 
percebut indegudament.

g) No rebutjar una oferta d’ocupació adequada en els 
termes establerts per la normativa corresponent.

h) Participar en activitats de col·laboració social i cívi-
ca, d’acord amb el Pla Individual d’Inserció laboral i 
social i en funció de llur disponibilitat.

i) No mendicar ni induir cap membre de la unitat fa-
miliar a fer-ho.

j) Escolaritzar als menors que tingui al seu càrrec.
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Títol III. Pla individual d’Inserció laboral  
i social

Article 9. Pla individual d’Inserció laboral  
i social

1. El Pla Individual d’Inserció laboral i social deter-
mina l’itinerari d’inserció més adient per aconseguir, 
sempre que sigui possible, la seva inserció laboral, a 
més de les prestacions econòmiques a les que té dret 
la persona titular.

2. L’itinerari d’inserció que pot ser laboral i/o social es 
determina per a cada persona atenent a les seves ca-
racterístiques, necessitats i possibilitats especifiques, 
evitant incloure actuacions o mesures innecessàries en 
el mateix, en ordre a fomentar la seva eficàcia social i 
la eficiència econòmica.

3. En atenció al grau d’ocupabilitat de las persones ti-
tulars els itineraris d’inserció es defineixen:

a) Laboral: per a persones amb un grau d’ocupabili-
tat elevat i, normalment, sense cap problemàtica social 
afegida que han de concentrar el seu contingut en me-
sures de tipus laboral, orientades a la inserció imme-
diata en el mercat de treball normalitzat.

b) Sociolaboral: per a persones amb un grau d’ocupa-
bilitat més feble que pot venir acompanyat, o no, d’al-
tres dificultats socials i que en aquest supòsit han de 
combinar mesures de tipus laborals amb d’altres de ti-
pus social, orientades a la seva inserció en el mercat de 
treball normalitzat i/o protegit. Aquest últim sempre 
com a pas previ a la seva plena normalització laboral.

c) Social: per a persones amb un grau d’ocupabilitat 
estructuralment baix o nul, generat en moltes ocasions 
per l’existència de greus dificultats socials i que han de 
concentrar els seu contingut en mesures de tipus social 
i pre-laboral.

Article 10. Criteris d’elaboració del Pla 
Individual d’Inserció laboral i social

1. El projecte del Pla Individual d’Inserció laboral i 
social ha d’ésser elaborat amb criteris tècnics i profes-
sionals. Les persones destinatàries han de participar 
en la confecció del projecte, sempre que sigui possible.

2. Les persones que volen acollir-se a la Renda Míni-
ma d’Inserció s’han d’adreçar als serveis socials cor-
responents.

3. El projecte del Pla Individual d’Inserció laboral i so-
cial ha de contenir, con a mínim:

a) El diagnòstic de la situació personal i, si escau, fa-
miliar.

b) El grau d’ocupabilitat de la persona titular.

c) La comprovació dels mitjans econòmics del nucli 
familiar o de convivència familiar.

d) Els objectius que s’han d’assolir amb la previsió 
temporal de durada.

e) L’itinerari d’inserció que s’ha de seguir, i la concre-
ció de les accions que s’han de realitzar.

e) La periodicitat de la relació amb l’equip de segui-
ment, que en cap cas serà superior als sis mesos.

4. Els projectes dels Pla Individual d’Inserció laboral 
i social han d’ésser preparats i elaborats pels ajunta-
ments i els consells comarcals, per mitjà dels equips 
bàsics d’atenció primària. També poden fer aquesta 
tasca les entitats d’iniciativa social, degudament ho-
mologades, mitjançant un conveni de col·laboració 
amb els departaments competents en matèria d’ocu-
pació i de serveis socials, que han de presentar llurs 
projectes per mitjà de l’administració local que cor-
respongui.

5. Són homologables a l’efecte de la Renda Mínima 
d’Inserció les entitats qualificades d’iniciativa social i 
registrades en el departament competent, i que reunei-
xen els requisits que es determinin per reglament.

Article 11. Seguiment del Pla Individual 
d’Inserció laboral i social

Els equips bàsics d’atenció primària o les entitats d’ini-
ciativa social degudament homologades, són els res-
ponsables d’efectuar el seguiment periòdic i preceptiu 
del Pla Individual d’Inserció laboral i social, així com 
d’avaluar l’evolució de cada una de les persones que 
l’estan executant per adequar-ne, si s’escau, la tipolo-
gia a aplicar a la nova situació observada, tan personal 
com ocupacional. D’aquesta modificació, si es produ-
eix, en dóna compte a la Comissió Interdepartamental 
de la Renda Mínima d’Inserció.

Títol IV. Actuacions de suport a la inserció  
i prestacions econòmiques de la Renda  
Mínima d’Inserció

Capítol I. Actuacions de suport a la inserció

Article 12. Suport a la inserció laboral

1. Les actuacions de suport a la inserció laboral que 
poden ser contemplades en l’itinerari d’inserció, en 
funció de les característiques específiques de la perso-
na, són les següents:

a) L’orientació i la informació laboral individualitzada 
o grupal destinades a conèixer, quines són les seves 
expectatives ocupacionals derivades de les seves ap-
tituds i actituds professionals i l’oferta existent en el 
mercat de treball ordinari.

b) El suport personalitzat a la recerca activa de treball 
en el mercat ordinari, mitjançant la motivació perso-
nal i l’aprenentatge de tècniques adaptades al seu ni-
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vell d’ocupabilitat i la posada a disposició d’instru-
ments adreçats a aquest objectiu.

c) La inclusió en actuacions de formació bàsica, si no 
la posseeixen, i de formació professionalitzadora ini-
cial o de formació-treball, totes elles adequades a les 
seves potencialitats inicials, i adreçades a la millora de 
les seves competències professionals i, amb elles, del 
seu grau d’ocupabilitat.

d) La inserció en el mercat laboral ordinari, mitjançant 
la col·laboració amb empreses ordinàries que, si s’es-
cau, poden rebre un suport econòmic que la incentivi i 
alhora compensi inicialment la menor productivitat de 
la persona titular.

e) La incorporació en empreses d’inserció que desen-
volupen la seva funció en el mercat protegit i/o ordina-
ri, quan necessitin d’un especial acompanyament en el 
seu procés d’inserció laboral.

f) La promoció de les accions adreçades a afavorir la 
seva autoocupació amb la col·laboració, en el cas opor-
tú, d’altres organismes o entitats.

2. Les actuacions concretes que la persona titular ha 
de desenvolupar en el seu Itinerari d’inserció de ca-
ràcter laboral, estaran incloses en el compromís d’ac-
tivitat que subscriu amb el ens públic gestor de les po-
lítiques actives d’ocupació i requerirà addicionalment 
que la persona titular també ostenti la condició de de-
mandant d’ocupació.

3. Les actuacions a què es refereix aquest article han 
d’ésser exercides pel departament competent en matè-
ria d’ocupació, el qual n’ha de garantir la seva qualitat 
i d’adequar-les a les característiques específiques de 
les persones que pertanyent aquest col·lectiu. Aques-
tes actuacions es poden desenvolupar també en règim 
de cooperació amb altres administracions i els agents 
socials i de col·laboració amb empreses i entitats degu-
dament acreditades a l’efecte.

Article 13. Suport a la integració social

1. Les actuacions de suport a la integració social, que 
es poden incloure dins dels Itineraris d’inserció en 
funció de les característiques específiques de la perso-
na, són les següents:

a) El suport i la motivació personal per a la integració de 
caràcter psicològic, social i educatiu, a fi de superar de-
sestructuracions i mancances personals i familiars dels 
destinataris. Sempre que sigui possible, aquestes actu-
acions s’han de fer intentant recuperar el suport de la 
família.

b) La informació i l’orientació per tal que les persones 
afectades coneguin els serveis que normalment es po-
den obtenir de les administracions, de la iniciativa so-
cial i de la xarxa comunitària.

c) El suport per a la col·laboració cívica a fi de fomen-
tar l’autoestima i la integració dels destinataris en 

l’àmbit comunitari. S’han de determinar per reglament 
les activitats de col·laboració.

d) Les altres actuacions de suport a la integració social 
que puguin ésser necessàries.

2. Les actuacions a què es refereix aquest article han 
d’ésser coordinades pel departament competent en 
matèria de serveis socials que n’ha de garantir la seva 
qualitat, en col·laboració amb els serveis bàsics d’aten-
ció social primària.

Capítol II. Prestacions econòmiques de la Renda 
Mínima d’Inserció

Article 14. Prestació econòmica bàsica

La prestació econòmica bàsica de la Renda Mínima 
d’Inserció, de caràcter personal i periòdic, té per fina-
litat atendre les necessitats d’aliments i de subsistència 
i és subjecta al correcte desenvolupament del Pla Indi-
vidual d’Inserció laboral i social.

Article 15. Prestació econòmica familiar

1. La prestació econòmica familiar de la Renda Míni-
ma d’Inserció per cada membre addicional del nucli 
familiar o unitat de convivència de la persona titular, 
s’addiciona a la prestació econòmica bàsica.

2. No tenen la consideració de membres addicionals 
de la nucli familiar les persones perceptores de pensi-
ons de jubilació, d’invalidesa, de viduïtat i d’orfenesa.

3. La prestació econòmica pot atorgar-se de manera 
complementària amb altres ingressos dels beneficiaris.

Article 16. Prestació econòmica de reforç

1. La prestació econòmica de reforç a la inserció labo-
ral o la integració social de la Renda Mínima d’Inser-
ció, es pot percebre de forma addicional a les altres, 
obeeix a alguna de les següents finalitats:

a) Incentivar la inserció laboral de les persones titulars

b) Atendre situacions d’especial risc de les persones ti-
tular o en el seu nucli familiar o de convivència.

c) Compensar els titulars pel compliment de mesures 
específiques que pugui desenvolupar en el marc del 
seu Pla Individual d’Inserció laboral i social.

2. Les persones titulars de la Renda Mínima d’Inser-
ció tenen dret a obtenir la prestació econòmica de re-
forç a:

a) Quan la seva situació de privació econòmica es pu-
gui veure agreujada per un risc afegit, provocant que 
la prestació econòmica bàsica no sigui suficient

b) Quan pel desenvolupament del itinerari d’inserció 
social del seu Pla Individual d’Inserció laboral i social 
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estiguin disposats a fer mesures específiques que ser-
veixin per reforçar la seva ocupabilitat.

3. La sol·licitud de concessió d’aquesta prestació a la 
Comissió Interdepartamental és competència dels res-
ponsables de seguiment dels plans individuals d’inser-
ció laboral i social.

4. Els requisits necessaris per a obtenir aquesta presta-
ció econòmica de reforç s’han de desenvolupar per via 
reglamentaria.

Article 17. Prestacions econòmiques d’urgència 
i rescabalament

1. Les prestacions econòmiques d’urgència i rescaba-
lament tenen per objecte cobrir les mancances mate-
rials concretes, tant les preexistents com les que apa-
reguin durant l’aplicació del Pla Individual d’Inserció 
laboral i social.

2. Des del moment que el diagnòstic de cada cas per-
met preveure la incorporació d’una persona a la Renda 
Mínima d’Inserció i en comença l’elaboració dels seu 
Pla Individual d’Inserció laboral i social, aquesta ha 
de poder rebre les prestacions econòmiques d’urgèn-
cia i rescabalament a càrrec de les administracions lo-
cals corresponents. La concessió provisional d’aques-
tes prestacions no implica necessàriament l’aprovació 
final del seu Pla Individual d’Inserció laboral i social.

Article 18. Normes aplicables a les prestacions 
econòmiques

1. D’acord amb la normativa civil aplicable, les pres-
tacions econòmiques de la Renda Mínima d’Inserció 
són intransmissibles i no poden ésser embargades, ni 
retingudes, ni donades en garantia de cap obligació.

2. El Govern de la Generalitat mitjançant l’òrgan que 
reglamentàriament determini, pot exercir, en nom 
del titular de la prestació econòmica o de qualsevol 
dels membres del nucli familiar o de convivència fa-
miliar, les accions que els corresponguin contra els 
altres familiars que tinguin l’obligació legal de fa-
cilitar-los aliments, d’acord amb el que estableixi la 
normativa aplicable.

Article 19. Import de les prestacions 
econòmiques de la Renda Mínima d’Inserció

1. La determinació de la quantia de la prestació eco-
nòmica bàsica de la Renda Mínima d’Inserció, de la 
prestació familiar addicional, les prestacions de re-
forç, així com la quantia mínima i màxima de la pres-
tació econòmica final s’han d’efectuar per via regla-
mentària, tot respectant que garanteixin uns ingressos 
mínims suficients per satisfer les necessitats bàsiques.

2. De l’import de la prestació econòmica final que cor-
respongui, s’han de deduir, en el còmput anual, els in-
gressos de qualsevol mena que rebi el titular o cadas-

cun dels membres del nucli familiar o de convivència 
familiar.

Article 20. Revalorització de les prestacions 
econòmiques de la Renda Mínima d’Inserció

L’import de la prestació econòmica bàsica, la prestació 
familiar addicional, les prestacions de reforç, així com 
la quantia mínima i màxima de la prestació econòmi-
ca final s’ha de revaloritzar anualment d’acord amb 
l’Índex de Preus al Consum (IPC) previst per a l’any.

Si l’IPC acumulat corresponent al període comprès 
entre el novembre de l’exercici anterior i el novem-
bre de l’exercici econòmic a què es refereix la revalo-
rització és superior al efectuat per al mateix període, 
s’ha de procedir a l’actualització corresponent, d’acord 
amb el què estableixi la respectiva Llei de pressupos-
tos de la Generalitat. A aquest efecte, els titulars les 
prestacions dels quals, hagin estat objecte de revalo-
rització en l’exercici anterior han de rebre la diferèn-
cia en un pagament únic, abans del dia 1 de maig de 
l’exercici posterior. Per contra, si l’IPC previst per a un 
exercici resulta superior al realment produït en el perí-
ode de càlcul de referència, les diferències han d’ésser 
absorbides en la revalorització que s’hagi d’aplicar en 
l’exercici següent.

Títol V. Gestió i regim econòmic de la Renda 
Mínima d’Inserció

Capítol I. Gestió i organització

Article 21. Comissió Interdepartamental  
de la Renda Mínima d’Inserció

1. La Renda Mínima d’Inserció es gestiona mitjançant 
la Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima 
d’Inserció, que actua com a òrgan de direcció i coordi-
nació de les funcions dels departaments competents en 
matèria d’ocupació i serveis socials.

2. S’han d’establir mecanismes de coordinació amb 
els departaments competents en matèria de salut, edu-
cació, i justícia, així com els altres departaments que 
també col·laborin en la prestació de la Renda Mínima 
d’Inserció.

3. La Comissió Interdepartamental s’ha de composar 
de sis a nou vocals, nomenats pel Govern de la Gene-
ralitat, a proposta del conseller o consellera del depar-
tament competent en matèria de Renda Mínima d’In-
serció, incloent entre ells persones que representin als 
altres departaments amb competències, les quals tam-
bé estiguin relacionats amb la Renda Mínima d’Inser-
ció. En el cas, que hi haguessin dos departaments res-
ponsables de la matèria, els nomenaments requereixen 
d’un proposta conjunta a càrrec dels consellers o con-
selleres, responsables dels mateixos.
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Les persones que assumeixen les funcions de la Presi-
dència i la Secretaria General amb caràcter rotatiu ca-
da dos anys es designaran entre els vocals. La Comis-
sió és dotada d’un òrgan tècnic administratiu.

4. Són funcions de la Comissió Interdepartamental:

a) Impulsar l’aplicació de les actuacions i les prestaci-
ons econòmiques de la Renda Mínima d’Inserció en 
tots els aspectes.

b) Emetre informes vinculants sobre els projectes pre-
sentats en els termes establerts als articles 9 i 24.

c) Modificar, suspendre i extingir les prestacions eco-
nòmiques contingudes en el Pla Individual d’Inserció 
laboral i social en els termes establerts als articles 
30 i 31.

d) Tramitar i resoldre les sancions que es derivin de 
l’aplicació del regim sancionador establert en aques-
ta Llei.

e) Coordinar, amb caràcter general, les actuacions re-
latives a la Renda Mínima d’Inserció dels serveis soci-
als d’atenció primària dels ajuntaments i dels consells 
comarcals que tinguin assumides aquestes competèn-
cies, i també coordinar les col·laboracions de les enti-
tats d’iniciativa social que hi participin. Amb aques-
tes finalitats, la Comissió pot dictar les instruccions 
necessàries.

f) Emetre un informe vinculant d’homologació de les 
entitats d’iniciativa social, amb el dictamen previ dels 
ajuntaments i dels consells comarcals afectats.

g) Elaborar i mantenir les estadístiques relatives a la 
Renda Mínima d’Inserció.

Aquesta informació estadística ha de garantir, com a 
mínim, una informació precisa en relació a:

i) motius d’entrada

ii) actuacions, és a dir durada, grau d’aprofitament

iii) prestacions econòmiques, com poden ser les quan-
ties i tipologies de les mateixes

iv) grau d’ocupabilitat i la seva evolució

v) problemàtiques socials afegides, en cas que ni ha-
guessin

vi) evolució d’aquestes al llarg la seva permanència en 
la Renda Mínima d’Inserció, així com els motius de 
sortida

h) Avaluar periòdicament la Renda Mínima d’Inserció 
valorant el grau de desenvolupament i els resultats de 
la seva aplicació.

Amb aquesta finalitat, cada any elaborarà un informe 
que, com a mínim, contingui a més de la informació 
estadística la seva valoració. Aquest informe serà tra-
mès al Parlament durant el primer trimestre de l’any 
següent a la finalització de l’exercici pressupostari. 

D’igual manera i almenys cada tres anys, ha d’encar-
regar les recerques que consideri necessàries, i n’ha 
d’emetre l’informe corresponent en base al mateix.

i) Proposar al Govern les modificacions que conside-
ri oportú d’introduir en la normativa reguladora de la 
Renda Mínima d’Inserció.

j) Fer el seguiment i la coordinació d’altres actuacions 
que estiguin relacionades amb la Renda Mínima d’In-
serció. A aquest efecte, s’ha de coordinar amb els de-
partaments de la Generalitat que corresponguin.

k) Convocar, amb la periodicitat que es determini, jor-
nades de formació de les persones professionals res-
ponsables de la gestió, així com altres debats i avalua-
cions sobre la tramitació dels Pla Individual d’Inserció 
laboral i social.

l) Les altres establertes per aquesta Llei i totes aque-
lles que els departaments amb competència en matèria 
d’ocupació o serveis socials li deleguin expressament.

Article 22. Comitè de Seguiment de la Renda 
Mínima d’Inserció

1. La Comissió compta amb un òrgan assessor ano-
menat Comitè de Seguiment de la Renda Mínima 
d’Inserció, en el qual hi ha d’haver representació de 
les administracions locals, les entitats d’iniciativa so-
cial i les organitzacions professionals, sindicals, em-
presarials i cíviques relacionades amb les finalitats de 
la Renda Mínima d’Inserció. La composició d’aquesta 
Comissió s’ha de determinar per reglament.

2. Són funcions del Comitè de Seguiment de la Renda 
Mínima d’Inserció:

a) Rebre informació trimestral de les actuacions d’in-
serció laboral i/o social i les prestacions econòmiques, 
que es duen a terme i els seus resultats.

b) Rebre els informes i les avaluacions de la Renda 
Mínima d’Inserció que efectuï, o faci efectuar, la Co-
missió.

c) Valorar periòdicament els resultats de la Renda Mí-
nima d’Inserció i d’altres actuacions que hi estiguin 
relacionades i formular observacions, propostes i pro-
jectes de modificació de la mateixa, la seva normativa 
o de la seva aplicació.

d) Emetre informe sobre les consultes que li formuli 
la Comissió.

e) Les altres establertes per aquesta Llei.

3. El Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d’In-
serció s’ha de reunir, com a mínim, trimestralment.

Article 23. Presentació de les sol·licituds

Els projectes dels Pla Individual d’Inserció laboral i 
social han d’ésser presentats pels ens locals al depar-
tament o òrgan que el Govern determini per via re-
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glamentaria competent en matèria de serveis socials, 
el qual ha de fer els tràmits corresponents per a sot-
metre’ls a la Comissió Interdepartamental de la Renda 
Mínima d’Inserció.

Article 24. Aprovació del Pla Individual 
d’Inserció laboral i social

1. La Comissió Interdepartamental de la Renda Míni-
ma d’Inserció ha d’emetre un informe vinculant, amb 
un pronunciament d’aprovació o desestimació de cada 
projecte. L’aprovació pot ésser total o parcial. L’infor-
me s’ha de traslladar a les direccions generals compe-
tents a fi que adoptin les resolucions que en cada cas 
siguin procedents.

2. L’aprovació del Pla Individual d’Inserció laboral i 
social comporta les actuacions determinades en fun-
ció de l’itinerari d’inserció que en cada moment i cas 
s’han determinat com adequades, i també l’assignació 
de la prestació econòmica en la quantia total que cor-
respongui.

3. En cap cas el termini de la presa de l’acord defini-
tiu no pot superar els dos mesos des de la presentació 
del projecte al departament o òrgan que el Govern de-
termini per via reglamentaria. Si se supera aquest ter-
mini, s’ha de considerar provisionalment aprovada la 
prestació econòmica i la persona sol·licitant ha de co-
mençar a percebre-la.

Article 25. Recursos

Contra la resolució d’aprovació, de denegació, de mo-
dificació, de suspensió o d’extinció de la Renda Mí-
nima d’Inserció, la persona sol·licitant pot interposar 
recurs davant l’òrgan que l’hagi emès, que ha de res-
pondre en el termini màxim de sis mesos. El silenci 
administratiu es considera positiu.

En el supòsit de denegació del recurs per aquest òr-
gan la persona sol·licitant pot recorre en alçada davant 
de la persona que ostenti la representació del Depar-
tament al qual hi pertany, que ha de respondre en el 
termini màxim de sis mesos, el silenci administratiu 
es considera positiu.

Article 26. Confidencialitat de les dades

1. Les dades personals i els informes socials necessa-
ris per a accedir a la Renda Mínima d’Inserció s’han 
de limitar als imprescindibles.

2. Totes les persones i tots els organismes que intervin-
guin en qualsevol actuació referent a la Renda Mínima 
d’Inserció són obligats a vetllar perquè es mantingui la 
reserva sobre les dades confidencials i la identitat dels 
destinataris, d’acord amb la normativa vigent.

Article 27. Coordinació de les actuacions

1. Per a coordinar i racionalitzar totes les actuacions 
que deriven de l’aplicació de la Renda Mínima d’In-

serció en el camp de l’atenció social primària es poden 
constituir organismes de coordinació, d’àmbit munici-
pal, comarcal o regional, la composició i el funciona-
ment dels quals s’han de fixar per reglament. Aquests 
organismes han de disposar de la informació necessà-
ria per a gestionar adequadament la coordinació i per 
a afavorir la racionalització de la Renda Mínima d’In-
serció en el camp dels serveis socials d’atenció pri-
mària.

2. Les administracions locals han de facilitar a la Co-
missió Interdepartamental la informació necessària a 
fi que en qualsevol moment es puguin dur a terme les 
comprovacions que la Comissió consideri convenients 
per tal de verificar el compliment dels requisits i de 
les condicions establerts per a rebre les ajudes. Les 
entitats d’iniciativa social que fan actuacions de rein-
serció mitjançant un conveni tenen aquesta mateixa 
obligació.

Capítol II. Règim econòmic

Article 28. Finançament de la Renda Mínima 
d’Inserció

1. El Govern de la Generalitat mitjançant els departa-
ments competents en matèria d’ocupació i en matèria 
de serveis socials és fa càrrec de:

a) L’abonament de la prestació econòmica de la Renda 
Mínima d’Inserció.

b) Les despeses derivades de les accions de suport a la 
inserció laboral.

c) Les despeses corresponents de les subvencions a les 
empreses, les entitats d’inserció, les administracions 
locals i les altres institucions públiques que participin 
en el desenvolupament dels itineraris d’inserció labo-
ral inclosos en el Pla Individual d’Inserció laboral i so-
cial de les persones titulars.

d) Les despeses de les actuacions de suport a la in-
tegració social, que s’han de finançar d’acord amb la 
normativa o el conveni vigents.

e) Les despeses de les accions de formació d’adults.

f) Les despeses administratives del funcionament de 
la Comissió Interdepartamental i del seu òrgan tècnic 
administratiu.

2. Les administracions locals s’han de fer càrrec de les 
prestacions d’urgència i rescabalament que calguin a 
criteri dels equips d’atenció primària municipals i co-
marcals per a les persones ateses segons el respectiu 
Pla Individual d’Inserció laboral i social.

Article 29. Pagament de la prestació econòmica

1. L’abonament de la prestació econòmica s’ha d’efec-
tuar un cop acordada la concessió de la prestació, amb 
efecte des del primer dia del mes següent al de la da-
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ta d’entrada de la sol·licitud al registre corresponent 
de la Generalitat o de la data en què s’hagi comple-
tat tota la documentació necessària per a acreditar la 
concurrència dels requisits. El pagament d’aquesta 
prestació econòmica s’ha de fer per mesos vençuts i 
directament al titular. No es poden produir endarre-
riments en el pagament superiors a un mes. El paga-
ment dels endarreriments en cap cas no pot superar 
l’import d’una mensualitat a més de la corrent. Excep-
cionalment, aquest pagament es pot fer a l’entitat que 
atengui la persona destinatària, quan això pugui asse-
gurar-ne la finalitat.

2. A petició de l’equip bàsic d’atenció primària res-
ponsable del Pla Individual d’Inserció laboral i social 
i d’acord amb les normes establertes per reglament, si 
el cas ho requereix, es pot establir un pagament imme-
diat des del mateix mes de petició de la Renda Mínima 
d’Inserció mentre s’espera la decisió definitiva.

3. El pagament té una durada màxima de dotze men-
sualitats dins un exercici pressupostari. Aquesta dura-
da pot ésser prorrogada en les circumstàncies que es 
determinin per reglament.

Article 30. Modificació i suspensió  
de la prestació econòmica

1. El canvi de les situacions personals, laborals, eco-
nòmiques o patrimonials de qualsevol dels compo-
nents del nucli familiar o de convivència familiar pot 
motivar la reducció o l’augment de la prestació econò-
mica en la forma que es determini per reglament.

2. Si la persona titular percep amb caràcter temporal 
ingressos econòmics per un import mensual igual o 
superior a totes les prestacions econòmiques que rep 
per la Renda Mínima d’Inserció, se suspèn l’abona-
ment de les mateixes.

3. L’abonament s’ha de reprendre si desapareixen les 
circumstàncies que n’han motivat la suspensió.

Article 31. Extinció de la prestació econòmica

1. La prestació econòmica s’extingeix per:

a) Finalització del període de concessió de la prestació 
econòmica.

b) La pèrdua d’alguna de les condicions exigides per a 
concedir-la.

c) La mort de la persona titular.

d) L’absència no justificada de la persona titular.

e) Resolució judicial que comporti privació de llibertat 
de la persona titular

f) El trasllat de la residència habitual a un municipi si-
tuat fora de l’àmbit territorial de Catalunya.

g) Renúncia de la persona titular.

2. S’entén per absència la circumstància que impedeix 
la localització de la persona titular un cop exhaurits 
els procediments de notificació establerts per la nor-
mativa vigent.

3. En el cas de mort o absència o resolució judicial 
que comporti privació de llibertat de la persona titu-
lar que sigui cap del nucli familiar o de convivència 
familiar, s’han de prendre les mesures adequades a fi 
que la resta dels components no quedin desprotegits.

Article 32. Conservació d’altres actuacions

La suspensió o l’extinció del pagament de la prestació 
econòmica no implica necessàriament el mateix efecte 
respecte a les altres actuacions establertes per aquesta 
Llei. Els destinataris poden continuar gaudint de les 
altres mesures encaminades a la inserció laboral i so-
cial i a la prevenció de noves situacions de pobresa o 
marginació, si llurs circumstàncies ho requereixen.

Títol VI. Règim Sancionador

Article 33. Subjectes responsables

Són subjectes responsables les persones físiques a les 
que siguin imputables les accions o omissions consti-
tutives d’infraccions tipificades en aquest règim san-
cionador.

Article 34. Infraccions

1. Constitueixen infraccions les accions o omissions 
de les persones titulars de la prestació econòmica de la 
Renda Mínima d’Inserció contràries a la normativa le-
gal o reglamentària, tipificades sancionades per aques-
ta Llei. Les infraccions no poden ser objecte de sanció 
sense la prèvia instrucció de l’oportú procediment.

2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt 
greus.

Article 35. Infraccions lleus

Són infraccions lleus:

a) L’incompliment per part de la persona titular de les 
normes, requisits, procediments i condicions establer-
tes per a les prestacions i serveis, així com no seguir o 
no complir el programa establert en el Pla Individual 
d’Inserció laboral i social i les orientacions dels pro-
fessionals dels serveis socials, de manera que es des-
virtuï la finalitat de la intervenció social.

b) L’incompliment de l’obligació de comunicar qual-
sevol canvi de domicili de la persona titular, qualsevol 
modificació dels ingressos percebuts o dels integrants 
de la unitat familiar, tot i que de qualsevol d’aquests 
canvis no es derivi percepció, modificació o conserva-
ció indeguda de la renda d’inclusió social.
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Article 36. Infraccions greus

Són infraccions greus:

a) la reincidència en falta lleu.

b) Les actuacions dirigides a obtenir o conservar les 
prestacions econòmiques de la Renda Mínima d’Inser-
ció, sabent que no es reuneixen els requisits per a això, 
quan d’aquestes actuacions s’hagués derivat una per-
cepció indeguda d’alguna de les prestacions en quantia 
inferior o igual al 100 per 100 de la quantia màxima 
de la Renda Mínima d’Inserció assignada amb caràc-
ter anual.

Article 37. Infraccions molt greus

Són infraccions molt greus:

a) La reincidència en falta greu.

b) Les actuacions dirigides a obtenir o conservar les 
prestacions econòmiques de la Renda Mínima d’Inser-
ció, sabent que no es reuneixen els requisits per a això, 
quan d’aquestes actuacions s’hagués derivat una per-
cepció indeguda d’alguna de les prestacions en quantia 
superior al 100 per 100 de la quantia màxima de la Ren-
da Mínima d’Inserció assignada amb caràcter anual.

Article 38. Sancions

1. Les infraccions lleus se sancionaran amb advertèn-
cia o suspensió de la prestació econòmica per un ter-
mini que no serà inferior a un més ni superior a tres, si 
s’està percebent, i la prohibició d’accedir a les presta-
cions econòmiques de la Renda Mínima d’Inserció en 
un termini màxim de tres mesos, des de la finalització 
de la prestació.

2. Les infraccions greus se sancionaran amb la sus-
pensió de la prestació econòmica per un termini que 
no serà inferior a tres mesos ni superior a sis mesos, si 
s’està percebent, i la prohibició d’accedir a les presta-
cions econòmiques de la Renda Mínima d’Inserció en 
un termini no inferior a un tres mesos ni superior a sis 
mesos, des de la finalització de la prestació.

3. Les infraccions molt greus se sancionaran amb la 
suspensió de la prestació econòmica per un termini 
que no serà inferior sis mesos i la seva extinció total, si 
s’està percebent, i la prohibició d’accedir a les presta-
cions econòmiques de la Renda Mínima d’Inserció en 
un termini no inferior a sis mesos ni superior a un any, 
des de la finalització de la prestació.

4. Les sancions a què es refereix aquest article s’ente-
nen sense perjudici del reintegrament de les quantitats 
indegudament percebudes.

Disposició transitòria. Normativa vigent

Mentre no s’efectuï el desplegament reglamenta-
ri previst en aquesta Llei, es manté vigent el Decret 

384/2011, de 30 d’agost, de desplegament de la Llei 
10/1997, de 3 de juliol, de la Renda Mínima d’Inser-
ció, en tot allò que no s’oposi a la present.

Disposició derogatòria. Normativa derogada

Resten derogades totes les Lleis i les normes que 
s’oposin a la present, així com l’article 62 de la Llei 
7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Disposicions finals

Primera. Autorització al Govern

Es faculta el Govern de la Generalitat per a dictar, 
en el termini de sis mesos, des de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, les normes necessàries per a desenvo-
lupar-la i aplicar-la.

Segona. Exempcions

Per reglament, es pot eximir parcialment del compli-
ment de les condicions establertes per aquesta Llei les 
persones retornades d’acord amb el que disposa la dis-
posició addicional segona de la Llei 25/2002, de 25 de 
novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans 
emigrats i llurs descendents, i de segona modificació 
de la Llei 18/1996 a què es refereix l’article 4. a i b de 
la Llei 18/1996, del 27 de desembre, de relacions amb 
les comunitats catalanes de l’exterior, als efectes que 
puguin accedir a les prestacions de la Renda Mínima 
d’Inserció.

Tercera. Habilitació pressupostària

El Govern ha d’habilitar per a cada exercici pressu-
postari els crèdits oportuns en el corresponent projecte 
de la Llei de pressupostos, per tal de cobrir la despesa 
que pugui ocasionar l’aprovació d’aquesta Llei.

Quarta. Preceptes que comportin despesa 
pressupostària

El preceptes que eventualment comportessin la realit-
zació 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.

Cinquena. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la seva pu-
blicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata
lunya.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu Eva Granados Galiano 
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 

AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre les donacions 
de sang
Tram. 250-00088/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

Proposta de resolució sobre la situació 
dels treballadors de Gallostra, SA de Pine
da de Mar
Tram. 250-00089/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou centre de l’Escola Angeleta Ferrer, 
de Mataró
Tram. 250-00090/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

Proposta de resolució sobre la declaració 
de caducitat del permís d’investigació d’hi
drocarburs atorgat a Teredo Oils Limited Se
gunda Sucursal en España
Tram. 250-00091/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la línia de P3 a l’Escola de Can Periquet 
i sobre la construcció d’un institut escola a 
Palausolità i Plegamans
Tram. 250-00092/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.
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Proposta de resolució sobre la construcció 
de centres d’atenció primària als barris de 
Pardinyes i dels Magraners, de Lleida
Tram. 250-00093/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

Proposta de resolució sobre les actuacions 
per a garantir la seguretat viària en l’accés 
des de la carretera C12 a l’Escola Alba, de 
Corbins
Tram. 250-00094/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

Proposta de resolució sobre l’Observatori 
Nacional de Política Agroalimentària
Tram. 250-00095/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

Proposta de resolució sobre la declaració de 
la portalada romànica de Santa Maria de Ri
poll com a Patrimoni de la Humanitat de la 
Unesco
Tram. 250-00096/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

Proposta de resolució sobre l’encàrrec d’es
tudis per a determinar el cabal necessari per 
al reg de la zona regable del Ter, aigües avall 
del Pasteral
Tram. 250-00097/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

Proposta de resolució sobre la implantació 
de la jornada intensiva a instituts d’educa
ció secundària el curs 20122013
Tram. 250-00098/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.
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Proposta de resolució sobre l’inici dels trà
mits per a la construcció d’una escola d’edu
cació infantil i primària a Abrera
Tram. 250-00099/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

Proposta de resolució sobre la realització 
d’una campanya de seguretat viària amb re
lació al manteniment dels vehicles
Tram. 250-00100/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

Proposta de resolució sobre el millorament 
dels trams de carretera amb més sinistralitat 
segons l’estudi EuroRAP
Tram. 250-00101/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

Proposta de resolució sobre els aparca
ments per a transportistes a l’autopista AP7
Tram. 250-00102/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un informe del Govern sobre els ingressos 
recaptats i les inversions i les despeses cor
rents fetes a Barcelona del 2007 al 2012
Tram. 250-00103/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una via de connexió entre Igualada i la ron
da Sud d’aquesta ciutat
Tram. 250-00104/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.
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Proposta de resolució sobre l’adscripció 
dels albergs a la Direcció General de Turisme
Tram. 250-00105/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

Proposta de resolució sobre el personal de 
les oficines de l’Agència de Suport a l’Em
presa Catalana a l’exterior
Tram. 250-00106/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

Proposta de resolució sobre l’homologació 
directa de la titulació d’enginyer tècnic al 
grau d’enginyeria
Tram. 250-00107/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
d’infraestructures de telefonia mòbil a la car
retera C31 al pas pel Baix Llobregat
Tram. 250-00108/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
d’infraestructures de telefonia mòbil a la xar
xa de trens de rodalia i regionals
Tram. 250-00109/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un servei d’urgències de pediatria perma
nent al Prat de Llobregat
Tram. 250-00110/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.
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Proposta de resolució sobre el restabliment 
dels dos equips d’urgències localitzades del 
Consorci Sanitari del Solsonès
Tram. 250-00111/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

Proposta de resolució sobre les obres de 
millorament de la seguretat viària a les car
reteres C141 i C63 entre Salt i Amer
Tram. 250-00112/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

Proposta de resolució sobre el finançament 
de les escoles bressol municipals
Tram. 250-00113/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

Proposta de resolució sobre la redacció 
d’un programa únic de gestió de residus de 
Catalunya i sobre l’elaboració d’una llei per 
a implantar el sistema de devolució, dipòsit 
i retorn
Tram. 250-00114/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres a l’estació depuradora d’aigües re
siduals de l’Alt Maresme Nord, a Pineda de 
Mar, per a aïllarne els motors
Tram. 250-00115/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

Proposta de resolució sobre el restabliment 
de la plantilla de professors dels centres pú
blics
Tram. 250-00116/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

Proposta de resolució sobre la regularitza
ció de la paga extraordinària no satisfeta als 
empleats públics
Tram. 250-00117/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

Proposta de resolució sobre l’empresa Ga
llostra, de Pineda de Mar
Tram. 250-00118/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

Proposta de resolució sobre els ajuts per al 
pagament de les quotes dels préstecs per a 
l’adquisició d’habitatges protegits
Tram. 250-00119/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

Proposta de resolució sobre la criminalitza
ció de la lluita sindical a Andalusia
Tram. 250-00120/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

Proposta de resolució sobre l’assassinat de 
tres activistes kurdes a París i sobre l’auto
determinació del poble kurd
Tram. 250-00121/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.
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Proposta de resolució sobre la intervenció 
militar francesa a Mali i sobre l’autodetermi
nació del poble tuareg
Tram. 250-00122/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
taula per a la concertació en el sistema sa
nitari i l’impuls d’un pla per a garantir la qua
litat de l’assistència en els centres hospita
laris
Tram. 250-00123/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla per a la transparència en la despe
sa i els resultats dels proveïdors del sistema 
sanitari
Tram. 250-00124/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

Proposta de resolució sobre l’adjudicació 
dels concursos per a contractar els serveis 
socials i d’atenció a les persones
Tram. 250-00125/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

Proposta de resolució sobre el tancament 
de la residència de Pacs del Penedès
Tram. 250-00126/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.
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Proposta de resolució sobre la instal·lació de 
pantalles acústiques a la carretera C32 al 
pas pel Masnou
Tram. 250-00127/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

Proposta de resolució sobre el pagament al 
Consell Comarcal del Garraf dels imports 
pendents en concepte de beques de menja
dor i transport escolar col·lectiu
Tram. 250-00128/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

Proposta de resolució sobre la reducció del 
preu del peatge de l’autopista C32
Tram. 250-00129/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

Proposta de resolució sobre el Quart Cintu
ró i la mobilitat al Vallès
Tram. 250-00130/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

Proposta de resolució sobre la sinistralitat 
de la carretera C58 a Vacarisses
Tram. 250-00131/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.
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Proposta de resolució sobre el compliment 
de la legislació que regula la presència de 
banderes en edificis oficials
Tram. 250-00132/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

Proposta de resolució sobre les obres de 
millorament de la seguretat viària a les car
reteres C141 i C63 entre Salt i Amer
Tram. 250-00133/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut escola a Palausolità i Plega
mans
Tram. 250-00134/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

Proposta de resolució sobre el programa de 
teleassistència i el Pla concertat de pres
tacions bàsiques de serveis socials per a 
l’atenció primària
Tram. 250-00135/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

Proposta de resolució sobre la potenciació 
dels estudis d’enginyeria agronòmica a la 
Universitat de Lleida
Tram. 250-00136/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

Proposta de resolució sobre la implantació i 
l’emplaçament dels estudis de veterinària a 
la Universitat de Lleida
Tram. 250-00137/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.
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Proposta de resolució sobre la conversió de 
l’equip d’atenció primària del CAP Martorell 
en una entitat de base associativa
Tram. 250-00138/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2322 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Josep Vendrell Gardeñes, diputat, Lo-
rena Vicioso Adrià, diputada 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 següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El mes de juny de 2012 es va comunicar al conjunt dels 
treballador de l’Equip d’Atenció Primària del CAP de 
Martorell que l’EAP passaria a ser gestionada per una 
Entitat de Base Associativa (EBA), formada pels met-
ges i metgesses del centre.

Aquesta modalitat de gestió sanitària es va iniciar 
a Vic el 1996 i s’ha estès a catorze centres d’aten-
ció primària. Es caracteritza perquè els professionals 
sanitaris es constitueixen en empresa i gestionen els 
serveis sanitaris mitjançant un contracte amb el Cat-
Salut, el qual té la responsabilitat de supervisar la se-
va actuació.

L’adjudicació i contractació dels serveis d’atenció pri-
mària es realitza mitjançant un concurs públic convo-
cat per l’administració.

El Govern de la Generalitat està impulsant una política 
per diversificar i introduir fórmules mercantilitzadores 
i privatitzadores en els models de gestió del sistema 
sanitari, amb projectes com el fraccionament de l’Ins-
titut Català de la Salut, l’ús privat d’equipaments sa-
nitaris públics, l’adjudicació a empreses privades amb 
ànim de lucre de la gestió de centres d’atenció primà-
ria i l’extensió de fórmules de gestió com les EBA.

Per altra banda el Departament de Salut també es-
tà potenciant, des de 2009, l’autonomia dels centres 
d’atenció primària, una experiència positiva que mi-
llora l’eficiència i la implicació dels professionals de la 
sanitat i diferent a les EBA, doncs la gestió és plena-
ment pública.

Són valors fonamentals del sistema sanitari garantir 
l’accés universal, la qualitat de l’assistència i l’equi-
tat, tant social com territorial, en la provisió de ser-
veis sanitaris. Uns valors que estan en risc per l’impuls 

d’unes polítiques que pretenen afeblir i fragmentar el 
sistema sanitari públic.

En diferents estudis realitzats sobre el model EBA no 
s’estableix que aquest model suposi una millor fórmu-
la de gestió sanitària en relació a les altres fórmules 
existents. Per altra banda la seva escassa proliferació 
també indica que no ha estat un model massa atrac-
tiu pels professionals i que és de difícil generalització.

Introduir l’ànim de lucre en la gestió sanitària suposa 
el risc de primar valors econòmics per damunt dels es-
trictament assistencials i realitzar «selecció de riscos», 
derivant els pacients més reincidents o amb unes pa-
tologies més complexes, amb costos econòmics més 
elevats.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1) Aturar el procés de conversió de l’Equip d’Atenció 
Primària de Martorell en una EBA.

2) Aturar la constitució de noves Entitats de Base As-
sociativa, mantenint el caràcter plenament públic de la 
gestió dels centres d’atenció primària de l’ICS.

3) Impulsar les fórmules d’autonomia en la gestió dels 
centres sanitaris d’atenció primària.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joan 
Mena Arca, portaveu adjunt GP ICV-EUiA; Josep 
Vendrell Gardeñes, diputat GP ICV-EUiA; Lorena Vi-
cioso Adrià, diputada GP ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
del projecte Promoció escolar del poble gi
tano
Tram. 250-00139/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2515 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, David Companyon Costa, diputat del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
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tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats.

Exposició de motius

El Departament d’Ensenyament, d’acord amb el Pla 
integral del poble gitano impulsat des del 2006 pel 
Govern de la Generalitat, va crear el projecte Promo
ció Escolar amb la voluntat de potenciar la igualtat 
d’oportunitats, l’equitat, la inclusió i la cohesió social. 
Aquest projecte pretén aconseguir la plena escolaritza-
ció, l’èxit escolar i la promoció sociolaboral de l’alum-
nat gitano en el marc d’una escola inclusiva i oberta, 
que es vinculi a projectes de millora de les estratègies 
metodològiques i organitzatives dirigides a facilitar la 
reincorporació de l’alumnat a l’aula.

L’objectiu concret del projecte Promoció Escolar és la 
plena escolarització de l’alumnat gitano a Catalunya, a 
totes les etapes, obligatòries especialment a través de 
la prevenció, el diagnòstic i l’actuació, per incidir tant 
en l’absentisme com en el fracàs escolar i contribuir a 
la promoció acadèmica i sociolaboral dels nens, nenes 
i joves gitanos.

Els índex de rendiment acadèmic entre l’alumnat cata-
là aboquen a unes xifres de fracàs escolar del voltant 
del 30%. Si ens fixem només en els alumnes d’ètnia 
gitana el percentatge s’eleva la 80%.

En paral·lel el projecte també treballa per a potenciar 
la visibilitat de la cultura gitana en el currículum es-
colar i la vida dels centres, fent-ho de la mà de les fa-
mílies, els professionals dels centres i la resta d’agents 
socials i educatius de l’entorn i per tant actuant tant en 
tots tres àmbits: família, centre i entorn.

El rerefons del projecte i les actuacions és la voluntat 
d’eliminar l’escletxa persistent que separa a molts dels 
nens, nenes i joves gitanos d’aquest país de l’èxit aca-
dèmic.

El projecte de Promoció escolar del poble gitano ha 
estat un gran avenç per combatre aquesta situació. 
Aquest projecte ha incorporat als Serveis educatius del 
Departament d’Ensenyament 11 promotors escolars i 
una inseridora laboral, que actuen en 13 territoris, ate-
nen 75 escoles (primària i secundària), 700 famílies i 
1.600 alumnes. És un projecte que en els darrers cinc 
anys ha aconseguit èxits importants tenint en compte 
que la situació de partida era un absentisme molt ele-
vat a l’educació secundària.

En aquests moments, el Departament d’Ensenyament 
ha fet arribar a les entitats col·laboradores i als ajun-
taments, la intenció de deixar el projecte sense con-
tinuïtat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1) Garantir la continuïtat dels projecte Promoció Esco-
lar del poble gitano pels propers cursos i en tots els ni-
vells educatius amb el nombre de professionals i ajun-
taments vinculats.

2) Impulsar un nou projecte de Promoció Escolar pel 
poble gitano en el marc del nou Pla Integral del Poble 
Gitano que s’aprovi durant el 2013.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joan 
Mena Arca, portaveu adjunt GP ICV-EUiA; David 
Companyon Costa, diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la prohibició de 
prospeccions i explotacions d’hidrocarburs 
no convencionals per mitjà de fracturació hi
dràulica
Tram. 250-00140/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 2563 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlamento

Inés Arrimadas García, diputada, Jordi Cañas Pérez, 
portavoz del Grupo Parlamentario de Ciutadans, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 145 y 146 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente 
propuesta de resolución para que sea sustanciada en la 
Comisión de Empresa y Empleo.

Exposición de motivos

El pasado 27 de septiembre de 2012 se publicó en el 
Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña el anunn-
cio del Departamento de Empresa y Empleo de la Ge-
neralitat de Cataluña con la solicitud de la empresa 
Montero Energy Corporation SL de dos permisos de 
prospección de hidrocarburos llamados Darwin y Leo-
nardo. Estos permisos afectan a más de setenta muni-
cipios en varias comarcas, sobre todo en la Segarra y 
en Osona. Se trata de la primera petición que se ha 
hecho en Cataluña para la prospección y explotación 
de hidrocarburos no convencionales mediante la frac-
turación hidráulica (técnica denominada ‘fracking’),  
técnica que consiste en perforar e inyectar a presión 
grandes volúmenes de agua, arena y productos quí-
micos de gran toxicidad a grandes profundidades del 
subsuelo para fracturar la capas de pizarras y hacer 
aflorar a la superficie el gas que contienen estas rocas.

http://www.somsegarra.cat/images/pdf/2012-09-27-DOGC.pdf
http://www.somsegarra.cat/images/pdf/2012-09-27-DOGC.pdf
http://www.somsegarra.cat/images/pdf/2012-09-27-DOGC.pdf
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Varias instituciones públicas y entidades ecologistas 
han puesto de manifiesto los grandes interrogantes 
que genera el uso de la fractura hidráulica como téc-
nica de investigación y extracción de gas. En este sen-
tido, destacan un informe de la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad del Parlamento 
Europeo de junio de 2011, y una resolución del Par-
lamento Europeo de noviembre de 2011 (2011-2308 
[INI]). La principal conclusión es que dichas activida-
des pueden provocar impactos por contaminación at-
mosférica y de aguas subterráneas, por el alto consu-
mo de agua y por la contribución al cambio climático. 
Igualmente se destaca el alto riesgo de accidentes por 
explosiones e incluso terremotos de hasta 4.0 de escala 
cerca de las zonas en explotación. El fracking ha sido 
ya prohibido en Francia, Alemania, Holanda y Bulga-
ria y en España, el Gobierno de Cantabria está trami-
tando la prohibición y ya se han pronunciado en contra 
las Cortes Aragonesas y la Diputación de Valladolid.

Ante la gravedad de la situación derivada de la falta 
de información sobre esta técnica, de los posibles pro-
blemas derivados, de su impacto ambiental, social y 
económico, el Grupo Parlamentario de Ciutadans pre-
senta la siguiente

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a establecer, de forma inmediata, una mo-
ratoria indefinida en la concesión de los permisos de 
prospección y explotación de hidrocarburos no con-
vencionales mediante la fracturación hidráulica has-
ta que el Gobierno de la Generalitat disponga de sufi-
cientes estudios y análisis de los informes de impacto 
ambiental, social y económico de dichas actividades.

Palacio del Parlamento, 11 de febrero de 2013

Inés Arrimadas García Jordi Cañas Pérez
Diputada del GP de C’s Portavoz del GP de C’s

Proposta de resolució sobre el pagament al 
Consell Comarcal del Garraf dels imports 
pendents en concepte de beques de menja
dor i transport escolar col·lectiu
Tram. 250-00141/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2606 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, Joan Ignasi Elena i Gar-
cia, diputat 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 per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El Consell Comarcal del Garraf gestiona una colla de 
serveis educatius que reben les famílies i els nens i ne-
nes del Garraf. Són serveis delegats de menjador (be-
ques), transport escolar i altres prestacions d’ensenya-
ment.

Aquests serveis han estat d’ençà el 1987 prestats de 
forma conjunta entre diferents agents. L’administració 
comarcal, les associacions de pares i mares, empreses 
del sector de la restauració i l’alimentació, empreses de  
transport i, finalment, les pròpies escoles, serveis edu-
catius del territori i empreses del sector del lleure in-
fantil i juvenil. També hi participen de forma espe-
cial els serveis socials dels diferents ajuntaments de 
la comarca i el Consell Comarcal del Garraf. Són ser-
veis que il·lustren un treball conjunt entre tots aquests 
agents –públics i privats– amb un objectiu final clar: 
la garantia del dret a l’educació i a la igualtat d’opor-
tunitats.

Aquest treball conjunt ha tingut històricament com a 
conseqüència la consolidació d’una manera d’abordar 
aquests serveis on hi ha implicats famílies i nens i ne-
nes però també, com s’ha dit, empreses de diferents 
sectors que de manera rigorosa han contribuït a aquest 
objectiu. En aquests sentit, i en l’àmbit dels menjadors 
escolars, cal fer referència a les associacions de pares 
i mares que amb voluntat d’implicar-se i d’organitzar 
serveis de menjador des de la proximitat i la qualitat 
han tingut una actitud activa i compromesa amb els 
projectes educatius dels centres escolars, sovint més 
enllà del que els hi pertoca.

Si fem referència al curs 2012-2013 en relació a les be-
ques estem parlant de 814 ajuts a nens i nenes d’ense-
nyament obligatori del Garraf. I en allò que fa referèn-
cia al servei de transport escolar col·lectiu, parlem de 
557 alumnes dels diferents municipis de la comarca i 
de 21 rutes. La despesa total d’aquests serveis que està 
pendent de pagament, a data d’avui, és de 683.939,92 
euros

La descripció d’implicats/des inclou també 35 escoles, 
9 empreses de l’alimentació, 5 empreses de transport, 
7 AMPA’s i 9 direccions dels centres escolars.

Cal recordar que el sistema públic de beques té com 
a objectiu la compensació de les desigualtats econò-
miques i socials. També que estem parlant drets de la 
ciutadania a l’educació. Del dret al suport social i eco-
nòmic adreçat a famílies amb dificultats econòmiques 
i socials i, també, del dret que tenen reconegut nens/es 
amb necessitats educatives especials.

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

El Parlament insta el Govern a

1. Fer efectius urgentment els pagaments pendents per 
beques menjador i transport escolar amb el Consell 
Comarcal del Garraf.

2. Mentre no es facin efectius aquest pagament fer pú-
blic un calendari de pagaments.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Rocío 
Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del GP SOC;  
Joan Ignasi Elena i Garcia, diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’eliminació de 
l’atenció mecanitzada en el servei de pro
gramació de visites de Sanitat Respon
Tram. 250-00142/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2609 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Marina Geli i Fà-
brega, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Sanitat Respon és un servei de la Conselleria de Salut 
del Govern de Catalunya, gestionat avui per l’empre-
sa pública Serveis d’Emergències Mèdiques (SEM) i 
creat l’any 2001 com un servei telefònic d’informació 
sanitària i consells de salut.

Avui, més de deu anys després, Sanitat Respon s’ha 
convertit en un servei d’informació sanitària, facili-
tant i garantint l’accés universal als recursos de salut, 
que té com objectius incrementar el nivell d’accés a la 
informació i serveis sanitaris, canalitzar la demanda 
sanitària i contribuir a la resolució de problemes sa-
nitaris.

Durant la seva trajectòria, Sanitat Respon s’ha perfilat 
com una línia reactiva que ofereix informació sanità-
ria i consells de salut, programació de visites, gestions 
i tràmits, així com un servei de traducció lingüística 
per a professionals i institucions sanitàries que a més, 
ofereix un programa de deshabituació al tabaquisme i 
seguiment de pacients de risc, campanyes d’enquestes 
a ciutadans relacionades amb el sistema sanitari i ac-

tivitats de promoció de la salut i/o de suport a la salut 
pública.

A partir de l’any 2007, per tal de millorar l’accés als 
serveis sanitaris i canalitzar la demanda sanitària i a 
través del telèfon 902 111 444 (telèfon de pagament), 
hom pot programar visites (cita prèvia) al seu metge de 
capçalera, infermera, pediatra i dentista de referència.

Així, l’any 2007 Sanitat Respon va atendre 2.252.860 
trucades, l’any 2008 van ser 4.509.475 trucades, l’any 
2009 foren 4.033.492 trucades de les quals 2.980.412 
eren per cita prèvia, i l’any 2010 foren 3.152.306 de las 
quals 2.420.360 eren per cita prèvia i segons les darre-
res informacions de la Conselleria de Salut, l’any 2011 
va contestar 3 milions de trucades. Dues línies roma-
nen disponibles les 24 hores del dia, els 365 dies de 
l’any a través d’una plataforma multicanal. Gestionat 
per un equip de professionals d’infermeria i de tele-
operació, oferia fins el passat mes de gener un servei 
d’atenció telefònica personal i personalitzat de caràc-
ter permanent, resolutiu, pròxim i professional.

Des de fa un any aproximadament, al servei de progra-
mació de visites o de cita prèvia s’ha introduït l’aten-
ció mecanitzada a través d’unes respostes prèviament 
gravades, de manera aleatòria durant el dia i sempre a 
partir de la tarda/vespre i a la nit. Aquest fet compor-
ta una pèrdua de qualitat i un pitjor servei als ciuta-
dans en un servei que funcionava perfectament a tra-
vés d’una atenció personal i personalitzada, i a més cal 
tenir present la barrera que significa per a les persones 
grans, les persones amb dificultats de dicció, etc.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a eliminar l’atenció mecanitzada en el servei de 
programació de visites de Sanitat Respon.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu Marina Geli i Fàbrega
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC
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Proposta de resolució sobre la implantació 
del cribratge poblacional de càncer de cò
lon i recte
Tram. 250-00143/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2610 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Marina Geli i Fà-
brega, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El càncer de colon-recte és molt freqüent. És el segon 
en els homes després del càncer de pròstata i en do-
nes després del de mama. Les previsions són d’aug-
ment, sobretot per l’increment del nombre de persones 
grans. Les dades de mortalitat s’han anat reduint però 
pot millorar si el diagnòstic és precoç.

L’any 2009, mitjançant el Pla Director de Càncer a Ca-
talunya, d’acord amb les recomanacions internacio nals 
de la comunitat científica i després d’una prova pilot a 
L’Hospitalet de Llobregat i a l’Alt Penedès, es decideix 
iniciar el cribatge poblacional de càncer colon-recte a 
tot Catalunya pel període 2009-2015, a través del test 
de sang oculta a la femta i colonoscòpia posterior en 
el cas de positiu. L’avaluació del 2009-2011 (de fet el 
2011 no es va ampliar el programa de detecció precoç 
a nous territoris) donava com a resultat una cobertu-
ra del 18% de la població diana de Catalunya (part de 
Barcelona ciutat i Lleida) amb un 37,5% de participa-
ció, un 4,8% proves positives, dels quals 1.129 perso-
nes tenien adenomes avançats i 237, un 8,2%, càncers 
invasius. El Departament de Salut argumenta la man-
ca de disponibilitat pressupostària per avançar en el 
previst i només arribar a un 50% el 2015. En un càl-
cul estimatiu, si ja cribéssim a tota la població de 50 a 
69 anys de Catalunya hauríem detectat més de 1.300 
càncers de colon-recte. Entenem que la relació cost-
benefici és clarament favorable i considerem que cal 
replantejar els temps i tornar al punt inicial, i implan-
tar en els anys 2013-2015 fins el 100% de la població 
a cribar.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Implantar progressivament a tot Catalunya, durant 
el període 2013-2015, el cribatge poblacional de càn-

cer de colon-recte, mitjançant test de sang oculta a 
femta a homes i dones entre 50 a 69 anys, i colonoscò-
pia posterior en cas de positiu.

2. Presentar en el període d’un mes el calendari ter-
ritorialitzat per Regions i sectors per la seva implan-
tació.

3. Iniciar durant el 2013 la implementació del progra-
ma com a mínim a un sector de cada Regió sanitària 
de Catalunya.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu Marina Geli i Fàbrega
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre el garantiment 
del funcionament del servei d’hemodinàmi
ca de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pú
blica a Tarragona, Lleida i Girona
Tram. 250-00144/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2611 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Marina Geli i Fà-
brega, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El protocol del Codi Infant de Catalunya garanteix 
que davant un possible cas d’infart, el SEM posa a dis-
posició una unitat de suport vital avançat que permet 
fer un primer diagnòstic mitjançant un electrocardio-
grama i, en cas de ser necessari, l’administració d’un 
primer tractament que permeti atendre la urgència i 
estabilitzar el pacient.

L’Hospital Joan XXIII de Tarragona, com l’Arnau de 
Vilanova de Lleida i el Josep Trueta de Girona, comp-
ta amb una unitat d’hemodinàmica amb horari d’aten-
ció limitat, en aquest cas de 8 h a 17 h. Més enllà 
d’aquest horari, els pacients que un cop estabilitzats 
requereixen de tractaments més complexes, com l’an-
gioplàstia, són derivats a Hospitals de Barcelona, do-
nat que el marge de dues hores per a la realització del 
cateterisme permet que, amb ambulàncies medicalit-
zades, els pacients siguin derivats.

Tanmateix, els riscos que se’n deriven d’aquest tipus 
de malalties fan convenient la revisió dels serveis dis-
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ponibles fora de l’àrea de Barcelona, com a mínim, a 
les ciutats de Tarragona, Lleida i Girona.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a garantir el funcionament el servei d’hemodi-
nàmica les 24 hores del dia com a mínim a cadascun 
dels principals hospitals de la xarxa hospitalària d’uti-
lització pública de Tarragona, Lleida i Girona.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu Marina Geli i Fàbrega
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre el finançament 
de les entitats de lluita contra el virus d’im
munodeficiència humana i la sida
Tram. 250-00145/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2612 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Marina Geli i Fà-
brega, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El Comitè Primer de Desembre (C1D) - Plataforma 
Unitària de ONG-sida de Catalunya treballa, des de 
l’any 1998 per donar una resposta unitària a la pan-
dèmia del VIH/sida a Catalunya. Les 25 entitats que 
formen part del C1D treballen en tot el territori català 
amb diferents programes i serveis destinats a la pre-
venció de noves infeccions pel VIH i a l’atenció de les 
persones infectades. A més, també realitzen accions 
de sensibilització a diferents nivells per eradicar l’es-
tigma i la discriminació vers les personers que viuen 
amb el VIH, i promoure canvis socials, legals i ad-
ministratius que millorin les seves condicions de vida.  
A més, el Comitè participa de la Comissió Interdepar-
tamental de la Sida de Catalunya representant la socie-
tat civil en la lluita contra el VIH/sida; és l’interlocu-
tor entre la societat civil i el PPAS (Programa per a la 
Prevenció i Assistència de la sida), i forma part de les 
taules tècniques VIH/sida de l’ICASS (departament de 
Benestar i Família).

Les diverses entitats membre del Comitè reben diners 
d’ajuts públics a través de la convocatòria de subven-
cions, de contractes menors i de subvencions direc-
tes per desenvolupar els seus programes i serveis; els 
quals suposen una part molt important de la imple-
mentació del Pla d’Acció de lluita enfront el VIH/sida 
2010-2012.

L’any 2011 el departament de Salut va treure una con-
vocatòria amb una dotació econòmica de 1.3156.480 
euros; diners que procedien, per una banda, del De-
partament de Salut (539.879 euros) i, per altra banda, 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad, procedent del Plan Nacional del Sida (776.601 
euros).El 2012 el Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad no va preveure cap transferència es-
pecífica a la Generalitat.

A més, les entitats tampoc han cobrat les bestretes 
de la convocatòria de subvencions de l’any 2011, i tot 
apunta que aquest import s’imputarà al romanent que 
el Departament preveia utilitzar per compensar el fet 
que no es rebrà ni un cèntim del Plan Nacional del 
Sida, i intentar que l’afectació a les entitats fos me-
nor. Per una altra banda, la Generalitat de Catalu-
nya té deutes amb moltes de les entitats membres del 
C1D. Aquest deutes afecten als departaments de Sa-
lut (PPAS, salut, òrgan tècnic de drogodependències), 
Empresa i Ocupació, Justícia i Benestar Social i Famí-
lia (àrea LGTB, ICS, immigració, direcció general de 
joventut i participació).

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

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que es facin efectius de manera immediata 
els pagaments dels deutes que els Diferents Departa-
ments de la Generalitat de Catalunya tenen amb les 
entitats VIH/sida, corresponents a les subvencions de 
l’any 2011 i 2012.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que, com a mínim, el 2013 es mantingui la 
mateixa dotació pressupostària total que en el 2011 per 
a la convocatòria de subvencions del Departament de 
Salut adreçada a les entitats sense afany de lucre de 
lluita contra el VIH/sida.

3. El Parlament de Catalunya insta el Departament 
de Salut busqui una fórmula estable de fiançament 
per a les entitats sense afany de lucre VIH/sida que 
col·laboren amb l’administració i que suposen una 
part imprescindible en l’acompliment del Pla d’Acció 
2010-2013.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu Marina Geli i Fàbrega
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC
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Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla d’atenció sanitària per al Ripollès
Tram. 250-00146/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2613 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Marina Geli i Fà-
brega, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Salut.

Exposició de motius

La comarca del Ripollès és una comarca de muntanya 
pirinenca, amb les Valls de Camprodon i Ribes més 
aïllades i l’àrea de la plana de Ripoll-Campdevànol i  
Sant Joan Abadesses, amb més de 26.000 habitants  
i amb un percentatge de persones grans molt elevat i 
un sector turístic vinculat al territori, al paisatge, la 
gastronomia i l’esport de muntanya lligat en part a les 
estacions Vall de Núria i Vall Ter.

La xarxa d’assistència sanitària es va anar adequant 
a la població fins el 2010: en salut pública, consulto-
ris locals, CAP’s ben dotats (com els de Ripoll, Cam-
prodon, Ribes, Campdevànol, Sant Joan Abadesses), 
amb l’Hospital de Campdevànol treballant en xarxa 
amb l’Hospital Josep Trueta i l’Hospital de Vic - Hos-
pital d’Olot, en transport sanitari, en atenció a la ma-
laltia mental i addiccions i en atenció sociosanitària.

El Govern Territorial del Ripollès havia estat un mo-
del eficaç per la governança compartida entre el De-
partament de Salut i els alcaldes i consell comarcal del 
Ripollès. La comissió de proveïdors havia anant tei-
xint un treball conjunt, entre l’ICS, l’Hospital comar-
cal... La comissió de participació permetia una cons-
trucció col·lectiva en l’àmbit de la salut i del sistema 
sanitari territorial.

Els anys 2011 i 2012 la comarca ha perdut, per una 
banda, protagonisme, veu en relació a la política sa-
nitària; i en segon lloc, ha sofert una regressió de la 
qualitat i equitat assistencial amb la pèrdua de les ur-
gències a Camprodon i Ripoll i la minva d’efectius pel 
transport sanitari.

Les llistes d’espera de visites a especialistes (en alguns 
casos d’entre sis i set mesos) i en proves diagnòstiques 
estan empitjorant, i s’han perdut al CAP de Ripoll les 
visites d’especialitats de Cardiologia, Cirurgia, Diges-
tologia i Urologia i reduccions de plantilles sense que 
s’hagi donat cap informació als Ajuntaments ni cap 
pla alternatiu.

Ara cal avaluar l’activitat feta el 2011 i el 2012 i les 
incidències enregistrades per reconsiderar la política 
sanitària pel 2013.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a elaborar un Pla d’Atenció Sanitària per la 
comarca del Ripollès, a presentar en el termini d’un 
mes, consensuat conjuntament entre el Departament 
de Salut, els alcaldes de la comarca i el consell comar-
cal del Ripollès (Govern territorial de Salut), les enti-
tats proveïdores i els professionals, i debatut amb les 
associacions i plataformes ciutadanes. Aquest nou Pla 
ha de contemplar l’atenció urgent –recuperant l’atenció 
continuada presencial tot l’any les 24 hores dia a Cam-
prodon–, el transport sanitari, l’atenció especialitza-
da –inclosa la salut mental i sociosanitària– presenci-
al i consultiva a tots els centres d’atenció primària de 
la comarca (especialment al CAP Ripoll) i la màxi-
ma resolució amb qualitat i accessibilitat a l’Hospital 
comarcal Campdevànol, potenciant el treball i gestió 
compartida amb els Hospitals de Vic i Olot i amb el 
suport de l’Hospital Josep Trueta de Girona.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu Marina Geli i Fàbrega
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Institut Assistència Sanitària de Girona
Tram. 250-00147/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2614 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Marina Geli i Fà-
brega, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Salut.

Exposició de motius

L’empresa pública IAS, Institut Assistència Sanitària, 
és hereva d’una tradició d’assistència sanitària de Sa-
lut mental a Salt que s’inicia el segle xii, amb el pri-
mer Hospital de Santa Caterina a Girona, l’Hospital 
del segle xvii a Girona (actual seu de la Generalitat 
a Girona), sota la Diputació i Generalitat Republica-
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na dels segles xix i xx. L’any 1992 l’empresa passa 
de la Diputació a la Generalitat. El 2004 s’inaugura el 
nou Hospital Santa Caterina a Salt, amb la incorpora-
ció d’aguts psiquiàtrics, i entre el 2004 i el 2010 es fa 
la gran reconversió arquitectònica i funcional del Parc 
Martí i Julià.

L’empresa IAS gestiona l’Hospital d’aguts, que comp-
ta amb 127 llits de convencionals, gestiona 10.000 al-
tes, 48.000 urgències, 1.500 parts, 100.000 visites de 
consultes externes, 6.500 intervencions quirúrgiques, 
40.000 radiologies simples, 12.000 mamografies, 42 
psiquiàtrics d’aguts, 5 unitats de referència de Psiquia-
tria Infantil i Juvenil –URPI–, i té assignat com aguts 
Salt, la part Sud del Gironès i la Selva Interior, així 
com tota la regió sanitària de Girona per la Salut Men-
tal; gestiona les ABS l’Anglès, Cassà i Breda-Hostal-
ric (60.000 habitants); és un referent sociosanitari, de 
cures pal·liatives, cribratge de càncer de mama, Salut 
Sexual i Reproductiva, vacunació i consell a viatgers 
internacionals i immigració, així com de demències i 
malalties neurodegeneratives. És l’únic proveïdor pú-
blic de Salut Mental i Addiccions, amb la xarxa am-
bulatòria descentralitzada a totes les comarques, amb 
Hospital i Centres de Dia, llars residència, pisos, in-
serció laboral i social i tutela.

Així mateix, és la institució de docència i de recerca 
adscrit a l’Institut de Recerca de Girona.

Ocupa uns 1.400 professionals amb un pressupost 
d’uns 100 milions euros anuals, amb uns resultats 
econòmic-financers ajustats malgrat les retallades del 
2011 i 2012.

És, doncs, una organització sanitària Integral –primà-
ria, hospital, sociosanitària, salut mental–, que fa de 
centre de proximitat i de referència regional en la ves-
sant de Salut Mental, Addiccions, Demència, en assis-
tència, docència i recerca.

Disposa d’un pla estratègic i d’empresa 2011-2015, dis-
cutit des del Consell Administració, la direcció, els 
professionals, els sindicats i el fòrum de pacients.

El nomenament d’un Gerent únic per l’empresa Ins-
titut Assistència Sanitària i l’empresa Pública ICS a 
Girona –Hospital Josep Trueta i Primària–, ha aixecat 
totes les alarmes davant una fusió probable i un ami-
norament pressupostari, d’activitat pública i de perso-
nal, així com per la destitució del Gerent, sense cap 
informació i planificació compartida.

La nul·la definició del projecte, l’anunci del president 
Mas de noves retallades enguany a les empreses públi-
ques de Salut, la improvisació, la paràlisi del Nou Tru-
eta per part del Departament de Salut, la Delegació del 
Govern a Girona i la Direcció de Salut a Girona, fan 
témer pel futur de les dues empreses, IAS i ICS. Així 
mateix, l’empresa ICS està sotmesa a un procés incert 
de reformes i reconversió i una prova pilot a Girona, 
que fan incrementar les incerteses de present i futur 

també per l’Hospital Universitari Josep Trueta (hos-
pital amb 400 llits, 11 quiròfans, 18.000 altes, 66.000 
urgències, 220.000 consultes externes, 156.000 proves 
diagnòstiques d’imatge, 1.000 parts, 1.649 professio-
nals i 110 milions euros de pressupost) i l’atenció pri-
mària (23 ABS i 1.800 professionals sanitaris per una 
població assignada de 571.000 persones i 145 milions 
euros).

La Regió Sanitària de Girona atén una població esta-
ble de 845.000 persones i amb una forta població es-
tacional, dividida en 6 sectors - Governs Territorial de 
Salut: Ripollès, Garrotxa, Gironès - Pla Estany - Selva 
Interior, Alt Empordà, Baix Empordà i La Selva ma-
rítima - Alt Maresme; amb un pressupost entorn els 
830 milions el 2012 (el 2010, 920 milions); amb una 
càpita-despesa per a persona/any de 1.000 euros, la 
més baixa de Catalunya; és la regió més eficient, per 
un model molt resolutiu d’atenció primària i hospitals 
comarcals, té un bon comportament de la partida de 
farmàcia i una extensa xarxa sociosanitària i una po-
tent xarxa ambulatòria de Salut Mental i Addiccions, 
junt amb l’Hospital de referència Josep truita resolutiu 
(el 96% dels problemes de salut és resolen a la xarxa 
sanitària gironina).

És necessari i urgent presentar el Pla estratègic de la 
Regió Sanitària de Girona i de cada un dels sectors per 
concretar la cooperació entre nivells assistencials i en-
tre hospitals (serveis i programes) en els àmbits assis-
tencials, docents i de recerca.

Així mateix, cal concretar la proposta de reformes de 
l’ICS a Girona, per atenció primària i per l’Hospital 
Josep Trueta, a curt i mig termini (2012-2015), així 
com garantir la no desaparició de l’empresa Institut 
Assistència Sanitària preservant la governança, la ges-
tió, el pressupost i la plantilla pròpies.

En l’àmbit del Govern Territorial de Salut del Gironès -  
Pla Estany - La Selva Interior, cal liderar i consen suar, 
amb la comissió de proveïdors i el Consell de salut de 
participació, la cooperació entre les empreses ICS i 
IAS, l’Hospital Josep Trueta i Santa Caterina, descar-
tant la fusió o absorció i avançant en la cooperació.

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

Proposta de resolució

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

1. Garantir la continuïtat de l’empresa pública Institut 
Assistència Sanitària a Girona: el seu Consell Admi-
nistració, la gestió pròpia, el pressupost i la plantilla.

2. Presentar, en el termini de tres mesos, el Pla de co-
operació territorial entre IAS i ICS a nivell del sec-
tor Gironès - Pla Estany - Selva interior i de la Regió 
sanitària de Girona, liderat pel Govern Territorial, la 
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comissió de proveïdors i professionals i el Consell de 
participació de Salut.

3. Presentar, durant el mes de març de 2013, la pro-
posta de reformes i prova pilot de l’Institut Català de 
la Salut a Girona, descartant la fragmentació i pro-
piciant l’autonomia de gestió de l’atenció primària i 
l’Hospital.

4. Concretar, durant el mes de març de 2013, la reper-
cussió de les noves retallades anunciades pel Govern 
de la Generalitat per enguany i l’any 2013 a la Regió 
Sanitària de Girona i a cadascun dels sis Sectors, con-
cretant l’assignació capitativa i el pressupost assignat a 
cada empresa proveïdora.

5. Presentar, abans de l’aprovació del Projecte de llei 
de Pressupostos de la Generalitat pel 2013, les decisi-
ons del Govern entorn del nou Hospital Josep Trueta i 
el seu Campus de Salut (assistencial, docent, de recer-
ca i d’activitat econòmica).

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu Marina Geli i Fàbrega
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre el garantiment 
dels recursos destinats al Consorci per a la 
Normalització Lingüística
Tram. 250-00148/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2615 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Capde-
vila Tatché, portaveu adjunta, Joan Ignasi Elena i Gar-
cia, diputat 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 per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

La Política Lingüística ha de ser, més que mai una 
política social, de benestar, vinculada a la igualtat 
d’oportunitats de les persones que viuen a Catalunya.

Tenir prou competència en llengua catalana és un ele-
ment imprescindible a Catalunya per a totes les perso-
nes adultes –especialment les persones que han arribat 
immigrades que estan més afectades per l’atur– per te-
nir opcions a accedir a un lloc de treball.

Per a les persones adultes que encara no entenen ni sa-
ben parlar català, poder-se entendre’s i comunicar-se 

en els diferents àmbits de la vida quotidiana és un ele-
ment imprescindible per a la cohesió social, més enca-
ra en els moments actuals de crisi econòmica.

L’accés a l’aprenentatge de la llengua catalana ha de 
ser un dret bàsic també per a la població adulta que 
viu a Catalunya, especialment la que té més dificultats 
socials.

El Consorci per a la Normalització Lingüística és el 
principal actiu per al foment del coneixement i l’ús de 
la llengua catalana, per a la professionalitat de les per-
sones que hi treballen, per l’abast territorial que té, per 
l’adaptabilitat dels mètodes d’aprenentatge; pels pro-
grames de coordinació amb altres institucions i orga-
nitzacions que desenvolupa, i per l’ampli ventall d’ac-
tuacions de dinamització lligades a la cohesió social 
que du a terme.

És el Govern de la Generalitat qui té la competència 
en matèria de Política Lingüística, aprenentatge de la 
llengua i ha de garantir el dret bàsic d’aprenentatge del 
català a la població adulta i que aquest dret la població 
l’ha de poder exercir en qualsevol punt del territori.

Els ens locals van ser impulsors del Consorci per a la 
Normalització Lingüística (CPNL), hi han estat vincu-
lats des de la creació i hi volen continuar estant, tot i 
que reclamen –ateses les dificultats econòmiques– un 
nou marc de relació i finançament que en garanteixi la 
viabilitat, més enllà de les possibilitats pressupostàries 
municipals.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Garantir i consolidar la coordinació necessària i els 
recursos humans i econòmics destinats al Consorci 
per a la Normalització Lingüística (CPNL) per tal ‘as-
solir els objectius i la planificació de les seves activi-
tats, especialment els cursos de català de nivell bàsic 
i intermedi

2. Garantir i consolidar la coordinació necessària i els 
recursos destinats al Consorci per a la Normalització 
Lingüística (CPNL) perquè hi pugui haver una oferta 
estable de formació de llengua catalana dels nivells in-
termedi i suficiència.

3. Desenvolupar un Pla territorial per combatre l’anal-
fabetisme encara existent, especialment entre la pobla-
ció immigrada, fase prèvia imprescindible en molts 
casos per poder aprendre llengua catalana amb garan-
ties.

4. Presentar davant la comissió de Cultura i Llengua 
les conclusions del Pla director del Consorci per a la 
Normalització Lingüística (CPNL).
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5. Crear en el termini d’un mes una comissió mixta 
Govern-partits amb representació parlamentària per 
elaborar de manera conjunta i consensuada una pro-
posta de renovació del paper del govern i els municipis 
en el Consorci per a la Normalització Lingüística.

6. Tancar abans de tres mesos un acord parlamentari 
i amb els ens locals del territori que garanteixi la con-
tinuïtat i la tasca del Consorci per a la Normalització 
Lingüística (CPNL).

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Mont-
serrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del GP 
SOC; Joan Ignasi Elena i Garcia, diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre la recuperació 
dels serveis de salut mental i d’urgències 
nocturnes del CAP Badia del Vallès
Tram. 250-00149/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2616 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Josep Vendrell Gardeñes, diputat del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El municipi de Badia del Vallès compta amb més de 
14.000 habitants. Una població que és atesa pel Centre 
d’Atenció Primària que depèn de l’Institut Català de 
la Salut. Badia és una ciutat que pateix greument els 
efectes de la crisi econòmica que ha provocat un im-
portant creixement de l’atur i dels problemes socials.

Els darrers temps Badia va patir la reducció de l’hora-
ri del servei d’urgències nocturnes del Centre d’Aten-
ció Primària del municipi, que va passar de prestar el 
servei de 20 h a 8 h a un servei limitat fins les 24 h. 
Aquesta decisió va provocar el rebuig dels veïns i veï-
nes, que van protagonitzar una important mobilització 
i el rebuig de l’Ajuntament.

Darrerament el servei de salut mental que es presta en 
aquest centre d’atenció primària ha patit també una 
disminució de l’atenció que es venia realitzant, de cinc 
dies d’atenció psiquiàtrica a la setmana s’ha passat a 
dos dies.

La salut mental és un servei fonamental i més en 
aquests moments de crisi en què s’han increment d’a-
quest tipus d’afectacions.

Un dels principis del sistema sanitari català és l’acces-
sibilitat als serveis sanitaris, un principi fonamental 
per garantir l’equitat, tant territorial com social, en la 
prestació dels serveis de salut.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Recuperar el servei de salut mental (atenció psiquià-
trica) que es venia realitzant en el CAP de Badia del 
Vallès, en les condicions que es venia realitzant fins al 
moment de la reducció.

2. Recuperar plenament el servei d’urgències noctur-
nes de 20 h a 8 h.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joan 
Mena Arca, portaveu adjunt GP ICV-EUiA; Josep 
Vendrell Gardeñes, diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre l’atenció conti
nuada al CAP Badia del Vallès
Tram. 250-00150/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2617 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Josep Vendrell Gardeñes, diputat del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Amb la reorganització plantejada a la Sanitat Pública 
a la comarca del Vallès Occidental, el Centre d’Atenció 
Primària de Badia del Vallès ha deixat de prestar el 
servei d’atenció continuada de 24 hores, passant a ser 
el nou horari de 8 del matí a 12 de la nit.

Fora d’aquest horari els pacients han de ser atesos als 
centres sanitaris CUAP Ripollet, CUAP Sant Fèlix i a 
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l’Hospital de Sabadell Parc Taulí, o bé mitjançant el 
servei d’urgències domiciliaries 061 o urgències 112.

Atès que, alhora, el servei d’ambulàncies ha patit una 
reducció de 64 hores al nostre sector sanitari. I això 
comportarà que, de les dues ambulàncies que n’hi han 
físicament a Badia, una passi a donar servei de 6 h a 
2 h i l’altre de 10 h a 6 h, afectant de forma impor-
tant al servei que es dóna a la població i la qualitat 
d’aquest servei, tenint en compte que la situació s’ha 
vist agreujada pel tancament de 4 sales a l’Hospital de 
Sabadell, cosa que provoca un drenatge més lent en les 
ambulàncies que arriben, fent que quedin retingudes 
allà fins que s’atén al malalt endarrerint, encara més, 
la seva atenció.

A més a més la nostra població té una dificultat afegi-
da, que ens diferencia d’altres ciutats metropolitanes 
pel que fa als desplaçaments mitjançant transport pú-
blic, sobretot en horari nocturn. I que aquesta situació 
d’aïllament per la inexistència de transport públic noc-
turn farà que part de la nostra ciutadania, bé per la se-
va edat avançada, bé per la seva situació socioeconò-
mica (que els impedeixi tenir vehicle privat) es veurà 
impossibilitada donada la manca de transport públic, 
ha anar als centres CUAPS de Sabadell o Ripollet.

Atès que aquests problemes de mobilitat s’agreugen, a 
més, amb la reducció del servei d’ambulàncies abans 
esmentat, dificultant més encara el accés de part de la 
nostra ciutadania al servei d’urgències.

Atès que la desaparició dels serveis d’urgència a diver-
ses localitats vallesanes agreuja el col·lapse que patei-
xen els serveis d’urgències de l’Hospital de Sabadell i 
dels CUAP Ripollet i CUAP Sant Fèlix.

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

Proposta de resolució

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

1. Que el centre d’atenció primària de Badia del Vallès 
torni a ser un centre d’atenció continuada les 24 hores 
i que es reconsideri la reducció del servei d’ambulàn-
cies.

2. Que s’obri una taula de debat entre representants de 
la conselleria, de l’ajuntament i professionals de la Sa-
lut per tractar conjuntament possibles solucions alter-
natives a les proposades per CatSalut.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joan 
Mena Arca, portaveu adjunt GP ICV-EUiA; Josep 
Vendrell Gardeñes, diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei d’urgències nocturnes del CAP 
Jaume I, de Montcada i Reixac
Tram. 250-00151/10

Presentació

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2618 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Josep Vendrell Gardeñes, diputat del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Les mesures d’estalvi del Govern de la Generalitat en 
l’àmbit de la salut estan afectant a molts serveis d’aten-
ció continuada i d’urgències de molts CAPs de Cata-
lunya.

Aquestes mesures afecten als 35.000 habitants de 
Montcada i Reixac, població que disposa de 2 CAPs 
i del que s’ha eliminat el servei d’atenció continuada 
i d’urgències, i els ciutadans en cas d’urgència han 
d’anar a Ripollet. Aquest fet ha coincidit també amb la 
reducció del transport sanitari d’aquesta zona, i amb 
la reducció horària de la farmàcia de guàrdia.

La intenció inicial del CatSalut era la de tancar el ser-
vei de les 20h fins a les 8h del dia següent, però a par-
tir de la pressió dels veïns i de la Plataforma en Defen-
sa de la Salut Pública varen aconseguir que el servei 
estigues obert 4 hores més i es tanqués durant l’estiu 
de 12 h a 8 h del dia següent. Un cop passat l’estiu el 
servei no s’ha tornat a reobrir.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reobrir 
el servei d’urgències nocturnes del CAP Jaume I, de 
Montcada i Reixac, en el termini màxim d’un mes.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joan 
Mena Arca, portaveu adjunt GP ICV-EUiA; Josep 
Vendrell Gardeñes, diputat del GP d’ICV-EUiA
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Proposta de resolució sobre el pagament 
del deute pendent a Renfe i sobre la signatu
ra del contracte marc amb aquesta empresa
Tram. 250-00152/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 2627 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamentario 
de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los ar-
tículos 145 y 146 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente propuesta de resolución para que sea 
sustanciada en la Comisión de Territorio y Sostenibi-
lidad.

Exposición de motivos

El traspaso de las competencias de configuración de 
horarios, líneas y rutas de los servicios de cercanías, 
firmado entre las administraciones estatal y autonómi-
ca en el año 2010, deben basarse en un contrato marco 
que aún no se ha firmado y que debería estar vigente, 
como mínimo, hasta 2015.

Igualmente, el Departament de Territori i Sosteni-
bilitat de la Generalitat todavía no ha hecho público 
un calendario para el pago de la deuda pendiente con 
Renfe Operadora, que asciende a más de 300 millones 
de euros a fecha de fecha de 31 de diciembre de 2012.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Ciuta-
dans presenta la siguiente

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a

– Hacer efectivo, de forma inmediata, el pago de la 
deuda pendiente con Renfe Operadora

– Establecer de forma inmediata un calendario para la 
firma del contrato marco entre el Gobierno de la Ge-
neralitat y Renfe Operadora, pendiente desde el tras-
paso de la gestión del servicio de cercanías a la Gene-
ralitat en 2010

Palacio del Parlamento, 13 de febrero de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Proposta de resolució sobre l’oferta de ser
veis ferroviaris a la línia 2 de rodalia entre 
Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders
Tram. 250-00153/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2644 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Atès què la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la 
sessió tinguda el 13 de juliol de 2011, va debatre el text 
de la Proposta de resolució sobre l’augment de l’ofer-
ta dels serveis ferroviaris a la línia R2 entre les esta-
cions de Cubelles, Cunit, Segur de Calafell i Calafell 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa el 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
acordant-se finalment

a) Estudiar l’oferta de serveis ferroviaris actual entre 
Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders, a la línia 
R2 de rodalia, en el tram que comunica aquestes esta-
cions amb les de Cubelles, Cunit, Segur de Calafell i 
Calafell, i adequar-la a la demanda actual en el termi-
ni de sis mesos.

b) Estudiar i negociar la integració de l’estació de Cu-
belles dins la zona tarifària de Vilanova i la Geltrú.

Atès què la línia R2 dóna servei, entre d’altres territo-
ris de Catalunya, a la comarca del Garraf i entre ells 
als seus municipis costaners comunicant-los amb Bar-
celona i amb Tarragona.

En aquets moments l’oferta de serveis ferroviaris fins 
a Sant Vicenç de Calders amb parada a Cubelles és de 
un total de 36 serveis diaris, en ambdós sentits, en dies 
feiners i de 32 serveis en ambdós sentits els dissabtes, 
diumenges i festius.

Cubelles amb més de 13.000 habitants ha tingut un 
important creixement en els darrers anys el que també 
ha fet creixa la demanda de mobilitat, situant al tren 
com un important recurs a l’hora de resoldre els pro-
blemes de transport. Caldria garantir la continuïtat 
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d’alguns d’aquests serveis diürns fins a l’intercanvia-
dor de Sant Vicenç de Calders, amb una major oferta 
als residents dels municipis afectats, usuaris de les es-
tacions de Cubelles, Cunit, Segur de Calafell, Calafell 
i el mateix Sant Vicenç de Calders.

És necessari dotar a aquesta línia de més serveis en la 
franja horària de la matinada i en la franja nocturna en 
direcció Barcelona i Tarragona.

Tanmateix cal recordar que el Baix Penedès, una de 
les comarques amb un dels índex d’atur més elevats 
de Catalunya, també ha assolit nivells històrics, su-
perant les 12.000 persones parades per primera vega-
da. Concretament el mes de gener ha finalitzat amb 
12.028 aturats a la comarca, 318 més que el mes an-
terior. El Vendrell continua sent el municipi més per-
judicat, amb 4.751 persones sense feina, seguit de les 
altres dues localitats més poblades: Calafell (2.776) i 
Cunit (1.278).

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

Proposta de resolució

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

1. Estudiar l’oferta de serveis ferroviaris actual entre 
Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders, a la línia 
R2 de rodalia, en el tram que comunica aquestes esta-
cions amb les de Cubelles, Cunit, Segur de Calafell i 
Calafell, i adequar-la a la demanda actual en el termi-
ni de sis mesos.

2. Aplicar, abans de finalitzar l’any 2013, un augment 
de l’oferta de serveis ferroviaris, entre Vilanova i La 
Geltrú i Sant Vicenç de Calders, a la línia R2, en el 
tram que comunica aquestes estacions amb les de Cu-
belles, Cunit, Segur de Calafell i Calafell.

3. Incrementar, de forma urgent, els serveis ferrovia-
ris nocturns entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona 
a partir de les 23 h, donant servei a les estacions de 
Calafell, Segur de Calafell, Cunit i Cubelles que, com 
a mínim, prevegi la prolongació de l’horari del servei 
ferroviari cap a Barcelona una hora, i cap a Tarragona, 
que els darrers Rodalies a Sant Vicenç de Calders so-
bre les 23 h. tinguin connexió amb algun Regional cap 
a Tarragona/Reus o Tarragona/Cambrils.

4. Deixar en suspens fins al 2016, l’aplicació de les zo-
nes tarifàries 5 i 6 en el Baix Penedès, en funció de 
la situació de crisi econòmica, l’impacte de l’atur a la 
comarca.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joan 
Mena Arca, portaveu adjunt GP ICV-EUiA; Hortènsia 
Grau Juan, diputada del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la programació 
de les obres d’ampliació de les carreteres 
C58 i C16 entre les carreteres B30 a Cer
danyola i B40 a Terrassa
Tram. 250-00154/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2649 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

L’any 1975 es va posar en servei l’autopista B-29 de 
Barcelona a Terrassa, avui en dia C-58.

El 1995 es va ampliar, de manera que va quedar confi-
gurada amb 3 carrils per sentit fins a Sant Quirze, però 
no en el tram de Sant Quirze a Terrassa, en el que es 
van mantenir els 2 carrils per sentit inicials.

El juliol de 2002 es va licitar la redacció de l’estudi 
informatiu de l’ampliació de l’autopista entre la B-30 i 
l’avinguda del Vallès a Terrassa. Aquest estudi infor-
matiu va aprovar el març de 2007.

Un nou estudi informatiu entre Sant Quirze i la B-40, 
va sortir a informació publica el març de 2008 i es va 
aprovar l’abril de 2010.

Del conjunt d’actuacions previstes en els estudis in-
formatius anteriors, la Generalitat només ha portat a 
terme l’ampliació d’un dels sentits de circulació entre 
la B-30 i Sant Quirze, amb les obres licitades conjun-
tament amb les de construcció de la Ronda Oest de 
Sabadell.

La resta d’actuacions previstes en els estudis informa-
tius anteriors disposen de projecte constructiu redactat.

El tram d’autopista situat entre Sant Quirze i Terrassa 
presenta congestions diàries de trànsit i registra afora-
ments superiors als 100.000 vehicles/dia.

Quan el Ministeri de Foment posi en servei el tram 
complet de l’autovia B-40 entre Abrera i Terrassa la 
demanda de trànsit a la C-58/C-16 creixerà molt. L’es-
tudi de trànsit del mateix projecte del Ministeri pre-
veu que l’obertura de la B-40 suposarà l’aportació a 
la C-58/C-16 de més de 55.000 vehicles/dia extres. 
D’acord amb les previsions actuals del Ministeri de 
Foment, aquesta obertura s’ha de produir a principis 
de 2015.

Fascicle segon
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Aquesta extrema demanda sobre el tram Sant Quirze-
Terrassa deriva de l’estrany esquema viari resultant de 
les actuacions que ha efectuat la Generalitat a d’una 
banda: ampliació del 1995, ampliació del 2010, ron-
da oest de Sabadell el 2011, i les que està efectuant el 
Ministeri a l’altra banda: Autovia B-40 entre Abrera i 
Terrassa.

De no actuar amb immediatesa, s’haurà fet encara 
molt més acusat el coll d’ampolla existent entre Ter-
rassa i Sabadell, creant una situació de congestió que 
actuarà en forma de frontera entre les dues grans ciu-
tats del nord del Vallès Occidental, amb importants re-
percussions sobre el medi ambient i les possibilitats de 
recuperació econòmica.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a programar el conjunt 
de les obres d’ampliació de les autopistes C-58 i C-16 
entre la B-30 (Cerdanyola) i la B-40 (Terrassa), per tal 
que es puguin posar en servei.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Jordi 
Terrades i Santacreu, diputat del GP SOC; Montserrat 
Capdevila Tatché, portaveu adjunta del GP SOC

Proposta de resolució sobre la construc
ció de la torre de comunicacions del coll de 
Bucs, de Camprodon
Tram. 250-00155/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2722 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Romero 
Llano, diputada, Juli Fernández i Iruela, diputat, Ma-
rina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

El Pla Catalunya Connecta contempla la construcció 
de la torre de telecomunicacions a Coll de Bucs (terme 
municipal de Montagut-Oix) per donar servei de TDT, 
telefonia i banda ampla als veïns de Rocabruna, Beget, 
Salarsa, Bolòs i Font Rubí (nuclis de Camprodon que 
suposen més de 50% de la superfície del municipi). En 

aquesta zona existeixen nuclis poblats, segones resi-
dències, activitat econòmica (hotels, restauració, turis-
me rural) i explotacions ramaderes.

L’any 2009 les obligacions de l’Ajuntament de Cam-
prodon de posar en disposició uns terrenys varen ser 
complertes, així con des de fa més de dos anys es dis-
posa de tots els permisos i llicències urbanístiques per 
la seva realització.

Els darrers dos anys el Govern de la Generalitat, a tra-
vés del Departament d’Empresa i Ocupació mai ha 
executat les accions per fer-ho possible, malgrat els 
múltiples contactes des de l’Ajuntament de Camprodon.

El 30 de maig del 2011 el Parlament de Catalunya va 
aprovar, per unanimitat de tots els grups parlamen-
taris, instar al Govern a executar amb celeritat l’obra 
d’aquest centre de telecomunicacions.

Fins i tot en el pressupost del 2012 l’Ajuntament va des-
tinar, malgrat no ser de la seva competència 132.000 
euros per cofinançar l’electrificació de la torre, proce-
dents de la subvenció del Pla d’Obres i Serveis (en-
guany es perdrà si no s’executa).

Malgrat tots els antecedents exposats l’ajuntament de 
Camprodon ha rebut una comunicació del cap de ser-
veis de telecomunicacions, Sr. Carles Salvadó, en la 
que al no disposar de capacitat pressupostària la Ge-
neralitat descarta aquesta actuació del Pla Catalunya 
Connecta.

Els serveis de TDT, telefonia mòbil, banda ampla són 
recursos bàsics en la societat actual i més en zones aï-
llades per prevenir les desigualtats territorials i la frac-
tura digital. Són elements bàsics per la vida quotidia-
na, per l’activitat econòmica i per l’equitat en els casos 
d’emergències (112) sanitàries, bàsicament.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a executar amb celeritat la torre de comunicaci-
ons a Coll de Bucs per donar servei de TDT, telefonia 
mòbil i banda ampla als nuclis de Camprodon (Beget, 
Rocabruna, Font-Rubí, Bolòs i Salarsa).

Palau del Parlament, 31 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Alícia 
Romero Llano, diputada del GP SOC; Juli Fernández 
i Iruela, diputat del GP SOC; Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del GP SOC
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Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut escola a Polinyà
Tram. 250-00156/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2750 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, Montserrat Capdevila 
Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

Donada la situació de dispersió i previsible col·lapse 
de l’oferta educativa de Polinyà, així com la tendència 
de creixement de la població del municipi, després de 
l’aprovació de la LEC, la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Polinyà van acordar planificar la cons-
trucció d’un institut-escola a Polinyà dins el pla quin-
quennal del municipi que donés sortida a les necessi-
tats educatives de la població escolar del municipi.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a continuar amb els trà-
mits per a la construcció de l’Institut-Escola a Polinyà.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Ro-
cío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del GP 
SOC; Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta 
del GP SOC

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’escola Els Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00157/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2751 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat 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 per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El passat 3 de maig de 2012, el Parlament de Catalu-
nya va aprovar una resolució parlamentaria en la que 
s’instava al Govern de Catalunya a incloure el CEIP 
quatre vents de Canovelles a la Llei de pressupostos de 
la Generalitat de l’any 2013.

L’escola quatre vents de Canovelles, està exercint 
la seva activitat en mòduls prefabricats des del curs 
2006-2007, i en uns terrenys ocupats provisionalment 
i cedits mitjançant un conveni que fineix aquest abril 
per uns propietaris particulars.

Atès que l’ajuntament de Canovelles ja ha cedit uns 
terrenys definitius a la Generalitat per tal de poder 
construir-se definitivament l’edifici escolar, atès tam-
bé que la consellera d’Ensenyament en resposta par-
lamentaria de data 27 de novembre de 2011 manifes-
ta que el Departament d’Ensenyament té planificada i 
programada la construcció de l’escola Quatre Vents, 
creiem que no pot demorar-se més la realització del 
projecte, entenem que la construcció definitiva de 
l’edifici escolar és important per l’escola i per al mu-
nicipi, porten ja massa temps en una situació de inte-
rinitat que no afavoreix la confiança de les famílies de 
Canovelles en un projecte educatiu inclusiu.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya, insta el Govern a:

1. Agilitzar al màxim els tràmits per iniciar els tre-
balls de redacció del projecte constructiu del centre 
d’educació infantil i primària els Quatre Vents de Ca-
novelles.

2. Incloure en el Projecte de Llei dels Pressupostos de 
la Generalitat de l’exercici 2013 la licitació i construc-
ció del centre d’educació infantil i primària els Quatre 
Vents de Canovelles.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Rocío 
Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del GP SOC; 
Jordi Terrades i Santacreu, diputat del GP SOC
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Proposta de resolució sobre el transport ae
ri entre Barcelona i Menorca
Tram. 250-00158/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 

de Catalunya, Grup Parlamentari Socialista, 

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup 

Parlamentari de Ciutadans, Grup Mixt

Reg. 2753 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, porta-
veu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup 
Parlamentari Socialista, Dolors Camats Luis, porta-
veu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Jordi Cañas Pé-
rez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Da-
vid Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt (Can-
didatura d’Unitat Popular - Alternativa d’Esquerres), 
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 transport aeri entre Barcelona i Menorca pateix ac-
tualment importants deficiències. Pocs vols, una ofer-
ta poc competitiva i una política tarifària que duplica 
el preu del bitllet en relació, per exemple, amb el vol 
Barcelona-Mallorca, són una mostra de la problemà-
tica actual.

Cal afegir, també, que Barcelona i Catalunya són avui 
el primer destí dels menorquins en els seus despla-
çaments fora de la illes, tant per raons de feina, com 
de serveis i d’oci. L’aeroport de Maó és el tercer ae-
roport de les Illes Balears pel moviment de passat-
gers (2.576.200 pax l’any 2011). D’aquest nombre de 
passatgers, quasi 680.000 passatgers corresponen als 
usuaris de la ruta Maó-Barcelona-Maó. La variació de 
passatgers entre el 2010 i el 2011 ha estat del 2,6%, 
mentre que d’altres rutes han patit reducció de passat-
gers.

L’any 2010, a iniciativa de la Federació d’Associacions 
de Veïns de Menorca, es va crear la Plataforma «El 
Transport Aeri Ofega Menorca», que ha realitzat un 
conjunt d’accions destinades a donar a conèixer els dè-
ficits actuals del transport aeri a l’illa, en especial pel 
que fa a la connexió amb Barcelona i Catalunya. La 
Plataforma planteja entre d’altres propostes el canvi 
del sistema de tarifació, l’eliminació de l’actual siste-

ma de bonificació que, tot i beneficiar al resident, no 
estimula la captació de nous usuaris de fora de Menor-
ca. La mateixa Plataforma s’ha adreçat al Parlament 
de Catalunya per sol·licitar el recolzament a les seves 
peticions, que són també d’interès per al nostre país.

La relació entre Barcelona i Catalunya amb l’Illa de 
Menorca econòmica, social i culturalment necessita 
d’una comunicació eficient i per això s’ha de garantir 
la millora del transport aeri entre els aeroports d’El 
Prat i de Maó amb una oferta de major racionalització 
i nombre de vols. Barcelona ha de continuar essent un 
pol d’atracció professional, cultural i de serveis per a 
la població de Menorca. Els grups sotasignats conside-
ren que el Govern de la Generalitat ha d’intervenir de 
manera activa per tal de negociar amb AENA l’ampli-
ació i la reorganització de l’actual oferta comercial de 
passatgers entre Barcelona i Maó i viceversa.

Per aquests motius, els Grups Parlamentaris sotasig-
nants presenten la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya reconeix la tasca duta a ter-
me i manifesta el seu suport a la Plataforma El Trans-
port Aeri Ofega Menorca en la seva demanda de mi-
llora de l’oferta de vols entre Maó i Barcelona.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Prioritzar entre els objectius de la política aeropor-
tuària del Govern, l’augment del nombre de connexi-
ons aèries entre Barcelona i Menorca.

2. Negociar amb el Ministeri de Foment l’augment del 
nombre de vols entre els aeroports de Barcelona i Me-
norca, garantint una freqüència mínima de 4 vols dia-
ris anada i tornada durant tot l’any.

3. Instar el Govern de l’Estat a estudiar i aplicar una 
declaració d’Obligació de Servei Públic que contempli 
una tarifa única i universal, tant per residents com per 
no residents per una quantia de 45 euros en el vols en-
tre Barcelona i Menorca.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Mar-
ta Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Maurici 
Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Dolors Camats 
Luis, portaveu GP ICV-EUiA, Jordi Cañas Pérez, por-
taveu del GP de C’s; David Fernàndez i Ramos, porta-
veu del Grup Mixt (CUP-AE)
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Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de construcció de l’institut del barri de 
Cappont, de Lleida
Tram. 250-00159/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 2771 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada, 
María José García Cuevas, diputada del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

No és la primera vegada que al Parlament es presenta 
una iniciativa sobre l’institut al barri de Cappont de 
Lleida (Segrià). És ja una antiga petició dels veïns del 
barri de Cappont la construcció d’un nou equipament 
educatiu al seu barri. Exactament des de l’any 2003 
es ve formulant aquesta petició als diferents governs 
de la Generalitat. Deu anys d’espera per resoldre una 
mancança història en quant a equipaments educatius, 
ja que el barri de Cappont és l’únic de la ciutat de Llei-
da que no disposa d’un institut.

Des del Govern de la Generalitat sempre s’ha manifes-
tat la voluntat de iniciar els tràmits necessaris per a la 
posada en marxa de les obres de construcció d’aquest 
nou centre, però no hi ha hagut voluntat per tirar enda-
vant les obres de construcció.

En un primer moment des de la Generalitat es va dir 
que es construiria el centre quan les necessitats d’esco-
larització ho facin requerible. Més tard, es va assegu-
rar que l’equipament educatiu estava inclòs a la plani-
ficació de construccions escolars del govern, però fins 
al dia d’avui, de moment no hi ha cap previsió pel que 
fa al projecte constructiu, ni cap partida pressupostà-
ria destinada a aquesta obra.

A l’anterior legislatura, aquesta Cambra va acordar per 
unanimitat «iniciar amb caràcter urgent i prioritari els 
tràmits necessaris perquè comencin les obres de cons
trucció de l’institut del barri de Cappont, de Lleida 
(Segrià), de manera que aquest equipament educatiu 
pugui entrar en funcionament al més aviat possible».

Però tot i això, els veïns de Cappont encara hauran 
d’esperar per veure fet realitat el poder tenir al barri 
un institut que posi fi a la mancança històrica per la 
que venen lluitant.

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

Proposta de resolució

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

1. Incloure en els propers pressupostos de la Generali-
tat per l’any 2013 les partides pressupostàries necessà-
ries per iniciar les obres de construcció de l’institut al 
barri de Cappont de Lleida (Segrià).

2. Iniciar, de forma urgent i prioritària, el projec-
te constructiu del nou institut al barri de Cappont de 
Lleida (Segrià).

3. Iniciar, dins d’aquest any 2013, les obres de cons-
trucció del nou institut al barri de Cappont de Lleida 
(Segrià), perquè la posada en marxa d’aquest equipa-
ment educatiu sigui el més aviat possible.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Dolors López Aguilar, Marisa Xandri Pujol, María 
José García Cuevas, diputades del GP del PPC

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la part corresponent a la Generalitat per a 
iniciar les obres de construcció del centre 
d’acollida turística de Les
Tram. 250-00160/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 2772 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

Els Centres d’Acollida Turística (CAT) són una nova 
manera de potenciar el turisme dels indrets on es tro-
ben situats. L’objectiu d’aquets centres és acollir els vi-
atgers tot donant a conèixer Catalunya mitjançant la 
presentació dels seus referents culturals més represen-
tatius. És una forma excepcional i moderna per donar 
a conèixer als turistes tan la localitat en la que es tro-
ben situats com les contrades més properes, tot gene-



25 de febrer de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 31

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 46

rant una mitjana d’entre dos i tres llocs de treball per 
a gent del poble.

Actualment la xarxa CAT la conformen 10 centres 
d’acollida, set dels quals ja es troben en funciona-
ment. El de Les ni s’ha començat. Per a la construcció 
d’aquets centres l’Ajuntament posa els terrenys i una 
part dels diners, una altre part d’aquets la posa l’Estat 
i la resta la posa la Generalitat. En el cas de Les tant 
l’Ajuntament com l’Estat han pagat la seva part però 
la Generalitat encara no, fet que paralitza l’inici de les 
obres de construcció tot causant un greu perjudici al 
municipi i als seus veïns.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a fer efectiu el pagament de la part correspo-
nen a la Generalitat per tal de fer possible l’inici de les 
obres de construcció del CAT de Les.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Dolors López Aguilar, Marisa Xandri Pujol, diputades 
del GP del PPC

Proposta de resolució sobre les mesures de 
racionalització dels horaris laborals per a la 
conciliació de la vida personal, laboral i fa
miliar i l’impuls d’aquestes mesures
Tram. 250-00161/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 2773 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones.

Exposició de motius

La progressiva integració de la dona al mercat laboral 
ha significat un canvi en la vida de les famílies i en la 
manera d’organitzar-se. En la majoria dels casos, les 
dones han hagut d’assumir més sacrificis i esforços, 
amb dificultats per conciliar la vida laboral i personal, 
en gran part per culpa pels horaris laborals habituals 

al nostre país que res tenen a veure amb els horaris la-
borals del nostre entorn europeu.

Els horaris laborals fan difícil conciliar la vida perso-
nal i familiar amb la laboral. En el nostre país hi ha 
instal·lada una cultura del presentisme al lloc de treball 
que fa que siguem els europeus que més temps passem 
a la feina amb 1.864 hores anuals, per una mitjana eu-
ropea de 1.600 hores. Una major presència que com-
porta una menor productivitat.

Aquests horaris repercuteixen especialment en la vida 
familiar, amb una major pressió sobre les dones, que 
malgrat els canvis que lentament es produeixen a la 
societat, encara carreguen amb la major part del pes 
de les tasques domèstiques i de la cura dels fills.

Els horaris del nostre país no faciliten, ni molt menys 
el diàleg familiar i la convivència i contribueixen en 
gran mesura a que ens situem entre els països capda-
vanters en separacions matrimonials a Europa.

La difícil conciliació de la vida laboral i la cura dels 
fills, està convertint la maternitat i en també la pater-
nitat, en un obstacle al desenvolupament professional, 
el que fa renunciar a moltes famílies a tenir fills. De 
nou els horaris fan que ens situem en els nivells més 
baixos de natalitat a Europa, comprometent el relleu 
generacional.

Els horaris actuals fan que molts fills no tinguin l’aten-
ció dels pares quan arriben de l’escola ni el suport en 
les tasques educatives, el que contribueix, sens dubte, 
a les qualificacions escolars que obté el nostre sistema 
educatiu a nivell europeu.

Aquesta absència dels pares la venen complint, quan 
les circumstàncies personals ho permeten, els avis, 
comprometent a una generació que ni tenen ja totes les 
capacitats, ni han de ser els esclaus dels horaris dels 
seus fills i nets.

Els nostres horaris afecten a la nostra salut. Dormim 
de mitjana uns cinquanta minuts menys que la mitjana 
dels europeus i això també repercuteix en els accidents 
laborals que pateixen els treballadors que tenen can-
sanci acumulat.

Durant molts anys, s’ha fet poc i poc efectiu per canvi-
ar els horaris als quals estem acostumats. Les empre-
ses han adoptat mesures aïllades i l’administració de 
la Generalitat va aprovar mesures de conciliació enca-
minades a garantir excedències, permisos i reduccions 
de jornada però no mesures per a fomentar una racio-
nalització dels horaris a Catalunya.

Un dels majors inconvenients per conciliar és l’endar-
reriment de l’hora de finalització de la feina a la tarda, 
habitualment més enllà de les 19: 00 hores. Les jor-
nades laborals s’allarguen per la pausa per dinar que 
en la majoria de les empreses dura dues hores, quan 
amb un màxim d’una hora seria més que suficient per-
metent avançar l’hora de sortida de la feina. Reduir el 
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temps del dinar seria una de les mesures més urgents 
a aplicar.

Les persones han de poder gestionar el propi temps, 
poder decidir els usos que donem al temps en la nostra 
vida. La flexibilitat no s’ha de confondre amb treballar 
menys i la presència al lloc de treball per més hores 
no significa complir amb els objectius. Les mesures 
de conciliació redueixen l’absentisme laborals, un dels 
principals problemes de les nostres empreses i afavo-
reixen la vinculació del treballador o treballadora amb 
l’empresa, evitant la rotació.

L’article 40.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
encomana als poders públics promoure les mesures 
econòmiques i normatives de suport a les famílies di-
rigides a garantir la conciliació de la vida laboral i fa-
miliar i a tenir descendència. De la mateixa manera, 
l’article 45.4 encomana a la Generalitat la promoció 
de la creació d’un espai català de relacions laborals 
[...] que fomenti el diàleg social, la concertació i la ne-
gociació col·lectiva. En aquest espai, la Generalitat ha 
d’impulsar que s’arribin a acords per a disposar d’uns 
horaris més racionals en el món laboral.

Una de les accions que pot promoure l’administració 
de la Generalitat és la creació de l’acreditació d’em-
presa familiarment responsable, per aplicar a totes 
aquelles empreses que acreditin l’aplicació de mesures 
i pràctiques que facilitin la conciliació de la vida labo-
ral i familiar i horaris racionals en les empreses.

De la mateixa manera, en altres àmbits, com en el dels 
mitjans de comunicació, molts d’ells de titularitat o 
sostinguts amb fons públics, s’hauria de promoure un 
ajust a les programacions per tal que s’avancessin els 
horaris de les emissions i evitant que els programes de 
prime time o les emissions esportives, en la mesura 
del possible, acabin quant abans millor de la mitjanit.

Les mesures de conciliació i de racionalització dels 
horaris tenen un efecte positiu sobre el conjunt de la 
societat, sobre l’economia, sobre les empreses i els tre-
balladors, sobre les famílies i els seus fills, però so-
bretot sobre les dones, que són les que en aquests mo-
ment, estan carregant més amb el pes de la cura dels 
fills i de la llar, en una societat, en que la igualtat enca-
ra està lluny d’assolir-se.

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

Proposta de resolució

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

1. Impulsar, en el marc de l’espai català de relacions 
laborals i per mitjà del diàleg social i la concertació 
amb els agents social, la introducció de mesures de ra-
cionalització dels horaris laborals i de conciliació de 
la vida personal, laboral i familiar en l’àmbit socioe-

conòmic, en els convenis col·lectius d’àmbit general i 
d’àmbit més reduït.

2. Encarregar al Consell de Relacions Laborals de 
Catalunya un informe sobre les mesures que s’han 
d’adoptar en l’àmbit del treball, de l’economia i de 
la societat, per a una racionalització dels horaris que 
contribueixi a la conciliació de la vida personal, fami-
liar i laboral de les persones, i especialment a afavorir 
la igualtat entre dones i homes.

3. Crear la qualificació d’«empresa familiarment i so-
cialment responsable» per a les empreses que acreditin 
l’aplicació de mesures, accions i pràctiques que contri-
bueixin a la conciliació de la vida laboral i familiar i a 
la racionalització dels horaris laborals.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Dolors López Aguilar
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la creació del 
Fons social català d’habitatges
Tram. 250-00162/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2789 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Salvador Milà Solsona, diputat, Hortèn-
sia Grau Juan, diputada, David Companyon Costa, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució per 
la creació del Fons Social Català d’Habitatges desti
nat a persones que hagin perdut l’habitatge per desno
naments hipotecaris o arrendataris i sense sostre, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El passat 18 de gener es va signar a Madrid el deno-
minat conveni per la creació dels Fons Social d’Ha-
bitatges (FSV), signat pel Ministerio de Fomento, 
la FEMP, la plataforma del tercer sector, les patro-
nals bancàries i 33 entitats de crèdit. Aquest Fons ha 
d’anar destinat a cobrir les necessitats d’habitatge de 
les persones que hagin perdut el seu domicili habitu-
al exclusivament, de desnonaments hipotecaris des de 
l’any 2008.
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Segons aquest Conveni, en la negociació i la signatu-
ra del qual no ha tingut participació la Generalitat de 
Catalunya, en la seva primera fase, sols es posen a dis-
posició 5.891 habitatges, a tot l’Estat espanyol, el que 
suposa menys d’un 3% del parc total d’habitatges buits 
que els Bancs i Caixes retenen en el seu poder. No s’ha 
donat informació de la seva distribució per comuni-
tats autònomes ni per municipis, quan s’estima que 
són més de 260.000 les famílies que han perdut el seu 
habitatge per no poder pagar la hipoteca, i 273.575 per 
impagament de lloguers, del 2008 al juny de 2012.

Segons l’esmentat conveni, per accedir a aquests ha-
bitatges els requisits que es demanen són els matei-
xos que es contemplen en el RDL 27/2012, de 15 de 
novembre, de medidas urgentes para reforzar la pro
tección a los deudores hipotecarios, que tal com va de-
nunciar en el seu moment la Plataforma d’Afectats per 
les Hipoteques (PAH), i també ICV-EUiA–, són tan li-
mitatives i irracionals que a la pràctica seran milers les 
famílies que no s’hi podran acollir, malgrat trobar-se 
en situacions desesperades de mancança d’habitatge. 
A més, el Conveni preveu que les famílies a les que es 
faciliti un d’aquests habitatges sols en podran gaudir 
durant dos anys, com a conseqüència de la darrera re-
forma de la llei d’arrendaments urbans que va aprovar 
el PP per afavorir als Bancs i Caixes que volen poder 
recuperar els habitatges que lloguin, tan bon punt ve-
gin oportunitat de tornar-hi a especular.

És del tot imprescindible que la Generalitat de Cata-
lunya impulsi un Fons Social Català d’habitatges, per 
atendre les necessitats de les desenes de milers de per-
sones i famílies que a Catalunya han perdut el seu ha-
bitatge habitual i únic en el període entre 2007 i fins 
l’actualitat, o estan en risc de perdre’l, per raó d’in-
solvència, tant per impagament de hipoteques com de 
lloguers, quin fons sigui gestionat de forma descen-
tralitzada pels Ajuntaments i amb la intervenció de 
les entitats socials del sector de l’habitatge, amb unes 
condicions més simples i que els facin accessibles a 
tothom que veritablement ho necessiti, sense tenir-se 
que subjectar a les condicions limitatives i injustes del 
RDL 27/2012, de 15 de novembre, de medidas urgen
tes para reforzar la protección a los deudores hipote
carios.

Atès que la Generalitat de Catalunya té competències 
exclusives en matèria d’habitatge i en serveis socials.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1) Constituir, en el termini màxim de dos mesos, i per 
mitjà de les disposicions i convenis que corresponguin 
en aplicació de les competències de la Generalitat de 

Catalunya en matèria d’habitatge i serveis socials, el 
Fons Social Català d’habitatges.

2) Els habitatges del Fons Social Català d’habitatges 
estaran destinats, exclusivament, a cobrir les necessi-
tats d’habitatge de les famílies i persones individuals 
que hagin perdut el seu habitatge habitual i únic en el 
període entre 2007 i l’actualitat, o estiguin en risc de 
perdre’l, per raó d’insolvència, tant per impagament  
de hipoteques com de lloguers, i no en disposin de cap 
altra adequat per a cobrir el seu dret a un habitatge digne,  
i quins ingressos personals, pel cas de persones que vis-
quin soles, siguin inferiors a dues vegades l’IPREM, o 
els del conjunt de la unitat familiar siguin inferiors a 
quatre vegades l’IPREM.

3) El Fons Social Català d’habitatges es nodrirà:

a) Dels habitatges que es situïn al territori de Catalu-
nya i reuneixin condicions d’habitabilitat, que hagin 
estat transferits a la SAREB d’entitats nacionalitzades 
en virtut de l’article 48.1 del R. D. 1559/2012 de 15 de 
novembre, que estableix el règim jurídic de les societat 
de gestió d’actius.

b) Dels habitatges propietat del FROB no incloses en 
el referit l’article 48.1 del R. D. 1559/2012 de 15 de no-
vembre, que es situïn al territori de Catalunya i reunei-
xin condicions d’habitabilitat.

c) Els habitatges desocupats, que siguin titularitat de 
les administracions públiques catalanes o de les em-
preses que en depenen, reuneixin condicions d’habita-
bilitat i no estiguin ja en procés adjudicades o en pro-
cés d’adjudicació.

4) Els habitatges que integrin el Fons Social Català 
d’habitatges es regiran pel previst en la legislació cata-
lana pels parcs públics d’habitatge en règim de lloguer, 
i aquest serà per un mínim de cinc anys.

5) L’import del lloguer mensual d’arrendament es fi-
xarà reglamentàriament, seta per sota dels preus de 
mercat, adaptat a la capacitat econòmica real del ar-
rendatari i del seu nucli familiar, de forma que en cap 
cas no sigui superior al 30% dels ingressos mensuals 
del arrendatari individual, ni al 20% dels ingressos del 
nucli familiar. En els casos d’insolvència total o d’in-
gressos personals o familiars inferiors a 450 euros, el 
lloguer serà cobert pels fons d’ajuda al lloguer social 
que corresponguin.

6) La gestió dels habitatges adscrits al Fons Social Ca-
talà d’habitatges, serà encomanada als Ajuntaments i 
a les entitats socials i assistencial especialitzades en 
l’àmbit del dret a l’habitatge.

7) La Generalitat i els Ajuntaments, en exercici de les 
seves competències en matèria d’habitatge, urbanisme 
i d’habitabilitat i previs els plans d’inspecció corres-
ponents, establiran els requeriments necessaris per tal 
que les entitats –públiques o privades– titulars d’habi-
tatges buits que no reuneixin les condicions mínimes 
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d’habitabilitat vigents a Catalunya, realitzin les inver-
sions necessàries per que les assoleixin i es puguin in-
tegrar en el Fons Social Català d’habitatges.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joan 
Mena Arca, portaveu adjunt GP ICV-EUiA, Salvador 
Milà Solsona, Hortènsia Grau Juan, David Compa-
nyon Costa, diputats del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el projecte de 
línia de molt alta tensió entre Sentmenat i 
Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-00163/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2790 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Salvador Milà Solsona, diputat, Marc 
Vidal Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució sobre el projecte de Red Elèctrica Española 
per la transformació de la xarxa de transport d’energia 
elèctrica en xarxa de molt alta tensió entre Sentmenat 
i Santa Coloma de Gramenet per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

Assabentats que Red Elèctrica Espanyola ha presen-
tat el projecte de canviar els cables de 220 kW per un 
traçat de 400 kW en la línia transportadora d’energia 
elèctrica en el tram Sentmenat-Santa Coloma de Gra-
menet i la construcció d’una nova subestació transfor-
madora en aquesta darrera ciutat.

Que l’afectació mediambiental del traçat de les línies 
existents de 200 kW no és nul·la i tampoc ho serà una 
vegada convertides a 400 kW i substituir una línia aè-
ria de 220 kW a una de 400 kW altera les condicions 
radioelèctriques i mediambientals; entre d’altres su-
posa la consolidació d’un corredor elèctric aeri d’alta 
tensió d’entrada a l’àrea metropolitana de Barcelona, 
l’augment dels nivells dels camps electromagnètics, la 
creació de noves esteses, torres, pòrtics, etc.

Ens hem trobat que no s’han valorat ni els impactes 
ja existents ni els que es produiran per la creació de 
la nova línia i entre altres, no ens consta que s’hagi 

encarregat cap estudi d’impacte ambiental i radioelèc-
tric.

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

El pla especial esmentat qualifica les zones travessades 
per les línies elèctriques com a zones d’alt interès eco-
lògic i paisatgístic (ZIEP) i com a zones d’interès natu-
ral (ZN).

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

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

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

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

El Barcelonès Nord és l’únic territori de la comarca 
del Barcelonès que té totes les infraestructures viàries 
que connectant amb Barcelona en superfície sent un 
comporta un territori malmès històricament per infra-
estructures que s’han fet i projectat en servitud a Bar-
celona (Tren, Autopista, Rondes etc.).

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1) Traslladar al Govern de l’Estat la petició que s’atu-
ri el projecte d’arribada de la MAT a Barcelona en el 
tram Sentmenat - Santa Coloma de Gramenet fins que 
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els municipis comptin amb la informació oficial sufi-
cient.

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

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

4) Realitzar els estudis tècnics pertinents per determi-
nar quins requisits ha de complir aquesta nova línia, 
segons les recomanacions de la Unió Europea (UE), 
i traslladar els mateixos a Red Elèctrica Espanyola 
(REE).

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joan 
Mena Arca, portaveu adjunt GP ICV-EUiA; Salvador 
Milà Solsona, Marc Vidal Pou, diputats GP ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la modificació 
de la decisió del Govern de l’Estat d’aplicar 
l’impost sobre el valor afegit a l’educació de 
la infància i la joventut
Tram. 250-00164/10

Presentació
Ramona Barrufet i Santacana, del Grup  

Parlamentari de Convergència i Unió, juntament 

amb quatre altres diputats del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya, del Grup 

Parlamentari Socialista, del Grup Parlamentari  

d’Iniciativa per Catalunya Verds -  

Esquerra Unida i Alternativa i del Grup Mixt 

Reg. 2852 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Els grups sotasignants, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats.

Exposició de motius

La Llei de l’IVA (37/1992) estableix en l’article 20.u. 9  
i 10 que els serveis destinats a l’educació de la in-
fància i la joventut són exempts d’IVA. Amb aques-
ta disposició la legislació espanyola atén la directiva 
europea 2006/112/CE, que estableix que els Estats 
membres eximiran l’educació de la infància i la joven-
tut de l’IVA.

Malauradament s’han succeït múltiples i contradictò-
ries interpretacions d’aquestes disposicions, el que ha 
portat en alguns casos a situacions d’inseguretat jurí-
dica.

Més concretament la Direcció General de Tributs del 
Ministeri d’Hisenda ha fet recentment una interpreta-
ció restrictiva d’aquestes disposicions legals respecte 
de diferents tipologies de serveis educatius, instant a 
que tributin al 21% d’IVA.

Aquesta situació ja suposa i encara més en el futur un 
perjudici greu per a les famílies i, de retop, pot arri-
bar a afectar la qualitat dels serveis prestats. Consi-
derem que, en la mesura que l’educació dels infants  
i dels joves és un bé públic i un dret de la ciutada-
nia, és de justícia que l’activitat econòmica que hi es-
tà directament vinculada quedi exempta de tributació 
d’IVA tal com, d’altra banda, reconeix la legislació eu-
ropea i espanyola.

Per aquests motius, presenten la següent:

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern fer les gestions oportu-
nes davant el Govern de l’Estat per a:

1. modificar la interpretació de la Llei d’IVA per 
adaptar-la a allò que s’estableix a la directiva europea 
2006/112/CE i a la Llei d’IVA (3771992)

2. dictar instruccions a les inspeccions d’hisenda de 
tot l’Estat per tal que s’apliqui la literalitat de l’arti-
cle 20.u. 9 i 10 de la Llei d’IVA en el qual s’estableix 
l’exempció d’IVA per a l’educació de la infància i la 
joventut i a la guàrdia i custòdia

3. reconèixer i explicitar el caràcter educatiu dels ser-
veis prestats als centres d’ensenyament infantil, pri-
mari i secundari durant el temps interlectiu de mig-
dia (menjador escolar), en les aules d’acollida matinals 
i de tarda, en les activitats extraescolars incloses als 
plans educatius de cada centre i a les sortides progra-
mades des de les escoles.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2013

Ramona Barrufet i Santacana, portaveu a la CEU del 
GP de CiU; Anna Simó i Castelló, GP d’ERC; Rocío 
Martínez-Sampere Rodrigo, portaveu a la CEU del 
GP SOC; Joan Mena Arca, portaveu a la CEU del GP 
d’ICV-EUiA; Joaquim Arrufat i Ibàñez, portaveu a la 
CEU del Grup Mixt (CUP-AE)
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3.10.63. TRAMITACIONS EN CURS 51

3.10.63. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER 

A ENCOMANAR UN INFORME A 

LA SINDICATURA DE COMPTES 

O ALTRES ACTUACIONS

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindi
catura de Comptes de d’un informe de fisca
lització relatiu a l’activitat economicofinan
cera de l’Ajuntament de Creixell durant els 
exercicis del 2006 al 2010
Tram. 253-00001/10

Presentació
Maurici Lucena i Betriu, juntament amb tretze altres 

diputats i diputades del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2752 / Admissió a tràmit i tramesa a 

la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 19.02.2013

Procediment: l’establert als articles 145 

i 146 del Reglament del Parlament

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignants, d’acord amb el 
que estableix l’article 168.2 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de la 
Sindicatura de Comptes.

Exposició de motius

L’actual equip de Govern del municipi de Creixell 
(Tarragonès), ha posat de manifest públicament, a tra-
vés de l’aprovació d’una moció al Ple de l’Ajuntament, 
un conjunt de possibles irregularitats en l’execució i 
comptabilització de diverses despeses extra pressu-
postàries que no s’havien incorporat a la comptabilitat 
pública de l’Ajuntament durant el mandat de l’equip de 
Govern que el va precedir. Les despeses meritades i no 
comptabilitzades, un cop descobertes han estat inte-
grades en exercicis posteriors al seu meritament, però 
han tingut com a conseqüència la distorsió de la imat-
ge fidel dels comptes econòmics i financers de l’ens 
local i dels resultats comunicats a la Sindicatura de 
Comptes i a la Generalitat de Catalunya, entre 2006 i 
2010. Resulta igualment rellevant tenir en compte que 
segons les últimes dades publicades oficialment per la 
Generalitat, corresponents a l’any 2009, l’Ajuntament 
de Creixell rebia el 14% dels seus ingressos a través de  
transferències corrents provinents de la Generalitat  
de Catalunya.

Per aquests motius, i atesa la situació econòmica fi-
nancera trobada per l’actual equip de Govern munici-
pal, els diputats sotasignats presenten la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya encomana a la Sindicatura 
de Comptes que, d’acord amb el que disposa la Llei 
18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, 
elabori un informe de fiscalització de regularitat, fi-
nancera i de compliment legal, sobre el desenvolupa-
ment de l’activitat economicofinancera de l’Ajunta-
ment de Creixell durant els exercicis 2006 a 2010.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Jau-
me Collboni Cuadrado, portaveu adjunt del GP SOC; 
Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del 
GP SOC; Jordi Terrades i Santacreu, Núria Segú Fer-
ré, Xavier Sabaté i Ibarz, Celestino Corbacho Cha-
ves, Alícia Romero Llano, Marina Geli i Fàbrega, Eva 
Granados Galiano, Núria Ventura Brusca, Joan Igna-
si Elena i Garcia, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, 
Ferran Pedret i Santos, diputats del GP SOC

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con
grés dels Diputats la Proposició de llei de mo
dificació de la Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 270-00002/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 7 dies hàbils (del 26.02.2013 al 06.03.2013).
Finiment del termini: 07.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2013.
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3.20. TRAMITACIONS EN CURS 52

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la defensa dels 
interessos del món local
Tram. 300-00007/10

Presentació

Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 3272 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 22.02.2013

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 138 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la interpel·lació se-
güent, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha 
de tenir lloc els propers dies 27 i 28 de febrer de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern en defensa dels 
interessos del món local?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2013

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre l’oferta escolar 
per al curs 20132014
Tram. 300-00008/10

Presentació

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3273 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 22.02.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 27 i 28 de 
febrer de 2013.

– Sobre l’oferta escolar per al curs vinent.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2013

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Interpel·lació al Govern sobre la situació dels 
treballadors de l’Administració de la Gene
ralitat
Tram. 300-00009/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3279 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 22.02.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 27 i 28 de 
febrer de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la 
situació dels treballadors de l’administració de la Ge-
neralitat i del seu sector públic?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre la política sa
nitària a curt i mitjà termini
Tram. 300-00010/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3280 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 22.02.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 27 i 28 de 
febrer de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la 
política sanitària a curt i a mig termini?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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4.45.02. INFORMACIó 53

Interpel·lació al Govern sobre la racionalitza
ció de l’Administració i de la funció pública
Tram. 300-00011/10

Presentació
Albert Rivera Díaz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 3284 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 22.02.2013

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 27 i 28 de 
febrer de 2013.

– Quines mesures pensa prendre el Departament de 
Governació i Relacions Institucionals per a fer efectiva 
la racionalització de l’administració i la funció pública 
i quin calendari té previst per a fer efectives aquestes 
mesures?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2013

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Interpel·lació al Govern sobre la tramitació 
de la llei de pressupostos per al 2013
Tram. 300-00012/10

Presentació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3307 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 22.02.2013

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 138 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la interpel·lació se-
güent, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha 
de tenir lloc els propers dies 27 i 28 de febrer de 2013.

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern 
en la tramitació de la llei de pressupostos per a l’any 
2013?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2013

Santi Rodríguez Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 

DEL PARLAMENT

4.45.02. PLE DEL PARLAMENT

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/10

Renúncia de la condició de diputada

Presidència del Parlament

Faig constar que, d’acord amb l’article 17.a del Regla-
ment, Eva Piquer i Vinent ha renunciat a la condició de 
diputada al Parlament de Catalunya, amb efectes del 
20 de febrer de 2013.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

N. de la R.: L’escrit presentat es reprodueix en la sec
ció 4.67.

4.45.03. DIPUTACIÓ PERMANENT

Composició de la Diputació Permanent
Tram. 397-00001/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa
Reg. 2633 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 67.4 del Regla-
ment del Parlament, comunica que els diputats Joan 
Herrera Torres, Dolors Camats Luis, d’aquest grup 
parlamentari, han estat designats per a formar part de 
la Diputació Permanent.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013

Dolors Camats Luis Joan Mena Arca
Portaveu GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP ICV-EUiA
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4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió d’Interior
Tram. 410-00005/10

Renúncia a la vicepresidència
Reg. 2571 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Vila i Fulcarà, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, presenta la seva renúncia a la Vi-
cepresidència de la Comissió d’Interior.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013

Pere Vila i Fulcarà
Diputat del GP de CiU

Composició de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats
Tram. 410-00007/10

Renúncia a la secretaria
Reg. 2572 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Mireia Canals i Botines, diputada del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, presenta la seva renúncia 
a la secretaria de la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013

Mireia Canals i Botines
Diputada del GP de CiU

4.45.10. COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES 
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Composició de la Comissió del Síndic de 
Greuges
Tram. 412-00004/10

Renúncia a la secretaria
Reg. 2605 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Violant Cervera i Gòdia, diputada del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, presenta la seva renúncia 
com a secretària de la Comissió de Síndic de Greuges.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013

Violant Cervera i Gòdia
Diputada del GP de CiU

4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

Composició de la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació
Tram. 411-00003/10

Substitució de diputats
Reg. 2785 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 42 del Reglament del Parla-
ment, comunica els canvis següents d’adscripcions de 
diputats i diputades a les comissions parlamentàries:

Comissió

Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració

Alta

Marta Vilalta i Torres

Baixa

Pere Aragonès i Garcia

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC
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4.53.03. INFORMACIó 55

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 

COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so
bre el possible emplaçament dels parcs te
màtics Barcelona World en una zona inclosa 
en el mapa de risc químic
Tram. 354-00005/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 2,  
tinguda el 20.02.2013, DSPC-C 33.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so
bre els objectius del seu departament
Tram. 354-00015/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la 
Comissió d’Interior, en la sessió núm. 2, tinguda el 
20.02.2013, DSPC-C 33.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de la delegada 
del Govern de l’Estat davant la comissió que 
correspongui perquè informi sobre les seves 
competències
Tram. 356-00013/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 2, tinguda el 
20.02.2013, DSPC-C 33.

Sol·licitud de compareixença d’una represen
tació de la Federació d’Associacions de Veïns 
de Barcelona davant la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat perquè informi sobre la con
cessió de la gestió de serveis públics d’Ai
gües Ter Llobregat a Acciona i sobre la cons
titució de la societat AMB
Tram. 356-00028/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
2619).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 14.02.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de la Plataforma Aigua és Vida da
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
perquè informi sobre la concessió de la ges
tió de serveis públics d’Aigües Ter Llobregat 
a Acciona i sobre la constitució de la socie
tat AMB
Tram. 356-00029/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
2619).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 14.02.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació d’Enginyers Sense Fronteres da
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
perquè informi sobre la concessió de la ges
tió d’Aigües Ter Llobregat a Acciona i sobre 
la constitució de la societat AMB
Tram. 356-00030/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
2619).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 14.02.2013.
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Sol·licitud de compareixença de Pedro Arro
jo, professor del Departament d’Anàlisi Eco
nòmica de la Universitat de Saragossa, da
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
perquè informi sobre la concessió de la ges
tió de serveis públics d’Aigües Ter Llobregat 
a Acciona i sobre la constitució de la socie
tat AMB
Tram. 356-00031/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
2619).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 14.02.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de l’Àrea Metropolitana de Barce
lona davant la Comissió de Territori i Soste
nibilitat perquè informi sobre la concessió 
de la gestió de serveis públics d’Aigües Ter 
Llobregat a Acciona i sobre la constitució de 
la societat AMB
Tram. 356-00032/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
2619).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 14.02.2013.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 

I COMPAREIXENCES DE 

MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Empre
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació sobre els objectius i les actuaci
ons del departament
Tram. 355-00006/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 2 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 21.02.2013, 
DSPC-C 34.

Sessió informativa de la Comissió d’Agricul
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural amb el conseller d’Agricultura, Ra
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre els objectius i les actuacions del de
partament
Tram. 355-00009/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 2 de la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural, tinguda el 20.02.2013, DSPC-C 32.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior 
amb el conseller d’Interior sobre els objec
tius i les actuacions del departament
Tram. 355-00012/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 2 de la Co-
missió d’Interior, tinguda el 20.02.2013, DSPC-C 33.

Sessió informativa de la Comissió de Jus
tícia amb el conseller de Justícia sobre els 
objectius i les actuacions del departament
Tram. 355-00014/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 2 de la Co-
missió de Justícia, tinguda el 20.02.2013, DSPC-C 31.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior 
amb el conseller d’Interior sobre els objec
tius del seu departament
Tram. 355-00021/10

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la 
Comissió d’Interior, en la sessió núm. 2, tinguda el 
20.02.2013, DSPC-C 33.

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 2 de la Co-
missió d’Interior, tinguda el 20.02.2013, DSPC-C 33.
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4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de la delegada del Govern 
de l’Estat davant la Comissió d’Interior per a 
informar sobre les seves competències
Tram. 357-00006/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Interior en la sessió núm. 2, tinguda el 
20.02.2013, DSPC-C 33.

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 6

Convocada per al dia 27 de febrer de 2013

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us con-
voco a la sessió següent del

Ple del Parlament

27 de febrer de 2013

10.00 h

Saló de Sessions

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades 
el dia 27 de febrer, a les 10.00 h.)

2. Comunicació al Ple de la composició de les meses 
de les comissions (art. 41.2 del Reglament) i canvi de 
nom d’una comissió.

3. Situació de compatibilitat dels diputats. Tram. 234-
00001/10 a 234-00007/10. Comissió de l’Estatut dels 
Diputats. Debat i votació del dictamen de la Comissió 
(dictamen: BOPC 27, 49).

4. Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit. Tram. 200-00001/10. Ple del Parla-
ment. Debat de totalitat (text del Decret llei que es tra-
mita com a Projecte de llei: BOPC 2, 3).

5. Interpel·lació al Govern sobre la tramitació de la 
llei de pressupostos per al 2013. Tram. 300-00012/10. 

Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

6. Interpel·lació al Govern sobre la racionalització de 
l’Administració i de la funció pública. Tram. 300-
00011/10. Albert Rivera Díaz, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre la política sanitària a 
curt i mitjà termini. Tram. 300-00010/10. Grup Parla-
mentari Socialista. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre la defensa dels inte-
ressos del món local. Tram. 300-00007/10. Marc San-
glas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre l’oferta escolar per 
al curs 2013-2014. Tram. 300-00008/10. Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la situació dels tre-
balladors de l’Administració de la Generalitat. Tram. 
300-00009/10. Grup Parlamentari Socialista. Subs-
tanciació.

11. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les mesures contra la corrupció i per la trans-
parència. Tram. 302-00006/10. Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. Debat i votació.

12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els casos de corrupció vinculats al sistema de con-
cessions administratives. Tram. 302-00005/10. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política econòmica i els objectius de dèficit pú-
blic. Tram. 302-00001/10. Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya. Debat i votació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els processos de privatització de la titularitat o la 
gestió d’empreses públiques. Tram. 302-00002/10. 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’ocupació. Tram. 302-00003/10. Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques de salut. Tram. 302-00004/10. Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Debat i votació.

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2013
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4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS 
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Proposta de canvi de nom de la Comissió de 
Justícia
Tram. 395-00005/09

Presentació
Reg. 2970

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Dolors Camats Luis, portaveu del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, David Fernàndez i Ramos, 
portaveu del Grup Mixt (Candidatura d’Unitat Popu-
lar - Alternativa d’Esquerres), d’acord amb el que es-
tableixen els articles 39 i concordants i 96 del Regla-
ment del Parlament, proposen que, pel procediment 
d’urgència, es completi la denominació de la Comissió 
de Justícia i passi a anomenarse Comissió de Justícia 
i Drets Humans,

Exposició de motius

La Comissió de Justícia és responsable de la major 
part de legislació i supervisió democràtica de les polí-
tiques relacionades amb la justícia, llibertat i drets dels 
ciutadans i la justícia és la principal garant de l’efectiu 
exercici i protecció dels drets humans, per la qual co-
sa és adient completar la denominació de la Comissió 
de Justícia per incloure la referència als drets humans, 
tal com recullen altres parlaments europeus i la pròpia 
Comissió Europea.

El canvi de nomenclatura no modifica l’àmbit materi-
al de la Comissió de Justícia aprovat pel Ple del Par-
lament en la sessió tinguda el 24 de gener de 2013, si 
no que constitueix la plasmació del que ja es va apro-
var en aquest mateix Ple, en la mesura que ateses les 
matèries pròpies de la Comissió de Justícia el seu nom 
complert hauria de ser Comissió de Justícia i Drets 
Humans.

Per aquests motius, els grups parlamentaris sotasig-
nats proposen que, pel procediment d’urgència, es 
completi la denominació de la Comissió de Justícia i 
passi a anomenar-se Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013

Marta Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Jordi 
Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Dolors Ca-
mats Luis, Portaveu GP ICV-EUiA; David Fernàndez 
i Ramos, portaveu del Grup Mixt (CUP-AE)

Escrit de renúncia de la condició de dipu
tada

Presentació
Reg. 77133

A la Mesa del Parlament

Eva Piquer i Vinent, diputada al Parlament de Catalu-
nya en la X legislatura, d’acord amb el que estableix 
l’article 17.a del Reglament del Parlament, presenta la 
renúncia a la condició de diputada.

I, perquè consti i tingui totes les conseqüències i els 
efectes jurídics que corresponguin, signa aquest docu-
ment.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013

Eva Piquer i Vinent
Diputada del GP d’ERC

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT  DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Informe sobre la seguretat a Catalunya cor
responent al 2012
Tram. 334-00004/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 27)

En el BOPC 27, de 18 de febrer de 2013, a la pàg. 56.

A continuació de l’Acord del Govern cal afegir la nota 
següent:

«N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser 
consultada 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 5491/2012, in
terposat pel president del Govern de l’Estat 
contra l’article 114 de la Llei 9/2011, del 29 de 
desembre, de promoció de l’activitat econò
mica de Catalunya, pel qual es modifiquen 
els apartats 3 i 4 de l’article 9 del Decret llei 
1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació 
d’equipaments comercials de Catalunya
Tram. 381-00003/09

Interlocutòria del Tribunal Constitucional sobre 
la suspensió
Reg. 1201

Tribunal Constitucional

Pleno

Magistrados: Excms. Sres. don Pascual Sala Sánchez, 
don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón 
Reyes, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José 
Hernando Santiago, doña Adela Asua Batarrita, don 
Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Francisco Pérez de 
los Cobos Orihuel, doña Encarnación Roca Trías, don 
Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré y 
don Juan José González Rivas

Núm. registro: 5491-2012

Asunto: Recurso de inconstitucionalidad promovido 
por el Presidente del Gobierno

Sobre: Art. 114 de la Ley 9/2011, de 29 de diciembre, 
de promoción de la actividad económica de Cataluña, 
por el que se modifican los apartados 3 y 4 del art. 9 
del Decreto-ley 1/2009, de 22 de diciembre, de orde-
nación de equipamientos comerciales de Cataluña

Auto

Antecedentes

1. Mediante escrito presentado en el Registro General 
de este Tribunal el día 1 de octubre de 2012, el Aboga-
do del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, 
presentó escrito de interposición de recurso de incons-
titucionalidad contra el art. 114 de la Ley 9/2011, de 
29 de diciembre, de promoción de la actividad econó-
mica de Cataluña, por el que se modifican los aparta-
dos 3 y 4 del art. 9 del Decreto-ley 1/2009, de 22 de 
diciembre, de ordenación de equipamientos comercia-
les de Cataluña. El Abogado del Estado invocó el art. 

161.2 CE, a fin de que se acordara la suspensión del 
artículo recurrido.

2. Mediante providencia de 16 de octubre de 2012, el 
Pleno, a propuesta de la Sección Primera, admitió a 
trámite el referido recurso de inconstitucionalidad y 
acordó dar traslado de la demanda y documentos pre-
sentados, de acuerdo con el art. 34 de la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de 
los Diputados y al Senado, así como al Parlamento y al 
Gobierno de Cataluña, al objeto de que puedan perso-
narse en el proceso y formular alegaciones. Asimismo, 
acordó tener por invocado por el Presidente del Go-
bierno el art. 161.2 CE, lo que produce la suspensión 
de la vigencia y aplicación del precepto impugnado, y 
publicar la incoación del recurso y la suspensión efec-
tuada en el Boletín Oficial del Estado y en el diario ofi-
cial de la Comunidad Autónoma.

3. Mediante escrito registrado el día 24 de octubre de 
2012, el Presidente del Congreso de los Diputados so-
licita al Tribunal que se tenga por personada a la Cá-
mara en el recurso de inconstitucionalidad y ofrece su 
colaboración.

4. El Presidente del Senado, en escrito registrado el  
día 31 de octubre de 2012, solicita al Tribunal que se 
tenga por personada a la Cámara en el recurso de in-
constitucionalidad y ofrece su colaboración.

5. En escrito registrado el día 6 de noviembre de 2012, 
la Letrada del Parlamento de Cataluña, en la represen-
tación que ostenta, solicita del Tribunal que se le tenga 
por personada en el procedimiento y se le conceda una 
prórroga del plazo para presentar sus alegaciones.

6. El Pleno, por providencia de 6 de noviembre de 
2012, acuerda tener por personado a la Letrada del 
Parlamento de Cataluña en representación de dicha 
Cámara y le concede la prórroga solicitada por tér-
mino de ocho días.

7. Mediante escrito registrado el día 14 de noviem-
bre de 2012, la Abogada de la Generalitat de Cataluña 
comparece y formula alegaciones, instando del Tribu-
nal que en su día dicte Sentencia rechazando el recurso 
de inconstitucionalidad y declarando la constituciona-
lidad de la ley impugnada, solicitando también, me-
diante otrosí, que, estando suspendida la aplicación de 
la ley recurrida, se proceda a acordar el levantamiento 
inmediato de la suspensión de la ley impugnada, sin 
esperar al transcurso del plazo de cinco meses desde 
que dicha suspensión fue acordada, formulando, a tal 
fin, las alegaciones siguientes de modo extractado:

a) El levantamiento anticipado de la suspensión, sin 
esperar al transcurso de los cinco meses previstos en 
el art. 161.2 CE, es una posibilidad admitida por el Tri-
bunal Constitucional, pues los cinco meses a los que 
hace referencia el citado precepto constitucional son, 
precisamente, el límite máximo inicialmente previsto 
para la suspensión, incluyéndose entre las potestades 
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de este Tribunal la de ratificar o levantar la suspensión 
dentro de ese plazo (AATC 154/1994, de 3 de mayo, 
75/2010, de 30 de junio y 95/2011, de 21 de junio).

b) La decisión sobre el mantenimiento o el levanta-
miento de la suspensión del art. 114 de la Ley 9/2011, 
de 29 de diciembre, debe adoptarse: a) partiendo de 
la presunción de constitucionalidad del precepto im-
pugnado, que deriva del principio democrático y que 
determina que la suspensión de su vigencia constituya 
una medida excepcional (entre otros, ATC 88/2008, de 
2 de abril); b) al margen de la viabilidad de las pre-
tensiones formuladas en la demanda (entre otros, ATC 
114/2011, de 19 de julio); c) en base a la ponderación 
de los intereses públicos y privados en presencia así 
como de los daños, reales y presentes, de difícil o im-
posible reparación que se derivaría del mantenimiento 
de su vigencia y aplicación a lo largo del proceso cons-
titucional (ATC 69/2012, de 17 de abril), según resulte 
del estricto examen de las condiciones de hecho crea-
das (ATC 42/2011, de 12 de abril), correspondiendo al 
Abogado del Estado la carga de probar su existencia 
(ATC 85/2012, de 8 de mayo).

c) El mantenimiento de la suspensión de la vigencia 
del art. 114 de la Ley 9/2011 de modificación de los 
apartados 3 y 4 del art. 9 del Decreto-ley 1/2009, de 
22 de diciembre, causaría daños reales y efectivos a los 
intereses públicos urbanísticos y medioambientales y 
a los derechos de los consumidores, pues afecta pro-
fundamente al régimen general de ordenación territo-
rial de los equipamientos comerciales, ya que, a pesar 
de que dicho precepto se ha limitado a introducir dos 
modificaciones puntuales relativas a la localización de 
los establecimientos comerciales tipo medianos esta-
blecimientos comerciales, grandes establecimientos 
comerciales y grandes establecimientos comerciales 
territoriales, el hecho de que el mencionado art. 114 
de la Ley 9/2011, en aras a su mejor comprensión y en 
pro de la seguridad jurídica, haya optado por reprodu-
cir el contenido íntegro de los referidos apartados 3 y 
4 del art. 9 del Decreto-ley 1/2009, según resulta de 
tales modificaciones lleva consigo que la suspensión 
automática del art. 114 de la Ley 9/2011, determinaría 
que la localización de los establecimientos comercia-
les tipo medianos establecimientos comerciales, gran-
des establecimientos comerciales y grandes estableci-
mientos comerciales territoriales quedaría huérfana de 
regulación, sin que para colmar dicho vacío norma-
tivo, arguye la Abogada de la Generalitat, sea viable 
acudir a la regulación anterior, ya derogada y no revi-
vida por obra de la suspensión, ni tampoco sea posible 
aplicar una inexistente regulación estatal supletoria.

Por todo ello, según la Abogada de la Generalitat, el 
mantenimiento de la suspensión del precepto impug-
nado supondría que, mientras los establecimientos ti-
po PEC (pequeños establecimientos comerciales) y 
ECS (establecimientos comerciales singulares) segui-
rían rigiéndose por lo dispuesto en los apartados 2 y 

5, respectivamente, del art. 9 del Decreto-ley 1/2009, 
la ubicación física de los medianos establecimientos 
comerciales, grandes establecimientos comerciales 
y grandes establecimientos comerciales territoriales 
quedaría completamente desregulada y, por tanto, ta-
les establecimientos podría emplazarse en cualquier 
lugar del territorio de Cataluña en que el planeamien-
to urbanístico no haya prohibido el uso comercial. Es-
ta situación, además de consagrar un régimen de lo-
calización dispar según se trate de establecimientos 
comerciales de un tipo o de otro, produce perjuicios 
de otros dos órdenes: a) de un lado «comporta graves 
perjuicios para los intereses urbanísticos, medioam-
bientales y para los derechos de los consumidores que 
constituyen las razones imperiosas de interés general 
aducidas por el DLOEC [Decreto-ley 1/2009] para fi-
jar los requisitos de localización de los establecimien-
tos comerciales tipos MEC [medianos establecimien-
tos comerciales] GEC [grandes establecimientos 
comerciales] y GECT [grandes establecimientos y 
centros comerciales] en las TUC [tramas urbanas con-
solidadas] de los municipios de un determinado tama-
ño poblacional, ya que la ausencia de pautas de locali-
zación propiciará su implantación diseminada sobre el 
territorio e inevitablemente desordenada»; b) de otro, 
«crea una situación de inseguridad jurídica que afec-
ta tanto a los propios operadores y agentes comercia-
les, como a las autoridades municipales, ya que [...] se 
permitirá la construcción y apertura de unos estable-
cimientos comerciales que, en el supuesto de que la 
Sentencia que finalice este proceso confirme la consti-
tucionalidad del artículo 114 de la LPAE [Ley 9/2011], 
carecerán de cobertura legal, lo que determinará la 
procedencia de su clausura y derribo, con los perjui-
cios patrimoniales que tales medidas de reposición de 
la legalidad supondrán para las finanzas municipales y 
para los propios agentes comerciales».

d) El levantamiento de la suspensión, por el contrario, 
no ocasionaría daños irreversibles o de difícil repara-
ción a los intereses generales o a los de terceros.

Comienza diciendo que, dado que la carga de alegar y 
probar dichos daños recae en el Abogado del Estado, 
si éste no los acreditase en el correspondiente trámite 
de audiencia, «“habrá de desaparecer la suspensión ex-
cepcional creada por el automatismo” (ATC 75/2010, 
de 30 de julio, FJ 7) del art. 161.2 CE».

A continuación, la Abogada de la Generalidad dice 
que el levantamiento de la suspensión resulta perti-
nente no solo por la falta de acreditación de los daños 
reales y efectivos sino porque, lisa y llanamente, tales 
daños son inexistentes. Para justificarlo parte de des-
cribir el contenido normativo del precepto impugnado. 
Afirma que la necesidad de implantar los medianos 
establecimientos comerciales, grandes establecimien-
tos comerciales y grandes establecimientos comercia-
les territoriales en la trama urbana consolidada de los 
municipios de una determinada población fue estable-
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cida en la versión inicial de los apartados 3 y 4 del 
art. 9 del Decreto-ley 1/2009, de 22 de diciembre, si 
bien con dos excepciones: a) la relativa a las zonas co-
lindantes a la trama urbana consolidada; b) la relativa 
a las zonas de acceso restringido a los grandes siste-
mas de comunicaciones. Por su parte, el art. 114 de la 
Ley 9/2011, de 29 de diciembre, suprime la primera 
excepción respecto de los medianos establecimientos 
comerciales y grandes establecimientos comerciales y 
elimina las dos respecto de los grandes establecimien-
tos comerciales territoriales. Así las cosas, el levanta-
miento de la suspensión «no tendría mayor efecto que 
el de restituir la vigencia de la regla general que ha re-
gido pacíficamente desde el 29 de diciembre de 2009 y 
el de otorgar eficacia a las modificaciones menores in-
troducidas por el art. 114 LPAE». Y más adelante pre-
cisa que la supresión de dichas excepciones no causa 
daños al interés general, pues contribuye a una mayor 
preservación de los intereses públicos urbanísticos y 
medioambientales en presencia, ni tampoco a los ter-
ceros, pues la disposición transitoria sexta deja a sal-
vo de tal supresión las solicitudes de licencia formu-
ladas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 
9/2011, de 29 de diciembre, de modo que la supresión 
solo tiene eficacia «pro futuro» y, en consecuencia, so-
lo afecta a meras expectativas.

e) La Abogada de la Generalitat recuerda que en el 
ATC 42/2011, de 12 de abril, FJ 3, al analizar un su-
puesto análogo al presente, en que se planteaba la dis-
crepancia entre la normativa estatal básica de transpo-
sición de la Directiva 2006/123/CE (esto es, las Leyes 
17/2009 y 25/2009) y una norma autonómica que así 
mismo incorporaba esa directiva al derecho interno, 
el Tribunal Constitucional precisó que «tampoco pue-
de ser acogido el perjuicio relativo a la apertura de un 
eventual procedimiento de infracción al Reino de Es-
paña por vulneración del principio de libre circulación 
de servicios pues el mismo no presenta, en este mo-
mento, el grado de certeza necesario para su conside-
ración como tal, al no ser más que una hipótesis que no 
se ha materializado, sin perjuicio de señalar que, caso 
de abrirse dicho procedimiento, el eventual perjuicio 
podría ser evitado atendiendo, en su caso, a las indi-
caciones de la Comisión Europea respecto a los pre-
ceptos en cuestión a fin de evitar una, también en este 
momento eventual, impugnación ante el Tribunal de 
Luxemburgo, todo ello sin perjuicio, llegado el caso, 
de la aplicación de lo previsto en la disposición final 
cuarta de la ya mencionada Ley 17/2009 la cual prevé 
que las Administraciones públicas que, en el ejercicio 
de sus competencias, incumplieran lo dispuesto en la 
misma o en el Derecho comunitario, dando lugar a que 
el Reino de España sea sancionado por las institucio-
nes europeas asumirán, en la parte que les sea impu-
table, las responsabilidades que de tal incumplimiento 
se hubieran derivado».

f) La Abogada de la Generalitat solicita para termi-
nar que, en caso de que el Tribunal no haga suyas las 

alegaciones anteriores y opte por mantener la suspen-
sión de la vigencia y aplicación del precepto impug-
nado, no prorrogue la suspensión de todo él sino solo 
de aquella parte de él que implica una modificación 
respecto de la versión original de los apartados 3 y 4 
del art. 9 del Decreto-ley 1/2009, de 22 de diciembre, 
de ordenación de equipamientos comerciales de Ca-
taluña.

8. El día 23 de noviembre de 2012 se registra en el 
Tribunal el escrito de alegaciones presentado por la 
Letrada del Parlamento de Cataluña en representa-
ción de dicha Cámara, en el que solicita, además de 
la desestimación del recurso de inconstitucionalidad, 
que se proceda a acordar el levantamiento inmediato 
de la suspensión de la ley impugnada, sin esperar al 
transcurso del plazo de cinco meses desde que dicha 
suspensión fue acordada, exponiendo, a tal fin, los mo-
tivos siguientes.

En primer lugar, y en similares términos a como lo 
hizo la Abogada de la Generalitat, reseña la doctrina 
constitucional sobre la posibilidad de levantar de in-
mediato la suspensión automática ex art. 161.2 CE y 
sobre cuáles son los criterios que han de guiar la de-
cisión sobre mantener o levantar dicha suspensión au-
tomática.

En segundo lugar, luego de precisar el alcance nor-
mativo del precepto impugnado, pondera los intereses 
en presencia, concluyendo que únicamente se produ-
cen daños reales y perjuicios de imposible o difícil re-
paración si se mantiene la suspensión del mismo. En 
efecto, según la Letrada del Parlamento de Cataluña, 
mantener la suspensión del precepto impugnado da-
ría lugar a un vacío normativo en materia de emplaza-
miento de establecimientos comerciales de gran for-
mato que conllevaría perjuicios de difícil o imposible 
reparación porque dichos establecimientos podrían 
implantarse de un modo indiscriminado en todo el te-
rritorio de Cataluña, con los correspondientes efectos 
negativos que, de forma irreversible, afectarían a la or-
denación urbanística, al medio ambiente y a la protec-
ción del patrimonio histórico y artístico. Por el contra-
rio, el levantamiento de la suspensión no produce, a su 
juicio, ningún perjuicio, pues «en caso de acordar en 
un futuro la inconstitucionalidad del precepto impug-
nado, no se van a ver afectados ningún derecho públi-
co o general, a saber la preservación de los intereses 
estrechamente vinculados con las razones imperiosas 
de interés general, ni ningún interés particular o priva-
do, toda vez que [...] la declaración de inconstituciona-
lidad lo único que va a producir será una ampliación 
pro futuro de sus expectativas de negocio».

9. Por providencia de 26 de noviembre de 2012, el 
Pleno acuerda dar traslado al Abogado del Estado de 
los escritos de alegaciones recibidos del Parlamento 
y del Gobierno de Cataluña en los que se interesa el 
levantamiento de la suspensión del precepto objeto 
del presente recurso, concediéndole un plazo de cin-
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co días para que exponga lo que estime procedente al 
respecto.

10. El Abogado del Estado presenta, con fecha 11 de 
diciembre de 2012, sus alegaciones acerca del mante-
nimiento o levantamiento de la suspensión del artículo 
recurrido de la Ley 9/2011.

a) Comienza recordando, en términos análogos a có-
mo lo habían hecho los escritos de alegaciones ante-
riores, la doctrina constitucional acerca de este tipo de 
incidentes.

b) A continuación, precisa que el presente recurso de 
inconstitucionalidad se dirige contra el art. 114 de la 
Ley 9/2011, de 29 de diciembre, de modificación de 
los apartados 3 y 4 del art. 9 del Decreto-ley 1/2009, 
de 22 de diciembre, que quedan redactados del si-
guiente modo:

«3. Los medianos establecimientos comerciales y los 
grandes establecimientos comerciales sólo pueden im-
plantarse en la trama urbana consolidada de los muni-
cipios de más de 5.000 habitantes o asimilables a éstos 
o que sean capital de comarca, Se entiende por mu-
nicipio asimilable a uno de más de 5.000 habitantes 
el que dispone de una población equivalente a tiempo 
completo anual (ETCA) superior a esta cantidad, se-
gún los últimos datos oficiales del Instituto de Estadís-
tica de Cataluña (Idescat).

Excepcionalmente, los medianos establecimientos co-
merciales y los grandes establecimientos comerciales 
pueden implantarse también fuera de la trama urbana 
consolidada si la implantación se produce dentro de las 
zonas de acceso restringido de las estaciones de líneas 
transfronterizas y transregionales del sistema ferrovia-
rio que acogen el tren de alta velocidad o líneas de lar-
go recorrido, de los puertos clasificados de interés ge-
neral y de los aeropuertos con categoría de aeropuertos 
comerciales según el plan de aeropuertos, aeródromos 
y helipuertos de Cataluña 2009-2015.

4. Los grandes establecimientos comerciales territo-
riales pueden implantarse únicamente en la trama ur-
bana consolidada de los municipios de más de 50.000 
habitantes o los asimilables a éstos o que sean capital 
de comarca. Se entiende por municipio asimilable a 
uno de más de 50.000 habitantes el que dispone de 
una población equivalente a tiempo completo anual 
(ETCA) superior a esta cantidad, según los últimos 
datos oficiales del Instituto de Estadística de Catalu-
ña (Idescat).»

El Abogado del Estado señala que a este precepto se le 
reprocha una inconstitucionalidad mediata en cuanto 
se produce por indirecta vulneración de la competen-
cia estatal atribuida en el art. 149.1.13 CE y ejercitada 
a través de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de orde-
nación del comercio minorista, modificada por la Ley 
1/2010, de 1 de marzo, y de la Ley 17/2009, de 23 no-

viembre, de libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio.

En efecto, dicha normativa estatal prevé, como crite-
rio básico de ordenación de un sector económico, la 
libertad de establecimiento en el mercado de la dis-
tribución comercial minorista, si bien aceptando ex-
cepciones fundadas en razones imperiosas de interés 
general. Frente a ello la norma autonómica impug-
nada somete la implantación de ciertos tipos de esta-
blecimiento comerciales a restricciones, relativas a la 
población o a la ubicación dentro de la trama urbana 
consolidada, que no están justificadas en razones im-
periosas de interés general.

c) Así descrito el alcance normativo del precepto im-
pugnado, levantar la suspensión automática de su vi-
gencia y aplicación perjudicaría a los comerciantes, 
pues verían seriamente limitadas las posibilidades de 
poner en funcionamiento establecimientos comercia-
les de determinado tamaño, con lo que se resentiría 
la economía en el ámbito autonómico y en el nacio-
nal, dificultando la necesaria reactivación económica. 
También dañaría a los particulares, pues la limitación 
de la libre competencia merma el acceso a estableci-
mientos comerciales de cierto formato, que son los 
que practican los precios más bajos del mercado.

Además, en el caso de levantarse la suspensión, la 
Unión Europea volverá a iniciar un expediente san-
cionador al Reino de España por incumplimiento de 
la normativa comunitaria, pues ya fue condenada en  
la STJUE de 24 de marzo de 2011, asunto C-400-
2008, porque el art. 4.1 de la Ley 18/2005, de 27 de 
diciembre, de equipamientos comerciales de Cataluña, 
imponía que los grandes establecimientos comercia-
les, individuales o colectivos, solo podían implantarse 
en las tramas urbanas consolidadas de los municipios 
que fueran capital de provincia o cuya población fuera 
superior a los 25.000 habitantes o asimilables por mo-
tivo de flujos turísticos, de acuerdo con las determina-
ciones del plan territorial sectorial de equipamientos 
comerciales. Este precepto, según la citada STJUE de 
24 de marzo de 2011, producía un efecto discrimina-
torio al favorecer el establecimiento de centros comer-
ciales de menor tamaño, sin que ello pudiera justifi-
carse por razones de orden público, seguridad o salud 
públicas (artículo 46 del Tratado constitutivo de la Co-
munidad Europea) ni por razones de protección de los 
consumidores.

El Decreto-ley 1/2009 vino a derogar la Ley 18/2005, 
suprimiendo la limitación territorial de implantación 
de establecimientos comerciales que contenía (art. 4.1 
Ley 18/2005) y permitiendo excepcionalmente en su 
art. 9 (3 y 4) la implantación fuera de la trama urbana 
consolidada de un establecimiento individual cuando 
se cumplieran determinadas condiciones. Sin embar-
go, la nueva redacción que el art. 114 de la Ley 9/2011, 
de 29 de diciembre, confiere a los apartados 3 y 4 del 
art. 9 Decreto-ley 1/2009 viene a restablecer, aunque 
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con diferente baremo poblacional, la limitación pre-
vista en la Ley 18/2005 y supeditar al cumplimiento 
de requisitos espaciales –trama urbana consolidada– 
y poblacionales –de municipios de más de 5.000 o 
50.000 habitantes, respectivamente–, la implantación 
de los medianos y grandes establecimientos comercia-
les y de los grandes establecimientos comerciales te-
rritoriales.

d) El mantenimiento de la suspensión, por el contra-
rio, no conlleva ningún perjuicio, pues, lejos de con-
ducir al vacío normativo que alegan la Abogada de la 
Generalidad y la Letrada del Parlamento de Cataluña, 
supondría la directa aplicación de los criterios estable-
cidos como básicos en la normativa estatal.

Fundamentos jurídicos

1. El objeto de esta resolución es determinar, de acuer-
do con el art. 161.2 CE, si procede mantener o levantar 
la suspensión de la vigencia que afecta al art. 114 de  
la Ley 9/2011, de 29 de diciembre, de promoción de la 
actividad económica de Cataluña, por el que se mo-
difican los apartados 3 y 4 del art. 9 del Decreto-ley 
1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de equi-
pamientos comerciales de Cataluña. Dicho precep-
to dispone que los establecimientos comerciales tipo 
medianos establecimientos comerciales, grandes es-
tablecimientos comerciales y grandes establecimien-
tos comerciales territoriales únicamente podrán ins-
talarse dentro de la trama urbana consolidada de los 
municipios que alcancen un cierto umbral de pobla-
ción, exceptuándose respecto de los medianos esta-
blecimientos comerciales y grandes establecimientos 
comerciales su posible ubicación dentro de las zonas 
de acceso restringido a los grandes sistemas de comu-
nicación.

Antes de resolver acerca del alcance y contenido de 
esta pieza cautelar, procede subrayar que sobre este 
tipo de incidentes de suspensión existe una consoli-
dada doctrina constitucional, según la cual «para de-
cidir acerca del mantenimiento o levantamiento de 
la misma, es necesario ponderar, de un lado, los in-
tereses que se encuentran concernidos, tanto el gene-
ral y público como, en su caso, el particular o priva-
do de las personas afectadas, y, de otro, los perjuicios 
de imposible o difícil reparación que puedan derivarse 
del mantenimiento o levantamiento de la suspensión. 
Igualmente, se ha destacado que esta valoración ha de 
efectuarse mediante el estricto examen de las situacio-
nes de hecho creadas y al margen de la viabilidad de 
las pretensiones que se formulen en la demanda, re-
cordando que el mantenimiento de la suspensión re-
quiere 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 161/2012, de 13 de sep-
tiembre, FJ 2).

2. En el caso examinado, según el Abogado del Esta-
do los perjuicios concretos que se derivarían del le-
vantamiento de la suspensión del precepto recurrido 
serían, en esencia, los producidos por una restricción 
de la libre competencia en el mercado de la distribu-
ción comercial minorista, que afectaría, de un lado a 
los comerciantes, pues las limitaciones a su libertad 
de establecimiento redundarían negativa e irreparable-
mente en los resultados económicos de sus negocios y 
en su cuota de mercado; y, de otro, a los particulares, 
a quienes la limitación de la competencia privaría de 
aquellos formatos comerciales que practican los pre-
cios más bajos del mercado; y, en fin, como corolario 
de todo ello, a la economía en general, dificultando el 
efecto que esta liberalización pudiera tener en la reac-
tivación económica.

Este Tribunal se pronunció en el ATC 20/2002, de 12 
de febrero, acerca de un asunto análogo. Allí se plan-
teaba si procedía levantar o mantener la suspensión de 
la vigencia y aplicación del art. 14.1 de la Ley 11/2001, 
de 15 de junio, de ordenación de la actividad comer-
cial en las Illes Balears, que establecía una correlación 
entre la superficie de los establecimientos comercia-
les y el número de habitantes de los municipios del 
archipiélago balear, prohibiendo la instalación o am-
pliación de dichos establecimientos cuando superasen 
la superficie correspondiente a la población de que se 
trate. El Abogado del Estado presentó como perjuicios 
graves que ocasionaría el levantamiento de la suspen-
sión que «los comerciantes no podrán abrir grandes 
establecimientos que, en concreto, no podrán ser supe-
riores a 1.300 m2, lo que les discrimina con relación 
al resto de España», que «los consumidores también 
experimentarán los correspondientes perjuicios, pues-
to que los precios ofertados en los grandes estableci-
mientos resultan ventajosos» y, en fin, apuntó que «la 
propia competencia se menoscaba, perjudicando a la 
economía general».

Este Tribunal rechazó en esa ocasión que los indica-
dos detrimentos para los comerciantes, para los par-
ticulares y para la economía en general pudieran con-
siderarse perjuicios de difícil o imposible reparación, 
acordando en consecuencia el levantamiento de la sus-
pensión.

Además, en el asunto resuelto en el citado ATC 
20/2002, de 12 de febrero, sostuvimos que «las con-
secuencias del mantenimiento de la suspensión han 
de estimarse más negativas que las del levantamiento 
de la misma, por sus efectos irreversibles en las in-
fraestructuras complementarias, en el caso de que el 
examen de fondo nos condujera a una declaración de 
constitucionalidad del precepto».

Pues bien, en este caso, para valorar los efectos que se 
seguirían de un eventual mantenimiento de la suspen-
sión, hay que partir de que, contrariamente a lo ale-
gado por la Abogada de la Generalitat y por la Letra-
da del Parlamento de Cataluña, dicho mantenimiento 
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no supondría un vacío normativo en materia de im-
plantación de establecimientos comerciales de un cier-
to formato (medianos establecimientos comerciales, 
grandes establecimientos comerciales y grandes esta-
blecimientos comerciales territoriales), pues en todo 
caso serían de aplicación los preceptos estatales que 
constituyen la normativa básica en la materia (arts. 10 
y 11 de la Ley 17/2009 y art. 6 de la Ley 7/1996, de 15 
de enero, de ordenación del comercio minorista, en la 
redacción dada por la Ley 1/2010). No obstante, a pe-
sar de que procede descartar la referida alegación de 
vacío normativo, es cierto que el mantenimiento de la 
suspensión haría posible que ciertos tipos de estableci-
mientos comerciales, concretamente los medianos es-
tablecimientos comerciales, grandes establecimientos 
comerciales y grandes establecimientos comerciales 
territoriales, se ubicasen en lugares que la legislación 
autonómica suspendida, de estar vigente, no permiti-
ría. Esto, como declaramos en el citado ATC 20/2002, 
produciría efectos irreversibles tanto sobre los propios 
establecimientos, en la medida que al momento de ins-
talarse tendrían la necesaria cobertura normativa, lo 
que justificaría su pervivencia aun cuando el precep-
to autonómico impugnado fuese finalmente declarado 
constitucional, como sobre las infraestructuras com-
plementarias que dichos establecimientos comerciales 
llevasen aparejadas.

3. Por otra parte, el perjuicio grave que, según el Abo-
gado del Estado, se seguiría del levantamiento de la 
suspensión del precepto recurrido, que es la incoación 
por la Comisión Europea de un procedimiento de in-
fracción del Derecho comunitario europeo contra Es-
paña, posibilidad cierta a su juicio dado que la norma 
autonómica impugnada tiene un contenido normati-
vo similar al del art. 4.1 de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 18/2005 que motivó la condena al Reino de 
España por la STJUE de 24 de marzo de 2011, asun-
to C-400-2008, tampoco puede justificar el manteni-
miento de la suspensión del precepto impugnado dado 
que, como dijimos en el ATC 42/2011, de 12 de abril, 
FJ 3, «tampoco puede ser acogido el perjuicio relativo 
a la apertura de un eventual procedimiento de infrac-
ción al Reino de España por vulneración del principio 
de libre circulación de servicios pues el mismo no pre-
senta, en este momento, el grado de certeza necesario 
para su consideración como tal, al no ser más que una 
hipótesis que no se ha materializado, sin perjuicio de 
señalar que, caso de abrirse dicho procedimiento, el 
eventual perjuicio podría ser evitado atendiendo, en su 
caso, a las indicaciones de la Comisión Europea res-
pecto a los preceptos en cuestión a fin de evitar una, 
también en este momento eventual, impugnación ante 
el Tribunal de Luxemburgo, todo ello sin perjuicio, lle-
gado el caso, de la aplicación de lo previsto en la dis-
posición final cuarta de la ya mencionada Ley 17/2009 
la cual prevé que las Administraciones públicas que, 
en el ejercicio de sus competencias, incumplieran lo 
dispuesto en la misma o en el Derecho comunitario, 

dando lugar a que el Reino de España sea sanciona-
do por las instituciones europeas asumirán, en la parte 
que les sea imputable, las responsabilidades que de tal 
incumplimiento se hubieran derivado».

4. En suma, siendo cierto que la STJUE de 24 de mar-
zo de 2011 (asunto C-400-2008) determinó la conde-
na del Reino de España en tanto que la Ley 18/2005, 
de 27 de diciembre, sobre equipamientos comercia-
les de Cataluña, imponía la implantación de dichos 
establecimientos dentro de la trama urbana consoli-
dada, también lo es que tal disposición fue derogada 
por el Decreto-ley 1/2009, de acuerdo con la Directiva 
2006/123/CE.

La nueva redacción de los apartados 3 y 4 del art. 9 
del Decreto-ley 1/2009, precedente del art. 114 de la 
Ley 9/2011, no excluye a priori, pues ese es precisa-
mente el objeto de la resolución de fondo que en su día 
dicte el Tribunal, que la protección del medioambiente 
y el entorno urbano, la ordenación del territorio y la 
conservación del patrimonio histórico, cultural y ar-
tístico sean los criterios que persigue dicha regulación 
y que permiten imponer requisitos a la instalación de 
establecimientos comerciales, pues lo contrario puede 
afectar grave e irreversiblemente a tal objeto protegi-
do. Por ello, el necesario test de razonabilidad, y sin 
prejuzgar en este momento procesal el fondo del asun-
to, unido a una presunción de constitucionalidad de la 
ley, impone el levantamiento de la medida suspensiva, 
pues el juicio de ponderación efectuado lleva a la con-
clusión que son más negativas las consecuencias que 
se derivarían del mantenimiento de la suspensión.

Todo ello se entiende sin excluir la posibilidad, siem-
pre abierta, de solicitar, aportando a tal efecto nuevos 
datos relevantes a este Tribunal, la reconsideración de 
la decisión adoptada en ese incidente cautelar.

Por todo lo expuesto, el Pleno

Acuerda

Levantar la suspensión del art. 114 de la Ley 9/2011, 
de 29 de diciembre, de promoción de la actividad eco-
nómica de Cataluña, por el que se modifican los apar-
tados 3 y 4 del art. 9 del Decreto-ley 1/2009, de 22 de 
diciembre, de ordenación de equipamientos comercia-
les de Cataluña.

Madrid, a quince de enero de dos mil trece.
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Recurs d’inconstitucionalitat 7279/2012, in
terposat pel president del Govern de l’Es
tat contra el Decret llei 5/2012, del 18 de de
sembre, de l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit
Tram. 381-00002/10

Al·legacions que formula el Parlament

Al Tribunal Constitucional

El letrado del Parlamento de Cataluña, en nombre y 
representación del mismo, según tiene acreditado en 
el procedimiento correspondiente al recurso de in-
constitucionalidad núm. 7279-2012, ante el Tribunal 
Constitucional comparece y como mejor en derecho 
proceda

Dice

1. Que, en fecha 17 de enero de 2013, el Parlamento 
de Cataluña fue notificado de la providencia del Pleno 
de ese Tribunal de 15 de enero de 2013 por la que se 
admitía a trámite en relación con el recurso de incons-
titucionalidad núm. 7279-2012 promovido por el Pre-
sidente del Gobierno y, en su representación y defensa, 
presentado por el abogado del Estado, contra el Decre-
to Ley de Cataluña 5/2012, de 18 de diciembre, del im-
puesto sobre los depósitos en las entidades de crédito, 
confiriendo un plazo de quince días para personarse 
en el procedimiento y formular alegaciones.

2. Que, mediante providencia de 29 de enero de 2013, 
el Tribunal Constitucional, a petición de esta represen-
tación, tuvo por personado al Parlamento de Cataluña 
en el recurso de referencia y le confirió una prórroga 
de ocho días para la formulación de alegaciones.

3. Que, evacuando el trámite conferido mediante la 
providencia a qué se ha hecho referencia, pasa a for-
mular las siguientes

Alegaciones

Primera. Concurrencia del presupuesto 
habilitante del Decreto Ley

El recurso de inconstitucionalidad del que traen causa 
las presentes alegaciones se dirige contra el Decreto 
Ley de Cataluña 5/2012, de 18 de diciembre, del im-
puesto sobre los depósitos en las entidades de crédito, 
publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca
talunya, nº 6277, de 19 de diciembre de 2013. Dicho 
Decreto Ley fue convalidado por el Parlamento de Ca-
taluña en la sesión celebrada el 23 de enero de 2013, 
tal como se recoge en la Resolución 7/X del Parlamen-
to de Cataluña publicada en el Butlletí Oficial del Par
lament de Catalunya, nº 15/X, de 28 de enero de 2013. 
El debate sobre la convalidación del Decreto Ley se 
reproduce en el Diari de Sessions del Parlament de 
Catalunya, serie P, nº 4/X, de 23 de enero de 2013.

La representación del presidente del Gobierno sostie-
ne en primer lugar que en el Decreto Ley de Catalu-
ña 5/2012 no se justifica la «extraordinaria y urgente 
necesidad» que constituye el presupuesto habilitante 
para que el Gobierno de Cataluña pueda aprobar un 
decreto ley. Esta argumentación de la parte recurren-
te pretende entroncar con la jurisprudencia constitu-
cional sobre cómo debe apreciarse la justificación de 
la existencia de una necesidad extraordinaria y ur-
gente, para lo cual cita las SSTC 329/2005, 332/2005, 
68/2007, 31/2011, 137/2011 y 1/2012. A pesar de ello, 
el análisis que se lleva a cabo en el recurso casa mal 
con dicha doctrina, ya que la búsqueda de la justifica-
ción se centra exclusivamente en el texto del preámbu-
lo del Decreto Ley impugnado, sin tener en cuenta que 
la última de las sentencias citadas, en su fundamento 
jurídico 6, dice lo siguiente:

«Ello no quiere decir que tal definición expresa de la 
extraordinaria y urgente necesidad haya de contener
se siempre en el propio real decretoley, sino que tal 
presupuesto quepa deducirlo igualmente de una plu
ralidad de elementos. A este respecto conviene recor
dar que el examen de la concurrencia del citado pre
supuesto habilitante de la “extraordinaria y urgente 
necesidad” siempre se ha de llevar a cabo mediante 
la valoración conjunta de todos aquellos factores que 
determinaron al Gobierno a dictar la disposición legal 
excepcional, que son, básicamente, “los que quedan 
reflejados en la exposición de motivos de la norma, a 
lo largo del debate parlamentario de convalidación, y 
en el propio expediente de elaboración de la misma” 
(SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 4; 182/1997, de 
28 de octubre, FJ 4; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4; y 
137/2003, de 3 de julio, FJ 3), debiendo siempre tener
se presentes “las situaciones concretas y los objetivos 
gubernamentales que han dado lugar a la aprobación 
de cada uno de los Decretosleyes enjuiciados” (SSTC 
6/1983, de 4 de febrero, FJ 5; 182/1997, de 28 de octu
bre, FJ 3; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4; y 137/2003, 
de 3 de julio, FJ 3). Igualmente, este Tribunal ha seña
lado que la valoración de la extraordinaria y urgente 
necesidad de una medida puede ser independiente de 
su imprevisibilidad e, incluso, de que tenga su origen 
en la previa inactividad del propio Gobierno siempre 
que concurra efectivamente la excepcionalidad de la 
situación, pues “lo que aquí debe importar no es tanto 
la causa de las circunstancias que justifican la legisla
ción de urgencia cuanto el hecho de que tales circuns
tancias efectivamente concurran” (SSTC 11/2002, de 
17 de enero, FJ 6; y 68/2007, de 28 de marzo, FJ 8).»

La prisa por recurrir del presidente del Gobierno –la 
decisión de interponer el recurso se adopta el 21 de 
diciembre de 2013, es decir dos días después de la pu-
blicación del Decreto Ley en el DOGC– le impidie-
ron conocer otros factores que aquellos explícitamente 
expresados en el propio Decreto Ley, y especialmente 
no pudo conocer los que resultaron del debate sobre la 
convalidación que se tuvo en el Parlamento. Ello sin 
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perjuicio de que la justificación contenida en el preám-
bulo de la norma impugnada es suficiente, teniendo en 
cuenta que el entorno factual –el contexto económico 
financiero y la consecución de las medidas de reequi-
librio adoptadas– al que se hace referencia en el pri-
mer párrafo y que «obligan al Gobierno de la Genera
lidad de Cataluña a tomar importantes decisiones en 
materia tributaria, entre otras», es notoriamente co-
nocido –la lectura de cualquier periódico basta para 
comprender el dato– y por ello, «ante la necesidad ex
traordinaria y urgente de alcanzar nuevas fuentes de 
financiación, con el fin de cumplir con los objetivos de 
déficit y de endeudamiento fijados, [el Gobierno de Ca-
taluña] puede dictar disposiciones legislativas provi
sionales, bajo la forma de decreto ley, en los términos 
del artículo 64 del Estatuto de autonomía de Catalu
ña», tal como reza el cuarto párrafo del mencionado 
preámbulo. No se trata de una fórmula ritual, teórica y 
abstracta que impida el contraste con la realidad, co-
mo afirma la representación del presidente del Gobier-
no, sino que, justamente, se trata de elementos reales 
y concretos e incluso, en lo referente a los objetivos de 
estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el 
conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno 
de sus subsectores para el período 2013-2015 y el lí-
mite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado 
para 2013 –los objetivos de déficit y endeudamiento a 
que se refiere el preámbulo del Decreto Ley recurri-
do– fueron propuestos por el Gobierno del Estado me-
diante el acuerdo de 20 de julio de 2012 y aprobados 
por el Congreso de los Diputados y el Senado median-
te los acuerdos de sus plenos de 24 y de 26 de julio de 
2012, respectivamente.

Tampoco puede argumentarse que no existe una co-
nexión entre la situación de urgencia y la medida con-
creta adoptada. Evidentemente, si de lo que se trata 
es de «alcanzar nuevas fuentes de financiación, con el 
fin de cumplir con los objetivos de déficit y de endeu
damiento», la alternativa procedente es recurrir, en-
tre otras medidas, a la fiscalidad, de la misma manera 
que actúa el Estado y tal como reconocía el ministro 
de Hacienda y Administraciones Públicas en el debate 
relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria cele-
brado en el Congresos de los Diputados el 24 de julio 
de 2012:

«Por eso, el proyecto que trae el Gobierno es un pro
yecto que vuelve a ser comprometido con la reducción 
del déficit público. Lo hace en unas previsiones de in
gresos presupuestarios que, como sus señorías cono
cen, hemos tenido que elevar a la vista no solo de las 
recomendaciones, de las obligaciones de la Unión Eu
ropea, sino a la vista de la debacle recaudatoria que ha 
sufrido España como consecuencia de esta crisis pero 
también como consecuencia de las políticas tributarias 
que se han padecido en este país y que se manifiestan 
en unos niveles de recaudación del IVA sobre el pro
ducto interior bruto absolutamente intolerables para lo 
que es la normalidad de la Unión Europea, y con una 

recaudación sobre el impuesto sobre sociedades que es 
una auténtica catástrofe nacional en términos no ya de 
financiación de servicios públicos, sino de tratamien
to equitativo entre los agentes económicos de España, 
por citar solo los dos grandes referentes una vez que 
el Gobierno, habida cuenta del déficit que nos encon
tramos cuando llegamos al Gobierno, tuvo que subir 
el IRPF, en un gravamen complementario sobre el im
puesto sobre la renta que tiene fecha de caducidad de  
1 de enero de 2014».

Se puede estar en desacuerdo con la justicia del siste-
ma tributario o con la oportunidad de un tributo con-
creto, pero no puede negarse la «conexión de sentido» 
que reclama el abogado del Estado entre la necesidad 
de obtener nueva financiación y la creación de un nue-
vo recurso tributario. En este sentido debe remarcarse 
la intervención del consejero de Economía y Conoci-
miento del Gobierno de Cataluña referida a este as-
pecto concreto en su intervención en el debate de con-
validación del Decreto Ley 5/2012, y cuya traducción 
al castellano es:

«La actual situación económicofinanciera en Europa, 
en el mundo, ha conducido a un escenario de déficit 
público sostenido a muchos países, que es preciso re
conducir. Es por ello que el Gobierno, en nuestro caso 
el Gobierno de Cataluña, tiene que adoptar, en conse
cuencia, aquellas medidas necesarias que tiendan al 
reequilibrio presupuestario, y, entre ellas, naturalmen
te, las que supongan un incremento de ingresos. Esta 
situación demanda un gran esfuerzo compartido, tanto 
de los distintos componentes del sector público como de  
los distintos componentes de la sociedad.

»La Comisión Europea considera que el sector finan
ciero podría contribuir de forma más sustancial a las 
finanzas públicas de los distintos países, e incluso de 
Europa en su conjunto, con la introducción de algunos 
nuevos tributos. Al margen de la negociación, que, co
mo pueden ver en la prensa, se desarrolla con mucha 
rapidez en el ámbito europeo, de la denominada ‘tasa 
Tobin’ a las transacciones financieras, también hasta 
diecinueve países europeos han optado por introducir 
tributos adicionales aplicables a las entidades finan
cieras. Una de las figuras utilizadas ha sido, precisa
mente, un gravamen sobre el pasivo de las entidades 
que, en particular, incluye los depósitos bancarios.

»En la misma línea de adoptar nuevos impuestos, se
guida por otros países europeos, uno de los instrumen
tos para producir ingresos en el Tesoro de la Generali
dad es la figura de los tributos propios. Así pues, dentro 
del marco competencial vigente, la Constitución espa
ñola establece que las comunidades autónomas pue
den establecer y exigir tributos y gozan de autonomía 
financiera para cumplir y ejercer sus competencias.

»Por su parte, el Estatuto de autonomía de Cataluña 
prevé que ‘la Generalidad tiene capacidad para deter
minar el volumen y composición de sus ingresos en el 
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ámbito de sus competencias financieras, así como para 
fijar la afectación de sus recursos a las finalidades de 
gasto que decida libremente’. Tal como recoge el Esta
tuto, ‘el ejercicio de la capacidad normativa en el ám
bito tributario, por parte de la Generalidad, se basa en 
los principios de equidad y eficiencia’ y ‘en su actua
ción tributaria, la Generalidad promueve la cohesión 
y el bienestar social, el progreso económico y la soste
nibilidad medioambiental’.

»Por lo tanto, dada la coyuntura económica y en ejer
cicio de dicha capacidad normativa, se crea el impues
to sobre los depósitos en las entidades de crédito, para 
el cual también se dispone de los títulos competencia
les específicos sobre la materia: el artículo 120 del Es
tatuto, sobre cajas de ahorros, y las competencias, en 
el artículo 126, sobre crédito, banca, seguros y mutua
lidades no integradas en el sistema de seguridad so
cial».

La representación del presidente del Gobierno preten-
de también, sin que ello no sea más que un argumento 
incidental obiter dictum, que «se ha de ser más riguro
so a la hora de apreciar la concurrencia de este requi
sito [la extraordinaria y urgente necesidad] respecto de 
los decretos leyes autonómicos, en cuanto la potestad 
legislativa autonómica puede ejercitarse de forma más 
ágil que la estatal, ya que el legislador autonómico es 
unicameral y los Parlamentos autonómicos más redu
cidos que cada una de las cámaras estatales»; a pesar 
de que este argumento carece de relevancia, esta re-
presentación no puede dejar de observar que la agi-
lidad en el ejercicio de la potestad legislativa depen-
de más de las circunstancias políticas concretas del 
momento que de la organización institucional o del 
número de parlamentarios que integran una cámara; 
prueba de ello es que un procedimiento especialmen-
te complejo, como es la reforma del artículo 135 de la 
Constitución, se tramitó en un mes estricto –incluyen-
do los 15 días adicionales que se refiere el artículo 167 
CE– desde su presentación como proposición de refor-
ma constitucional hasta su publicación y entrada en vi-
gor, lo que demuestra que las Cortes Generales no son 
una rémora que permita afirmar que la utilización del 
decreto ley por el Gobierno estatal está objetivamen-
te más justificada que la que puedan llevar a cabo los 
gobiernos de las comunidades autónomas. En el pre-
sente caso, además, las circunstancias de hecho en el 
momento en que se aprueba el Decreto Ley ponen de 
manifiesto la imposibilidad de utilizar, con la efectivi-
dad requerida, el procedimiento legislativo en el Par-
lamento de Cataluña; en primer lugar, el día anterior a 
la fecha de aprobación del Decreto Ley se había cons-
tituido la legislatura resultante de las elecciones del 
25 de noviembre de 2012; de acuerdo con el articulo 
51.1 Reglamento parlamentario, corresponde al Pleno 
de la cámara acordar por mayoría absoluta el número 
y el ámbito de las comisiones legislativas a propuesta 
de la Mesa y la Junta de Portavoces, es decir, las co-
misiones, pieza clave en el procedimiento legislativo, 

deben crearse por acuerdo del pleno, y ello no suce-
dió hasta el 23 de enero de 2013. Ciertamente, dentro 
de las especialidades procedimentales reguladas en el 
Reglamento se incluye la llamada «lectura única», que 
constituye el caso excepcional en el que no se requiere 
la tramitación por comisión alguna, pero que se cir-
cunscribe a aquellas iniciativas legislativas en que lo 
requiere la naturaleza del proyecto o lo permite la sim-
plicidad de su formulación; la práctica seguida en el 
Parlamento de Cataluña es restrictiva en el uso de esta 
especialidad procedimental y, en el caso del contenido 
del Decreto Ley objeto del recurso, difícilmente hu-
biera podido ser tramitado en lectura única, ni por su 
naturaleza ni por su simplicidad. Con ello se significa 
que la tramitación de un eventual proyecto de ley o de 
una proposición de ley, en su caso, difícilmente hubie-
se podido iniciarse antes de finales de enero de 2013 
y que, tal como manifestó el consejero de Economía y 
Conocimiento del Gobierno de Cataluña en el ya cita-
do debate, refiriéndose al impuesto regulado en el De-
creto Ley 5/2012, «se trata de un tributo de carácter 
periódico previsto para gravar el saldo medio anual de 
un ejercicio. Y, por lo tanto, la falta de aprobación an
tes de finales del pasado diciembre comprometería su 
aplicación durante la totalidad del ejercicio».

La representación del presidente del Gobierno obvia 
estos aspectos, y afirma que la «verdadera urgencia» 
deriva de la aprobación de una enmienda en el Senado 
al proyecto de ley que en aquel momento se tramitaba 
y que concluyó con la aprobación de la Ley del Estado 
16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan di-
versas medidas tributarias dirigidas a la consolidación 
de las finanzas públicas y al impulso de la actividad 
económica, para lo cual aporta algunos recortes de 
prensa mediante los que justifica tal afirmación.

Esta representación no niega que la aprobación de la 
enmienda en el Senado tuvo una cierta transcenden-
cia, normal si se tiene en cuenta que, tal como tam-
bién se recogió en la prensa, la aprobación de dicha 
enmienda, propuesta formalmente por el grupo parla-
mentario Popular, pero impulsada desde el Gobierno 
según reconocimiento expreso del ministro de Hacien-
da y Administraciones Públicas en las intervenciones 
en el Congreso de los Diputados y en el Senado, el 12 
y el 18 de diciembre de 2012 respectivamente, tenía 
como principal objetivo crear un impuesto estatal a 
tipo cero para evitar que las comunidades autónomas 
pudieran aplicar uno propio, la creación del cual por 
diversas comunidades se tenía por previsible a partir 
de la desestimación del recurso de inconstitucionali-
dad interpuesto por el presidente del Gobierno con-
tra la Ley de la Asamblea de Extremadura 14/2001, 
de 29 de noviembre de 2001, del Impuesto sobre de-
pósitos de las entidades de crédito (STC 210/2012  
de 14 de noviembre; BOE 299, de 13 de diciembre de 
2012). Ciertamente estos elementos están presentes en 
las circunstancias del momento, como también lo es-
tá la presentación del recurso de inconstitucionalidad  
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del que traen causa las presentes alegaciones en el de-
bate que se tuvo en el Parlamento de Cataluña sobre 
la convalidación del Decreto Ley 5/2012, pero no por 
ello se desvirtúa la existencia del presupuesto habili-
tante en los términos mencionados más arriba.

La adopción de una medida determinada o cualquier 
otra para afrontar la necesidad extraordinaria y urgen-
te corresponde a quien tenga la facultad de decidir, y 
lógicamente, quien tenga esta facultad adoptará la de-
cisión que se ajuste mejor, dentro del marco constitu-
cional, a la propia opción política. Que ésta no coinci-
da con la del Gobierno estatal, y que ello sea público 
y notorio, no invalida la existencia de los motivos pri-
marios que justificaron la adopción de tal decisión.

Por todo ello esta representación entiende que en el 
Decreto Ley de Cataluña 5/2012 concurre la «nece-
sidad extraordinaria y urgente» que constituye el pre-
supuesto habilitante establecido en el artículo 64.1 del 
Estatuto de Autonomía para que el Gobierno de Cata-
luña pudiera aprobarlo.

Segunda. El Decreto Ley 5/2012 no desborda  
el ámbito material de los decretos leyes

El segundo motivo de inconstitucionalidad aducido 
por la representación del presidente del Gobierno se 
fundamenta en que el Decreto Ley 5/2012 supuesta-
mente desborda el ámbito material de los decretos le-
yes establecido en el artículo 64.1 del Estatuto de Au-
tonomía, ni la doctrina constitucional sobre el alcance 
de la limitaciones a los decretos leyes establecidas en 
el artículo 86.1 CE en relación con el artículo 31 CE, 
y así mismo que es contrario a la reserva de ley for-
mal en materia tributaria de acuerdo con el artículo 
203.5 EAC.

Por lo que respecta a la supuesta vulneración del ar-
tículo 64.1 EAC, la parte recurrente «construye» una 
interpretación que, si se nos permite, calificaríamos 
de, como mínimo, curiosa, en la medida que pretende 
«hacer hablar» al silencio del artículo 64.1 EAC con 
relación a los derechos y deberes fundamentales a que 
alude el título I de la Constitución. Dicha interpreta-
ción parte de la afirmación de que el ámbito material 
de los decretos leyes del Gobierno de Cataluña regu-
lados en el artículo 64.1 EAC es más restringido que 
el que el artículo 86.1 CE establece para los que pueda 
dictar el Gobierno del Estado. El artículo 64.1 EAC 
excluye del ámbito de los decretos leyes de Cataluña, 
entre otras, la regulación esencial y el desarrollo di-
recto de los derechos reconocidos por el Estatuto y por 
la Carta de los derechos y deberes de los ciudadanos 
de Cataluña. La representación del presidente del Go-
bierno arguye que los derechos reconocidos por el Es-
tatuto tienen una «categoría inferior» a los derechos 
fundamentales del Título I de la Constitución y, co-
mo sea que un decreto ley de Cataluña pueda incidir 
pero no desarrollar directamente los llamados dere-
chos estatutarios, resulta «palmario» para la represen-

tación del presidente del Gobierno que el silencio del 
EAC con relación a los derechos constitucionales sólo 
puede interpretarse como una prohibición al legisla-
dor autonómico de incidir siquiera en dichos derechos, 
porque estos constituyen una «categoría superior», de 
manera que se utilizaría un argumento que pretendería 
que quien no puede lo menos tampoco puede lo más. 
Este argumento sería admisible si la relación entre las 
normas con rango de ley estatales y autonómicas se 
ordenaran de acuerdo con el principio jerárquico, pero 
ello no es así porque la ordenación se realiza a partir 
del principio competencial. Lo que determina el ám-
bito de actuación del Gobierno autonómico como le-
gislador de urgencia es, en principio, lo que constituya 
el ámbito de competencia legislativa de la comunidad 
autónoma, con las salvedades que establezca el Esta-
tuto y, en su caso, la Constitución; que el legislador 
autonómico deba respetar los derechos fundamentales 
establecidos en la Constitución no le impide incidir en 
ellos de acuerdo con el propio ámbito competencial.

Desde este punto de vista, el Decreto Ley 5/2012 no 
contraviene en absoluto el artículo 64.1 EAC, porque 
la legislación tributaria no se incluye entre los ámbi-
tos expresamente excluidos del decreto ley por dicho 
artículo, ni puede equipararse a la regulación esencial 
y el desarrollo directo de los derechos reconocidos 
por el Estatuto y por la Carta de los derechos y debe-
res de los ciudadanos de Cataluña.

Una cuestión distinta es si los límites materiales que 
establece el artículo 86.1 CE, y en general la doctri-
na constitucional que sobre el mismo ha establecido el 
Tribunal Constitucional, pueden trasladarse a los de-
cretos leyes autonómicos. De entrada esta representa-
ción no puede dejar de poner en duda que el artícu-
lo 86.1 CE sea directamente aplicable a los decretos 
leyes del Gobierno de Cataluña, por la razón que su 
marco de regulación es el artículo 64 EAC. Tal como 
señala el Tribunal Constitucional:

«...los preceptos constitucionales que regulan institu
ciones del Estado no pueden inferirse, sin más, reglas y 
principios de aplicación, por vía analógica, a las insti
tuciones autonómicas homólogas. Esta doctrina ha si
do aplicada en varias ocasiones por el Tribunal en re
lación, precisamente, a preceptos constitucionales que 
establecen requisitos relativos a la elaboración y apro
bación de fuentes normativas del Estado. [...]

»La regulación aplicable a las instituciones autonómi
cas, en este caso, a sus fuentes normativas, desde la 
perspectiva constitucional propia del presente proce
so, es la contenida únicamente en sus respectivos Es
tatutos de Autonomía, en las leyes estatales que, den
tro del marco constitucional, se hubiesen dictado para 
delimitar las competencias del Estado y las Comuni
dades Autónomas y, por supuesto, en las reglas y prin
cipios constitucionales aplicables a todos los poderes 
públicos que conforman el Estado entendido en senti
do amplio y, evidentemente, en las reglas y principios 
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constitucionales específicamente dirigidos a las Co- de el Decreto-Ley –constatando su naturaleza, estruc-
munidades Autónomas. tura y la función que cumple dentro del conjunto del 

sistema tributario así como el grado o medida en que 
»Ciertamente, en el ámbito objeto de las presentes 

interviene el principio de capacidad económica–, qué 
cuestiones, este Tribunal ha advertido que el siste-

elementos del mismo –esenciales o no resultan altera-
ma tributario debe estar presidido por un conjunto de 

dos por este excepcional modo de producción norma-
principios generales comunes capaz de garantizar la tiva– y, en fin, cuál es la naturaleza y alcance de la 
homogeneidad básica que permita configurar el régi- concreta regulación de que se trate». (STC 182/1997, 
men jurídico de la ordenación de los tributos como un FJ 7; reproducido también en las SSTC 107/2003,  
verdadero sistema y asegure la unidad del mismo, que FJ 6, y 237/2012, FJ 7)
es exigencia indeclinable de la igualdad de los españo-
les (por todas, STC 19/1987) y no resulta incompatible Así pues, parece que puede afirmarse que para deter-
con las competencias tributarias de las Comunidades minar si un decreto ley que contenga medidas tributa-
Autónomas y con la autonomía financiera y presupues- rias afecta o no al deber de contribuir a las cargas pú-
taria de las mismas (STC 19/1987). blicas establecido en el artículo 31 de la Constitución, 

infringiendo o respetando los límites establecidos por 
»Sin embargo, esos principios comunes, que rigen el artículo 86.1 de la Constitución, debe analizarse de 
por tanto en todas las Comunidades Autónomas, con que tributo se trata, incluyendo la función que cumple 
los que pretenden conseguirse los objetivos unitarios dentro del conjunto del sistema tributario, y también el 
antes aludidos son únicamente, para el intérprete y grado o medida en que interviene el principio de ca-
aplicador del Derecho, los consagrados en los pre- pacidad económica, que innovaciones normativas se 
ceptos constitucionales, estatutarios y legales apli- incorporan, y cuál es la finalidad concreta perseguida. 
cables en cada una de las Comunidades Autónomas A partir de estas premisas, el Tribunal Constitucional 
o los que puedan inducirse de estos preceptos. Pero ha perfilado una doctrina (STC 189/2005, FJ 8) que in-
no cabe derivarlos, sin más, de preceptos que regulen terpreta el artículo 31 CE como un límite que impide 
exclusivamente instituciones del Estado ni aplicarlos que mediante decreto ley se opere «un cambio sustan-
por analogía a las Comunidades Autónomas.» (STC cial de la posición de los ciudadanos en el conjunto del 
116/1994, FJ 5) sistema tributario» que afecte a la esencia del deber 

de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos Por ello, en principio, no es posible que el Decreto Ley 
que enuncia el art. 31.1 CE. En este sentido, ya de en-de Cataluña 5/2012 vulnere directamente el artículo 
trada, parece difícil que la legislación tributaria de las 86.1 CE; en todo caso, lo que debe analizarse es si el 
comunidades autónomas pueda afectar el conjunto del Decreto Ley contradice los principios generales comu-
sistema tributario, no sólo por el alcance territorial li-nes que configuran el régimen jurídico de la ordena-
mitado a la propia comunidad, sino también porque la ción de los tributos, y que se concretarían para el pre-
capacidad de establecer tributos propios por parte de sente caso en una prohibición general de la utilización 
las comunidades autónomas es especialmente limita-del decreto ley en el ámbito tributario. Al respecto ca-
da como consecuencia de la prohibición de doble im-be recordar que el Tribunal Constitucional ha seña-
posición establecida en la LOFCA, y que deriva de la lado que la prohibición que establece el artículo 86.1 
atribución al Estado de la potestad originaria para es-CE en relación al artículo 31 CE constituye un límite 
tablecer tributos, tal como recoge el Tribunal Consti-constitucional cuya finalidad última es:
tucional:

«[...] asegurar el principio democrático y la suprema-
«[...] como ya afirmamos en la STC 37/1987, de 26  cía financiera de las Cortes mediante la participación 
de marzo, en relación con el art. 6.2 LOFCA, que es-de los ciudadanos en el establecimiento del sistema 
te precepto “no tiene por objeto impedir a las Comu-tributario, de modo que “la regulación de un determi-
nidades Autónomas que establezcan tributos propios nado ámbito vital de las personas dependa exclusiva-
sobre objetos materiales o fuentes impositivas ya gra-mente de la voluntad de sus representantes”, como se 
vadas por el Estado, porque, habida cuenta de que la afirmó en la STC 19/1987, fundamento jurídico 4.º De 
realidad económica en sus diferentes manifestaciones manera que vulnerará el art. 86 CE cualquier inter-
está toda ella virtualmente cubierta por tributos esta-vención o innovación normativa que, por su entidad 
tales, ello conduciría... a negar en la práctica la po-cualitativa o cuantitativa altere sensiblemente la posi-
sibilidad de que se creen, al menos, por el momento, ción del obligado a contribuir según su capacidad eco-
nuevos impuestos autonómicos” (FJ 14). Teniendo en nómica en el conjunto del sistema tributario.
cuenta que no sólo el Estado, sino también las entida-

»Por tanto, no queda absolutamente impedida la uti- des locales, habilitadas mediante una ley del Estado 
lización del Decreto-Ley en materia tributaria, cuan- (STC 233/1999, de 16 de diciembre, FFJJ 9 y 10), han 
do concurre el supuesto habilitante, como instrumento establecido tributos sobre las principales manifesta-
normativo del Gobierno al servicio de los objetivos de ciones de capacidad económica (renta, consumo y pa-
la política económica. Ahora bien, será preciso tener trimonio), es preciso llevar a cabo una interpretación 
en cuenta en cada caso en qué tributo concreto inci- sistemática de las prohibiciones de equivalencia conte-
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nidas en los apartados 2 y 3 del art. 6 LOFCA, en con
sonancia con el propio reconocimiento de poder tribu
tario que se contiene también en el apartado primero 
del mismo art. 6 [...]» (STC 210/2012, FJ 4)

De entrada, pues, los tributos que puedan establecer 
las comunidades autónomas como propios tienen un 
ámbito especialmente restringido ya que están limita-
dos por la LOFCA, que al «impedir a las Comunida
des Autónomas establecer tributos equivalentes a los 
ya establecidos por el Estado y las entidades locales lo 
que se pretende evitar es, en suma, que se produzcan 
dobles imposiciones no coordinadas, garantizando de 
esta manera que el ejercicio de poder tributario por 
los distintos niveles territoriales sea compatible con la 
existencia de “un sistema” tributario en los términos 
exigidos por el art. 31.1 CE [SSTC 19/1987, de 17 de fe
brero, FJ 4; y 19/2012, de 15 de febrero, FJ 3 b)]» (STC 
210/2012, FJ 4). Lo que determinaría que los tributos 
creados como propios por las comunidades autónomas 
son complementarios dentro «sistema tributario».

Lo que sostiene esta representación, además, casa per-
fectamente con la jurisprudencia del propio Tribunal 
Constitucional:

«A la luz de estas consideraciones, no cabe sino afir
mar, junto con el Abogado del Estado y el Fiscal Ge
neral del Estado, que la disposición adicional tercera 
del Real Decretoley 7/1993, de 21 de mayo, no vulne
ra el art. 86 CE por no afectar, ni siquiera indirecta
mente, al deber de contribuir al sostenimiento de los 
gastos públicos establecido en el art. 31.1 CE, por las 
razones siguientes. En primer lugar, porque la disposi
ción cuestionada se limita a recoger una prórroga [...];  
en segundo lugar, porque aun admitiendo a los me
ros efectos dialécticos que el citado decretoley fuese 
quien, como consecuencia de la citada prórroga, es
tableciese el gravamen controvertido, en ningún caso 
afectaría tampoco al deber de contribuir por la natura
leza del tributo analizado, esto es, un tributo indirecto, 
instantáneo, objetivo y real que, lejos de configurarse 
como un tributo global sobre la renta o sobre el consu
mo, grava una específica manifestación de capacidad 
económica, para unas concretas mercancías y en una 
determinada parte del territorio nacional, lo que su
pone que por sus características, ni puede decirse que 
“repercuta sensiblemente en el criterio de reparto de la 
carga tributaria entre los contribuyentes”, ni tampoco 
puede afirmarse que a través de aquella tarifa se perso
nalice “el reparto de la carga fiscal en nuestro sistema 
tributario según los criterios de capacidad económica, 
igualdad y progresividad” (STC 137/2003, de 3 de ju
lio, FJ 7; y 108/2004, de 30 de junio, FJ 8).

»En consecuencia, la disposición adicional tercera 
del Real Decretoley 7/1993 no ha alterado “de ma
nera relevante la presión fiscal que deben soportar los 
contribuyentes y, por consiguiente, no ha provocado 
un cambio sustancial de la posición de los ciudadanos 
en el conjunto del sistema tributario, de manera que 

no ha afectado a la esencia del deber constitucional 
de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos 
que enuncia el art. 31.1 CE” (SSTC 137/2003, de 3 de 
julio, FJ 7; y 108/2004, de 30 de junio, FJ 8).» (STC 
100/2012, FJ 9)

«[...] los apartados 1, 3 a) y 4 del art. 8 del Real Decreto 
ley 12/1996 no han afectado al deber de contribuir al 
sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 CE) en 
los términos que, conforme a la doctrina de este Tri
bunal, están prohibidos por el art. 86.1 CE, porque, a 
diferencia del impuesto sobre la renta de las personas 
físicas, el impuesto especial sobre el alcohol y bebidas 
derivadas es un impuesto indirecto, instantáneo, obje
tivo y real que, lejos de configurarse como un tributo 
global sobre la renta o sobre el consumo, grava una 
específica manifestación de capacidad económica: la 
que se pone de manifiesto en última instancia con el 
consumo de alcoholes (como se deduce del art. 1 de la 
Ley 38/1992, el citado tributo recae sobre un consumo 
específico –el de los alcoholes–, aunque grava, en fase 
única, su fabricación). Por sus características, no pue
de decirse, entonces, que constituya uno de los pilares 
básicos o estructurales de nuestro sistema tributario 
[...]» (STC 108/2004, FJ 8)

«A la luz de estas consideraciones debemos ahora 
concluir que el art. 34 del Real Decretoley 12/1995 
no ha afectado al deber de contribuir al sostenimien
tos de los gastos públicos (art. 31.1 CE) en los térmi
nos que, conforme a la doctrina de este Tribunal, están 
prohibidos por el art. 86.1 CE. En efecto, a diferen
cia del impuesto sobre la renta de las personas físicas, 
el impuesto sobre determinados medios de transporte 
es un impuesto indirecto, instantáneo, objetivo y real 
que, lejos de configurarse como un tributo global so
bre la renta o sobre el consumo, grava una específica 
manifestación de capacidad económica, la que se po
ne de manifiesto con la adquisición de vehículos. Por 
sus características, no puede decirse, entonces, que la 
modificación parcial de su tipo de gravamen repercu
ta sensiblemente en el criterio de reparto de la carga 
tributaria entre los contribuyentes. Además, dada su 
estructura y hecho imponible, a diferencia del impues
to sobre la renta de las personas físicas, tampoco pue
de afirmarse que a través del impuesto especial sobre 
determinados medios de transporte se personalice el 
reparto de la carga fiscal en nuestro sistema tributario 
según los criterios de capacidad económica, igualdad 
y progresividad». (STC 137/2003, FJ 7)

En definitiva, el tributo creado mediante el Decreto 
Ley 5/2012 es una figura tributaria de aplicación te-
rritorialmente limitada y, por tanto, una figura imposi-
tiva de escasísimo relieve en el «conjunto del sistema 
tributario, que se aplica, comparativamente, a pocos 
sujetos pasivos, por lo que no puede considerarse que 
quede esencialmente afectado el deber constitucional 
de contribuir a que se refiere el artículo 31.1 CE, por lo 
que no por este motivo puede considerarse desborda-
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do el ámbito material de los decretos leyes ex artículo 
86.1 CE tal como plantea la representación del presi-
dente del Gobierno.

El último óbice a la constitucionalidad del Decreto 
Ley 5/2012 que plantea el escrito de interposición del 
recurso en relación con la supuesta vulneración de los 
límites materiales del decreto ley se fundamenta en 
que la creación de un tributo requiere en todo caso una 
ley formal, y que la misma es requerida por el artícu-
lo 203.5 EAC, cuando establece que «la Generalitat 
tiene competencia para establecer, mediante una ley 
del Parlamento, sus tributos propios, sobre los que tie-
ne capacidad normativa». Lo que establece el a rtículo 
203.5 es una reserva de ley en los mismos términos 
que el artículo 31.3 o 133.1 CE; el hecho que se cali-
fique a las leyes como «leyes del Parlamento» no res-
tringe más la reserva de ley, máxime, si se tiene en 
cuenta que el uso de esta terminología en el Estatuto 
tiene como objeto determinar claramente, en su ca-
so, que se trata de una «reserva de ley autonómica» 
por oposición a las leyes del Estado. En este sentido, 
el Estatuto hace referencia a la ley o leyes del Parla-
mento, además de en el artículo 203, en diversas oca-
siones: artículo 37.3 «La regulación esencial y el de-
sarrollo directo de los derechos reconocidos por los 
capítulos I, II y III del presente Título deben realizar-
se por ley del Parlamento»; artículo 56.2 «El régimen 
electoral es regulado por una ley del Parlamento»; ar-
tículo 67.5 «Una ley del Parlamento regula el estatuto 
personal del Presidente o Presidenta de la Generali-
tat»; artículo 72.1 «La Comisión Jurídica Asesora es 
el alto órgano consultivo del Gobierno. Una ley del 
Parlamento regula su composición y funciones»; ar-
tículo 72.2 «El Consejo de Trabajo, Económico y So-
cial de Cataluña es el órgano consultivo y de aseso-
ramiento del Gobierno en materias socioeconómicas, 
laborales y ocupacionales. Una ley del Parlamento re-
gula su composición y funciones»; artículo 77.3 «Una 
ley del Parlamento regula la composición y el funcio-
namiento del Consejo de Garantías Estatutarias, el es-
tatuto de los miembros y los procedimientos relativos 
al ejercicio de sus funciones»; artículo 82 «[El Conse-
jo Audiovisual de Cataluña] Una ley del Parlamento 
debe establecer los criterios de elección de sus miem-
bros y sus ámbitos específicos de actuación»; artículo 
83.2 «El ámbito supramunicipal está constituido, en 
todo caso, por las comarcas, que debe regular una ley 
del Parlamento»; artículo 85 «Una ley del Parlamento 
regula la composición, la organización y las funciones 
del Consejo de Gobiernos Locales»; artículo 89 «El 
municipio de Barcelona dispone de un régimen espe-
cial establecido por ley del Parlamento»; artículo 90.4 
«La creación, modificación y supresión, así como el 
desarrollo del régimen jurídico de las veguerías, se 
regulan por ley del Parlamento»; artículo 92.2 «La 
creación, modificación y supresión de las comarcas, 
así como el establecimiento del régimen jurídico de 
estos entes, se regulan por una ley del Parlamento»; 

artículo 93 «[Los demás entes locales supramunicipa-
les] La creación, modificación y supresión, así como 
el establecimiento del régimen jurídico de estos entes, 
se regulan por una ley del Parlamento»; artículo 94.1 
«Arán dispone de un régimen jurídico especial esta-
blecido por ley del Parlamento»; artículo 94.5 «Una 
ley del Parlamento establece los recursos financieros 
suficientes para que el Conselh Generau pueda pres-
tar los servicios de su competencia»; artículo 103.3 
«Dentro del marco dispuesto por la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, por ley del Parlamento pueden crearse 
cuerpos de funcionarios al servicio de la Administra-
ción de Justicia, que dependen de la función pública 
de la Generalitat»; artículo 107.3 «La capitalidad de 
las demarcaciones judiciales es fijada por una ley del 
Parlamento»; artículo 177. 1 «El régimen jurídico de 
los convenios firmados por la Generalitat, en lo que 
se refiere a la misma, debe ser establecido por ley del 
Parlamento»; artículo 204.4 «La Agencia Tributaria 
de Cataluña debe crearse por ley del Parlamento»; ar-
tículo 215. 2 «Una ley del Parlamento debe regular la 
administración, defensa y conservación del patrimo-
nio de la Generalitat»; artículo 219.1 «La Generali-
tat debe establecer un fondo de cooperación local [...]  
y debe regularse por medio de una ley del Parlamen-
to»; artículo 98.2 «Las atribuciones del Consejo de 
Justicia de Cataluña respecto a los órganos jurisdic-
cionales situados en el territorio de Cataluña son, con-
forme a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial, las siguientes:... i) Todas las funciones que le 
atribuyan la Ley Orgánica del Poder Judicial y las le-
yes del Parlamento, y las que le delegue el Consejo 
General del Poder Judicial»; artículo 216 «La Genera-
litat puede constituir empresas públicas para cumplir 
las funciones que son de su competencia, de acuerdo 
con lo establecido por las leyes del Parlamento».

El artículo 203.5 EAC traslada para el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña lo que el artículo 
133.1 establece para el Estado, por lo que puede dejar-
se de tener en cuenta la doctrina constitucional sobre 
el alcance de la reserva de ley tributaria:

«Centrado así el debate, lo primero que debemos su
brayar es que, como señalamos en la STC 182/1997, 
de 28 de octubre, y hemos recordado recientemente en 
las SSTC 137/2003, de 3 de julio, y 108/2004, de 30 de 
junio, del hecho de que la materia tributaria esté sujeta 
al principio de reserva de ley (arts. 31.3 y 133.1 y 3 CE) 
y de que dicha reserva tenga carácter relativo y no ab
soluto “no se deriva necesariamente que se encuentre 
excluida del ámbito de regulación del Decretoley, que 
podrá penetrar en la materia tributaria siempre que se  
den los requisitos constitucionales del presupuesto ha
bilitante y no ‘afecte’, en el sentido constitucional del 
término, a las materias excluidas”, límite material “que 
no viene señalado por la reserva de ley”. A lo que este 
Tribunal debe atender al interpretar el límite material 
del art. 86.1 CE “no es, pues, al modo cómo se mani
fiesta el principio de reserva de ley en una determina
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da materia, la tributaria en este caso (si tiene carácter 
absoluto o relativo y qué aspectos de dicha materia se 
encuentran amparados o no por dicha reserva), sino 
más bien al examen de si ha existido ‘afectación’ por el 
Decretoley de un derecho, deber o libertad regulado  
en el Título I de la Constitución. Lo que exigirá tener en  
cuenta la configuración constitucional del derecho o 
deber afectado en cada caso y la naturaleza y alcance 
de la concreta regulación de que se trate” (FFJJ 8, 6 y 
7, respectivamente)». (STC 189/2005, FJ 7)

Esta representación ya ha argumentado más arriba so-
bre la presencia del presupuesto habilitante que per-
mitió al Gobierno de Cataluña aprobar el Decreto Ley 
5/2012, así como que no afecta al límite material fijado 
para los decretos leyes del Gobierno de Cataluña por 
el artículo 64.1 EAC, ni tampoco afecta los derechos 
y deberes establecidos en el artículo 31 CE de acuerdo 
con la doctrina constitucional que determina el alcan-
ce que en relación al mismo tienen los límites fijados 
por el artículo 86.1 CE. Siendo ello así, debe concluir-
se también que de la reserva de ley establecida por el 
artículo 203.5 EAC no se deriva una exclusión de la 
materia tributaria para los decretos leyes autonómicos 
más restrictiva que para los decretos leyes del Estado.

Tercera. El Decreto Ley 5/2012 no infringe  
el artículo 6.2 LOFCA

La representación del presidente del Gobierno alega 
como tercer motivo de inconstitucionalidad del Decre-
to Ley de Cataluña 5/2012 que el mismo infringe el 
artículo 6.2 LOFCA. El argumento tal como se plantea 
en el escrito de interposición del recurso es inadmisible 
en la medida que sostiene que la inconstitucionalidad 
se produciría porque el hecho imponible del tributo re-
gulado en el Decreto Ley coincide con el hecho impo-
nible regulado en el artículo 19 de la que, finalmente, 
fue sancionada y promulgada como Ley 16/2012, de 
27 de diciembre, ocho días después de haberse publi-
cado el Decreto Ley, publicada en el BOE 312, de 28 
de diciembre de 2012, el mismo día en que se presen-
tó el escrito de interposición del recurso, y si bien la 
disposición final decimotercera de la Ley dispone su 
entrada en vigor el mismo día de la publicación, ello 
no es aplicable al tributo reguilado en el artículo 19, 
ya que el mismo establece en su encabezamiento que 
«con efectos desde el 1 de enero de 2013 se crea el Im
puesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédi
to», y en el apartado catorce, al referirse a su entra-
da en vigor, establece que el impuesto se exigirá con 
efectos para los periodos impositivos iniciados a par-
tir de 1 de enero de 2013. Evidentemente la alegación 
de este motivo sólo tiene sentido pro futuro, y la parte 
recurrente así lo admite cuando afirma que «en cual
quier caso, la Ley 2012 [ha de denominarla así porque 
aún no conoce el número de promulgación ni la fecha 
de publicación], con toda seguridad, habrá entrado 
en vigor en el momento en que haya de resolverse es

te recurso de inconstitucionalidad por lo que habrá de  
resultar parámetro de control del Decreto Ley 5/2012».

Esta representación considera que la Ley del Estado 
16/2012 no integra normativamente el bloque de la 
constitucionalidad, sino únicamente como elemento 
que permite contrastar si se produce el supuesto de he-
cho que contempla el artículo 6.2 LOFCA, en cuyo ca-
so las consecuencias están predeterminadas por dicho 
artículo 6.2, que establece:

«Los tributos que establezcan las Comunidades Autó
nomas no podrán recaer sobre hechos imponibles gra
vados por el Estado. Cuando el Estado, en el ejercicio 
de su potestad tributaria originaria establezca tributos 
sobre hechos imponibles gravados por las Comunida
des Autónomas, que supongan a éstas una disminu
ción de ingresos, instrumentará las medidas de com
pensación o coordinación adecuadas en favor de las 
mismas».

Tal como se reconoce en el escrito de interposición, 
el establecimiento del tributo es anterior a la existen-
cia de un tributo estatal con identidad en el hecho im-
ponible, tal como reconoció el Tribunal Constitucio-
nal en la reciente STC 210/2012, al analizar Ley de 
la Asamblea de Extremadura 14/2001, de 29 de no-
viembre de 2001, del impuesto sobre depósitos de las 
entidades de crédito, −de contenido equivalente al 
Decreto Ley 5/2012− por lo que no puede imputar-
se tacha de inconstitucionalidad por este motivo a la 
norma catalana, ya que es el Estado el que establece 
a posteriori un tributo sobre un hecho imponible gra-
vado por la Comunidad Autónoma de Cataluña y por 
tanto, en la medida que ello suponga una disminución 
de ingresos de la Generalidad, es el Estado el que es-
tá obligado a instrumentar las medidas de compensa
ción o coordinación adecuadas en favor de Cataluña.

Lo que establece el artículo 6.2 LOFCA tiene, además, 
un alcance que determina que no necesariamente la 
ley autonómica, previa a la ley estatal que establece un 
tributo con igual hecho imponible, devenga inconsti-
tucional de manera sobrevenida como afirma la repre-
sentación del presidente del Gobierno, sino que como 
mucho debe producirse un desplazamiento en su apli-
cación en beneficio del tributo estatal, atendido que el 
Estado detenta la potestad originaria para establecer 
tributos (artículo 133.1 CE) pero que ello no puede im-
plicar que las comunidades autónomas no dispongan 
de un ámbito tributario propio, debería adoptarse al-
guna otra solución como por ejemplo las que establece 
el artículo 149.3 CE para los conflictos de normas, y 
ello sin perjuicio de la obligación del Estado de adop-
tar las medidas de compensación o coordinación ade-
cuadas para evitar la disminución de ingresos de las 
comunidades autónomas afectadas.

Por otro lado, sin perjuicio que en el momento de re-
dactar las presentes alegaciones el Parlamento de Ca-
taluña no se ha pronunciado sobre la posibilidad de 



25 de febrer de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 31

4.87.10. INFORMACIó 73

presentar un eventual recurso de inconstitucionalidad ción que debe entenderse con carácter subsidiario a la 
contra el artículo 19 de la Ley del Estado 16/2012, de- impugnación global de toda la norma.
be remarcarse que en el apartado trece de dicho artí-

La disposición adicional segunda del Decreto Ley 
culo pretende restringir la aplicación del artículo 6.2 

5/2012 establece:
LOFCA al margen de lo que la misma LOFCA esta-
blezca, con lo que invade la reserva que establece el «Sin perjuicio de la fecha de entrada en vigor de este 
artículo 157.3 CE. Decreto ley, la obligación de suministro de informa-

ción por parte de los sujetos pasivos de los datos pre-
El apartado trece del artículo 19 de la Ley del Estado vistos en el segundo párrafo del apartado primero del 
16/2012 dispone: artículo 9 será efectiva a partir del trimestre iniciado 
«Trece. Hechos imponibles regulados en esta Ley gra- el día 1 de octubre de 2012 A tal efecto, el órgano com-
vados por las Comunidades Autónomas. petente de la Agencia Tributaria de Cataluña aproba-

rá antes del 28 de febrero de 2013, el correspondien-
»En la medida en que el impuesto que establece esta te modelo, para que la presentación pueda efectuarse, 
Ley recaiga sobre hechos imponibles gravados por las únicamente para dicho trimestre, antes del día 31 de 
Comunidades Autónomas y esto produzca una dismi- marzo de 2013»
nución de sus ingresos, será de aplicación lo dispuesto 
en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de La representación del presidente del Gobierno consi-

septiembre, de Financiación de las Comunidades Au- dera que lo que establece la disposición transcrita es 

tónomas. que los sujetos pasivos deben suministrar información 
sobre el último trimestre de 2012 a los efectos de pre-

»Lo dispuesto en el párrafo anterior será únicamente sentar autoliquidación de dicho período antes de 31 de 
de aplicación respecto de aquellos tributos propios de marzo de 2013.
las Comunidades Autónomas establecidos en una Ley 
aprobada con anterioridad a 1 de diciembre de 2012.» No puede negarse que la redacción de la disposición 

es más bien oscura, pero ello no permite inferir que se 
El primer párrafo del apartado no presenta problema esté estableciendo la retroacción del impuesto al últi-
alguno, en la medida que simplemente se remite al ar- mo trimestre del año 2012, sino, simplemente que los 
tículo 6.2 LOFCA y sin perjuicio de que no se enun- sujetos pasivos del impuesto están obligados a sumi-
cian que medidas de compensación o coordinación nistrar información, adicionalmente, relativa al últi-
deben adoptarse. Ahora bien, el segundo párrafo es- mo trimestre de 2012; que esta información de manera 
tablece una excepción inadmisible, ya que determina específica debe presentarse antes de 31 de marzo de 
que en algunos casos en que, de acuerdo con lo que es- 2013 y que para ello debe aprobarse un modelo antes 
tablece del artículo 6.2 LOFCA ésta sería aplicable, la de 28 de febrero de 2013.
LOFCA no se aplicará, o lo que es lo mismo, una ley 

No hay retroactividad alguna, ya que lo que establece ordinaria establece que una ley orgánica no debe apli-
la disposición es que en un período determinado (antes carse a algunos supuestos que la misma ley orgánica 
del 31 de marzo de 2013), estando ya plenamente vi-incluye dentro de su ámbito de actuación.
gente la norma, los sujetos pasivos deben aportar una 

Esta representación ya ha reconocido que a fecha de información de la que disponen en un modelo que de-
hoy no existe mandato del Parlamento para impugnar be aprobar la administración tributaria. Esta informa-
la constitucionalidad de la ley estatal, pero ello no im- ción, por otro lado, tiene trascendencia porque permi-
plica que el Tribunal Constitucional esté sujeto a la te a la Administración disponer de datos contrastados 
interpretación que del bloque de la constitucionalidad sobre los resultados previsibles de la aplicación del tri-
se realiza en la norma transcrita. Tal como se ha dicho buto, lo que justifica su inclusión.
más arriba, la Ley del Estado 16/2012 no integra nor-

Por todo lo anterior, al Tribunal Constitucional,mativamente el bloque de la constitucionalidad, sino 
únicamente como elemento que permite contrastar si Solicita que teniendo por presentado el presente es-
se produce el supuesto de hecho que contempla el ar- crito en tiempo y forma, se sirva admitirlo, tenga por 
tículo 6.2 LOFCA, sin que pueda determinar la apli- formuladas las anteriores alegaciones y, en sus mé-
cabilidad de la misma más allá de lo que la misma ritos, dicte sentencia en la que desestime en su inte-
LOFCA establezca. gridad el recurso de inconstitucionalidad núm. 7279-

2012 planteado por el presidente del Gobierno y 
Cuarta. La disposición adicional segunda del declare la plena constitucionalidad del Decreto Ley de 
Decreto Ley 5/2012 no implica retroactividad Cataluña 5/2012.
del tributo

Barcelona para Madrid, a 15 de febrero de 2013
La representación del presidente del Gobierno recurre 

Pere Sol i Ordis
específicamente la disposición adicional segunda del 

Letrado del Parlamento de Cataluña
Decreto Ley 5/2012, lo que entiende esta representa-
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4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.15. CONTRACTACIÓ

Contractació del servei de manteniment i re
paració de les instal·lacions de l’edifici del 
Parlament de Catalunya
Tram. 615-00001/10

Nomenament de la Mesa de contractació
Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2013

Secretaria General

La Mesa de Parlament, en la sessió tinguda el 12 de 
febrer de 2013, d’acord amb el que preveu la clàusu-
la 17 del plec de clàusules administratives que deter-
mina la composició de la mesa de contractació, ha 
acordat nomenar com a membres de la mateixa els 
següents:

President: El vicepresident segon, Sr. Lluís Coromi-
nas i Díaz com a membre titular i el secretari tercer,  
Sr. Josep Rull i Andreu, com a suplent.

Vocals:

Sr. Miquel Iceta i Llorens, secretari primer o en substi-
tució Sr. Pere Calbó i Roca, secretari segon.

Sra. Imma Folchi, secretària general del Parlament o 
en substitució Sr. Xavier Muro, lletrat del Parlament.

Sra. Anna Casas, lletrada del Parlament o en substitu-
ció Sr. Ferran Dominguez lletrat del Parlament.

Sr. David Pol, Oïdor de comptes o en substitució  
Sra. Carme de Tomas, Tresorera.

Sra. Maria Beascoa, cap de l’Àrea de Planificació i 
Gestió d’Infraestructures del Departament d’Infraes-
tructures, Equipaments i Seguretat o en substitució 
Sra. Sandra Bosch, cap de la unitat de manteniment i 
conservació del dit departament.

Sr. Christian Puig, arquitecte i gestor energètic o en 
substitució el Sr. Blai Lliso, tècnic d’instal·lacions del 
Departament d’Infraestructures, Equipaments i Segu-
retat.

Secretària: Sra. Maria Sala o en substitució Sra. Yas-
mina Garcia, ambdues, funcionàries del Parlament.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013

Imma Folchi Bonafonte
Secretària general
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