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S U M A R I

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

1.10. Resolucions

Resolució 232/X del Parlament de Catalunya, d’en-
càrrec a la Sindicatura de Comptes de l’elaboració d’un in-
forme de fiscalització relatiu a la gestió comptable i econò-
mica de les aportacions de capital públic a Spanair del 2009 
ençà
Tram. 253-00002/10
Adopció p. 15

Resolució 233/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’aprova l’informe de fiscalització 32/2012, sobre l’Ins-
titut d’Alta Tecnologia PRBB - Fundació Privada, correspo-
nent al període 2006-2010
Tram. 256-00002/10
Adopció p. 15

Resolució 234/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 33/2012, sobre la 
Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, cor-
responent al 2009
Tram. 256-00004/10
Adopció p. 15

Resolució 235/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’aprova l’Informe de fiscalització 35/2012, sobre el reti-
ment de comptes dels partits polítics i de les associacions i 
fundacions vinculades, corresponent al 2010 i al 2011
Tram. 256-00005/10
Adopció p. 16

Resolució 236/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 39/2012, sobre 
la Fundació Privada de Gestió Sanitària de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau, corresponent al 2009
Tram. 256-00007/10
Adopció p. 16

Resolució 237/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la declaració de nul·litat de ple dret del judici al president Lluís 
Companys i dels altres procediments que van comportar la 
condemna a mort de milers de ciutadans
Tram. 250-00369/10
Adopció p. 17

Resolució 238/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la presentació de recursos d’inconstitucionalitat en cas de 
vulneració de competències de la Generalitat
Tram. 250-00312/10
Adopció p. 17

Resolució 239/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el Protocol d’intencions entre el Ministeri de Defensa i l’Ad-
ministració de la Generalitat per a impartir ensenyaments de 
formació professional de grau superior a l’Acadèmia General 
Bàsica de Sotsoficials de l’Exèrcit de Terra, a Talarn
Tram. 250-00327/10
Adopció p. 18

Resolució 240/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el diàleg amb els agents esportius i el finançament suficient 
per a garantir la sostenibilitat de l’esport i potenciar-lo
Tram. 250-00371/10
Adopció p. 18

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de 
Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de 
l’infant
Tram. 360-00001/10
Debat de l’Informe en la Comissió p. 19

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 reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual s’estableixen disposicions per a la gestió de les 
despeses relatives a la cadena alimentària, la salut animal i 
el benestar dels animals, i relatives a la fitosanitat i als ma-
terials de reproducció vegetal, i pel qual es modifiquen les 
directives 98/56/CE, 2000/29/CE i 2008/90/CE del Consell, 
els reglaments 178/2002, 882/2004 i 396/2005, la Directiva 
2009/128/CE i el Reglament 1107/2009, i pel qual es dero-
guen les decisions 66/399/CEE i 2009/470/CE del Consell
Tram. 295-00061/10
Coneixement de la proposta p. 19

Control del principi de subsidiarietat amb relació 
a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del 
Consell de modificació del Reglament (CE) 1198/2006 del 
Consell pel que fa a determinades disposicions de gestió 
financera per a determinats estats membres que pateixen, 
o corren el risc de patir, greus dificultats en llur estabilitat 
financera
Tram. 295-00070/10
Coneixement de la proposta p. 19

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual s’estableix el programa Copernicus i es deroga 
el Reglament 911/2010
Tram. 295-00071/10
Coneixement de la proposta p. 19

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell 
d’establiment d’un règim simplificat de control de les per-
sones en les fronteres exteriors basat en el reconeixement 
unilateral per Croàcia i Xipre de determinats documents com 
a equivalents a llurs visats nacionals de trànsit o per a estàn-
cies en llurs territoris que no excedeixin els 90 dies per perí-
ode de 180 dies, i per la qual es deroga la Decisió 895/2006/
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CE i la Decisió 582/2008/CE del Parlament Europeu i del 
Consell
Tram. 295-00072/10
Coneixement de la proposta p. 19

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 revocació dels per-
misos per a fer prospeccions d’hidrocarburs davant el litoral 
català
Tram. 250-00257/10
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre la pedrera de Santa 
Quitèria, a Vilanova del Vallès
Tram. 250-00259/10
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre la suspensió del Pla 
especial urbanístic de Can Carreras i Can Balasch, de Rubí
Tram. 250-00370/10
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre la presentació de sen-
gles informes sobre el pla «Joves per l’ocupació» i sobre el 
Programa d’ocupació per a persones aturades de llarga du-
rada 2012-2013
Tram. 250-00378/10
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre les pensions del siste-
ma de la seguretat social els beneficiaris de les quals són els 
infants i els adolescents tutelats per la Generalitat
Tram. 250-00398/10
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre els centres d’acollida 
turística
Tram. 250-00406/10
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre la inclusió en els pres-
supostos del 2013 d’una partida per a fer arribar la televisió 
digital terrestre al Godall
Tram. 250-00409/10
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre les taxes municipals 
aplicables a la venda ambulant
Tram. 250-00428/10
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
d’ocupació per a la reinserció laboral dels beneficiaris de la 
renda mínima d’inserció
Tram. 250-00429/10
Retirada p. 20

Proposta de resolució sobre l’eliminació de símbols 
polítics i partidistes en edificis i espais públics
Tram. 250-00631/10
Retirada p. 21

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 200-00002/10
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 21
Acord de la Comissió sobre les compareixences propo - 
sades p. 24

Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 200-00005/10
Text presentat p. 26

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de drets de les persones gais, les-
bianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homo-
fòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 202-00035/10
Esmenes a la totalitat p. 41

Proposició de llei de supressió dels consells co-
marcals i de modificació del text refós de la Llei d’organitza-
ció comarcal de Catalunya
Tram. 202-00036/10
Esmenes a la totalitat p. 42

Proposició de llei del protectorat de les fundacions i 
associacions d’utilitat pública
Tram. 202-00041/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 43

Proposició de llei de l’autoritat del docent
Tram. 202-00042/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 43

Proposició de llei de lluita contra la morositat en 
l’àmbit de la Generalitat
Tram. 202-00043/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 43

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

3.10.15. Designacions de síndics de la Sindicatura de 
Comptes

Procediment per a elegir tres síndics de la Sindica-
tura de Comptes
Tram. 282-00001/09
Assignació de la Comissió per a tenir les compareixences p. 43

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de 
conformitat

Procediment per a elegir un membre o una membre 
del Consell Social de la Universitat de Barcelona
Tram. 284-00007/10
Propostes de candidats p. 43

Procediment per a elegir un membre o una membre 
del Consell Social de la Universitat de Girona
Tram. 284-00008/10
Propostes de candidats p. 43
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3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la redacció d’un pro-
jecte de construcció d’una via per a bicicletes i vianants que 
connecti Breda amb l’estació de Riells i Viabrea - Breda
Tram. 250-00386/10
Retirada de les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (BOPC 97, p. 27) p. 44

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut de secundària al barri de Can Llong, de Sabadell
Tram. 250-00467/10
Esmenes presentades p. 44

Proposta de resolució sobre la provisió de plantilles 
del Departament d’Ensenyament per al curs 2013-2014
Tram. 250-00469/10
Esmenes presentades p. 44

Proposta de resolució sobre el manteniment i la 
instal·lació de mòduls prefabricats a l’Escola Quatre Vents, 
de Canovelles
Tram. 250-00471/10
Esmenes presentades p. 45

Proposta de resolució sobre el desplegament re-
glamentari de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en 
la infància i l’adolescència
Tram. 250-00473/10
Esmenes presentades p. 45

Proposta de resolució sobre el servei de transport 
escolar per als alumnes de l’Escola Herois del Bruc i de l’Ins-
titut Guinovarda, de Piera
Tram. 250-00478/10
Esmenes presentades p. 45

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Escola Polinyà
Tram. 250-00480/10
Esmenes presentades p. 46

Proposta de resolució sobre la instal·lació provisio-
nal d’un nou mòdul prefabricat a l’Escola Polinyà
Tram. 250-00481/10
Esmenes presentades p. 46

Proposta de resolució sobre la presentació d’un pla 
d’inversions per als centres educatius de Salt per al període 
2013-2020
Tram. 250-00482/10
Esmenes presentades p. 47

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Ins-
titut Bruguers, de Gavà
Tram. 250-00489/10
Esmenes presentades p. 47

Proposta de resolució sobre la modificació del de-
cret de creació del Consell Assessor de Polítiques Socials i 
Familiars
Tram. 250-00490/10
Esmenes presentades p. 48

Proposta de resolució sobre la construcció de l’es-
cola d’Almenar
Tram. 250-00494/10
Esmenes presentades p. 48

Proposta de resolució sobre el compliment del con-
veni signat amb l’Ajuntament de Tarragona amb relació a 
l’Escola Oficial d’Idiomes
Tram. 250-00508/10
Esmenes presentades p. 49

Proposta de resolució sobre les llars d’infants El 
Petit Montgrí, de Torroella de Montgrí, i Mar i Cel, de l’Estartit
Tram. 250-00524/10
Esmenes presentades p. 49

Proposta de resolució de rebuig de la repressió 
dels moviments feministes a Tunísia
Tram. 250-00531/10
Esmenes presentades p. 50

Proposta de resolució sobre el pagament dels deu-
tes a l’entitat Bidó de Nou Barris i sobre el garantiment del 
projecte Circ d’Hivern
Tram. 250-00532/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la planificació escolar 
de secundària a Sant Joan de Vilatorrada per al curs 2013-
2014
Tram. 250-00533/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la reobertura d’una lí-
nia de P3 a l’Escola Frederic Mistral i la instal·lació d’un mò-
dul a l’Escola Paco Candel, de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00534/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució de suport al dret a l’autode-
terminació del poble sahrauí
Tram. 250-00535/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre l’increment de perso-
nal a la Unitat de Suport a l’Educació Especial de l’Escola 
Àngels Alemany i Boris, de Lloret de Mar
Tram. 250-00537/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre el desdoblament de la 
carretera C-12 al pas per Tortosa
Tram. 250-00538/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució de condemna d’una agressió 
racista a l’estació de tren de Mataró
Tram. 250-00539/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la construcció de l’illa 
d’equipaments del Mercat del Guinardó, de Barcelona
Tram. 250-00540/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre les immatriculacions 
de béns immobles
Tram. 250-00541/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució de rebuig de la Llei orgànica 
de millorament de la qualitat de l’ensenyament
Tram. 250-00542/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la retirada del Projecte 
de llei orgànica de millorament de la qualitat de l’ensenya-
ment i la destitució del ministre d’Educació
Tram. 250-00543/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
horaris d’obertura dels centres d’atenció primària del Vallès 
Occidental a l’estiu
Tram. 250-00544/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució de suport a l’associació Al-
tra Italia i a les víctimes dels bombardejos feixistes sobre 
Catalunya que han presentat una querella per aquests bom-
bardejos
Tram. 250-00545/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52
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Proposta de resolució sobre les beques de men-
jador
Tram. 250-00546/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre el manteniment del Re-
gistre Civil com a servei públic de les administracions pú-
bliques
Tram. 250-00547/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la retirada del Projecte 
de llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa i so-
bre la defensa del model d’escola catalana
Tram. 250-00548/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució de condemna als atacs al 
monument a les víctimes del nazisme de Santa Coloma de 
Gramenet
Tram. 250-00549/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre el retorn de l’activitat 
quirúrgica als hospitals públics de regió sanitària de Girona
Tram. 250-00550/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
igualtat d’horari de docència per als alumnes de les escoles 
concertades
Tram. 250-00551/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre els preus de la matrí-
cula dels cicles formatius de grau superior i les mesures per 
a poder accedir a aquests estudis
Tram. 250-00552/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre l’Escola Abrera
Tram. 250-00553/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre l’atenció als infants ne-
cessitats durant l’estiu
Tram. 250-00554/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre la modificació de les 
funcions del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Pro-
grés del Sistema Sanitari
Tram. 250-00555/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre la visibilitat del Con-
sell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema 
Sanitari
Tram. 250-00556/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre el pagament del deute 
de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials a les enti-
tats de recursos assistencials
Tram. 250-00557/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre l’enfortiment dels cri-
teris socials en l’adjudicació dels contractes de gestió de 
serveis socials
Tram. 250-00558/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre el lliurament als grups 
parlamentaris dels treballs del Consell Assessor de Políti-
ques Socials i Familiars
Tram. 250-00559/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre la celebració del vintè 
aniversari de l’Any Internacional de la Família
Tram. 250-00560/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre el lliurament als grups 
parlamentaris dels treballs del Consell Assessor per a la 
Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari
Tram. 250-00561/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre el programa Pacient 
Expert Catalunya
Tram. 250-00562/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre l’impuls de plans d’ac-
ció i campanyes de donació de sang
Tram. 250-00563/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre l’Associació de Larin-
gectomitzats de Lleida
Tram. 250-00564/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre el centre d’atenció pri-
mària de Fenals, a Lloret de Mar
Tram. 250-00565/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre la creació d’una nova 
línia de secundària a l’Institut Terres de Ponent, de Molle-
russa
Tram. 250-00566/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre el manteniment a Llei-
da del centre de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroali-
mentàries
Tram. 250-00567/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre la construcció del cen-
tre d’educació Can Record a Sant Esteve de Palautordera
Tram. 250-00568/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre el servei presencial de 
traductors dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00569/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre la integració de la ges-
tió de l’empresa Gestió i Prestació de Serveis de Salut amb 
la de l’Institut Català de la Salut
Tram. 250-00570/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució de condemna de l’assassinat 
de Clément Méric i sobre la investigació de les connexions 
entre grups d’extrema dreta europeus i catalans
Tram. 250-00571/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre elaboració d’un pla d’in-
versions 2014-2020 que prioritzi l’Escola Montserrat Vayreda, 
de Roses
Tram. 250-00572/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre la posada en funcio-
nament de la depuradora d’aigües residuals de Sant Jaume 
d’Enveja
Tram. 250-00573/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Resolució 145/X, sobre el manteniment de les línies de P3 a 
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l’Escola Joan Coromines, de Mataró, i el projecte de cons-
trucció del nou centre
Tram. 250-00574/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre les conseqüències de 
les retallades en les persones amb discapacitat
Tram. 250-00575/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’import 
destinat als ajuts per naixement, adopció tutela o acolliment 
d’infants
Tram. 250-00576/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre la reobertura d’un ser-
vei nocturn d’urgències d’atenció primària a Osona
Tram. 250-00577/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre la denegació dels 
permisos d’investigació Calaf C per a l’extracció de carbó 
i d’urani
Tram. 250-00578/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre la conversió de la Fun-
dació Hospital Sant Bernabé, de Berga, en un consorci pú-
blic
Tram. 250-00579/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre l’aprovació del règim 
de transició que estableix la disposició transitòria de l’Ordre 
de l’Estat EHA/2899/2011, de transparència i protecció del 
client de serveis bancaris
Tram. 250-00580/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Bufalà II, de Badalona
Tram. 250-00581/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre la licitació de les obres 
de construcció de l’Escola Badalona Port, de Badalona
Tram. 250-00582/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre les obres de construc-
ció de l’Escola Lola Anglada, de Badalona
Tram. 250-00583/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre la redacció del projec-
te executiu i la licitació de les obres de l’Escola Montigalà, 
de Badalona
Tram. 250-00584/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre el desdoblament de 
P3 a l’Escola Gironella, de Gironella, per al curs 2013-2014
Tram. 250-00586/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre el servei d’assistència 
jurídica gratuïta i el servei d’orientació jurídica penitenciària
Tram. 250-00587/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre la dotació de recursos 
humans i materials per al manteniment de les activitats del 
Memorial Democràtic
Tram. 250-00588/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre l’acció internacional i 
la cooperació al desenvolupament dels ajuntaments
Tram. 250-00589/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’ètica filosòfica, la filosofia i la història de la filosofia en el 
currículum de l’ensenyament secundari obligatori i el bat-
xillerat
Tram. 250-00590/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre les prestacions i les 
pensions de la seguretat social dels infants i adolescents tu-
telats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència
Tram. 250-00591/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre la renovació del siste-
ma educatiu per a les persones sordes
Tram. 250-00592/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre la construcció de 
l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
Tram. 250-00593/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre la inclusió de la indica-
ció d’un complex hoteler en la senyalització de la carretera 
C-14 a Peramola
Tram. 250-00594/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre la inclusió de la indica-
ció de l’accés a la carretera LV-5119 en la senyalització de la 
carretera C-14
Tram. 250-00595/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre l’increment de la do-
tació pressupostària de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals per a evitar l’aplicació de l’expedient de regu-
lació d’ocupació
Tram. 250-00596/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre l’aturada de l’expedient 
de regulació d’ocupació i de la reducció dels sous a la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals i l’avaluació de les 
propostes presentades per a ajustar-ne la despesa
Tram. 250-00597/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre la investigació de la 
detenció d’un periodista per part dels Mossos d’Esquadra el 
15 de juny de 2013
Tram. 250-00598/10
Tramesa a la Comissió p. 59
Termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre el Consorci per a la 
Normalització Lingüística
Tram. 250-00599/10
Tramesa a la Comissió p. 59
Termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre les obres per a garan-
tir la seguretat de l’edifici de l’Escola Montseny, de Mollet 
del Vallès
Tram. 250-00600/10
Tramesa a la Comissió p. 59
Termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre el compliment del Con-
veni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 
la Generalitat per a la promoció econòmica i consolidació de 
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Barcelona i la seva àrea d’influència com una destinació de 
referència en turisme
Tram. 250-00601/10
Tramesa a la Comissió p. 59
Termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre la retirada dels centres 
d’ensenyament dels símbols i les banderes no previstes en 
l’ordenament jurídic
Tram. 250-00602/10
Tramesa a la Comissió p. 60
Termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre l’impuls d’una aliança 
de cooperació entre Gestió i Prestació de Serveis de Salut, de 
Tarragona, i l’Institut Català de la Salut
Tram. 250-00603/10
Tramesa a la Comissió p. 60
Termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre el suport als alumnes 
sords
Tram. 250-00604/10
Tramesa a la Comissió p. 60
Termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre el pagament dels ajuts 
per a la rehabilitació d’edificis del barri de la Romànica de 
Barberà del Vallès
Tram. 250-00605/10
Tramesa a la Comissió p. 60
Termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre el millorament de la 
seguretat de la carretera TV-3141 entre Reus i Cambrils
Tram. 250-00606/10
Tramesa a la Comissió p. 60
Termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre la defensa dels inte-
ressos morals i materials de la Generalitat amb relació a al-
gunes causes judicials
Tram. 250-00607/10
Tramesa a la Comissió p. 60
Termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre les mesures per a 
afrontar la catàstrofe provocada per les riuades a la Val d’Aran 
i el Pallars Sobirà
Tram. 250-00608/10
Tramesa a la Comissió p. 61
Termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre la declaració de zona 
catastròfica de la Val d’Aran i el Pallars Sobirà a conseqüèn-
cia de les riuades del 18 de juny i sobre els ajuts previstos
Tram. 250-00609/10
Tramesa a la Comissió p. 61
Termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre la prospecció i la de-
tecció de les plantacions afectades pel foc bacterià
Tram. 250-00610/10
Tramesa a la Comissió p. 61
Termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre el rebuig i retirada dels 
símbols commemoratius o d’enaltiment del terrorisme
Tram. 250-00611/10
Tramesa a la Comissió p. 61
Termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre la recuperació del parc 
de vehicles del Cos dels Mossos d’Esquadra per a Barcelo-
na i la Regió Metropolitana
Tram. 250-00612/10
Tramesa a la Comissió p. 61
Termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre la garantia de continuï-
tat de l’activitat i l’ocupació d’Alstom Wind i la incentivació 
de la producció d’energia amb fonts renovables
Tram. 250-00613/10
Tramesa a la Comissió p. 61
Termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre l’ampliació de funcions 
del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars
Tram. 250-00614/10
Tramesa a la Comissió p. 62
Termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre el millorament del pro-
cediment d’acreditació i vigència de la condició de beneficiari 
de descomptes per a usuaris del túnel del Cadí
Tram. 250-00615/10
Tramesa a la Comissió p. 62
Termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre la inclusió de trens se-
midirectes entre Barcelona i Manresa en el contracte de ser-
vei 2013-2015 de Renfe per a la gestió de rodalia
Tram. 250-00616/10
Tramesa a la Comissió p. 62
Termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre l’emissió de senyals 
acústics que permetin identificar les intervencions dels Mos-
sos d’Esquadra en les manifestacions
Tram. 250-00617/10
Tramesa a la Comissió p. 62
Termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre la formació dels mos-
sos d’esquadra
Tram. 250-00618/10
Tramesa a la Comissió p. 62
Termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre l’equipament de les 
unitats de l’Àrea Regional de Recursos Operatius dels Mos-
sos d’Esquadra
Tram. 250-00619/10
Tramesa a la Comissió p. 62
Termini de presentació d’esmenes p. 63

Proposta de resolució sobre el sistema de provisió 
de les unitats de l’Àrea de la Brigada Mòbil i de la Unitat Cen-
tral d’Informació en Ordre Públic dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00620/10
Tramesa a la Comissió p. 63
Termini de presentació d’esmenes p. 63

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Resolució 732/IX, sobre la continuïtat del suport institucio-
nal i econòmic a la Taula Catalana per la Pau i els Drets Hu-
mans a Colòmbia
Tram. 250-00621/10
Tramesa a la Comissió p. 63
Termini de presentació d’esmenes p. 63

Proposta de resolució sobre la destinació d’una 
part del fons per la taxa turística a projectes turístics i de pa-
trimoni cultural
Tram. 250-00622/10
Tramesa a la Comissió p. 63
Termini de presentació d’esmenes p. 63

Proposta de resolució sobre el trasllat de línies d’in-
vestigació dels centres de l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries de Lleida i Cabrils al centre Torre Marimon, 
de Caldes de Montbui
Tram. 250-00623/10
Tramesa a la Comissió p. 63
Termini de presentació d’esmenes p. 63
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Proposta de resolució sobre la presentació d’un 
model consorciat de central de compres, logística, emma-
gatzematge i distribució per al sistema sanitari públic
Tram. 250-00624/10
Tramesa a la Comissió p. 63
Termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre el desdoblament de la 
carretera B-124 com a prolongació de la ronda Oest de Sa-
badell
Tram. 250-00625/10
Tramesa a la Comissió p. 64
Termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre la modificació de la le-
gislació en matèria de cotització i liquidació dels drets de la 
seguretat social en l’àmbit de l’esport de base
Tram. 250-00626/10
Tramesa a la Comissió p. 64
Termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre la presentació de les 
bases jurídiques perquè les entitats del tercer sector social 
es puguin acollir al Fons de garantia econòmica i social
Tram. 250-00627/10
Tramesa a la Comissió p. 64
Termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre la creació del consor-
ci que s’ha de transformar en l’Administració tributària de 
Catalunya
Tram. 250-00628/10
Tramesa a la Comissió p. 64
Termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre la incorporació de 
l’atenció psiquiàtrica d’adults i infants a l’Hospital Sant Joan, 
de Reus
Tram. 250-00629/10
Tramesa a la Comissió p. 64
Termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre la derogació de la dis-
posició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’adolescència
Tram. 250-00630/10
Tramesa a la Comissió p. 65
Termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
plantilla de mestres de l’Escola Montmany i l’elaboració del 
projecte d’ampliació com a centre per a Figaró-Montmany i 
Tagamanent
Tram. 250-00633/10
Presentació p. 65

Proposta de resolució sobre la continuïtat del cen-
tre de recuperació de fauna salvatge dels Aiguamolls de 
l’Empordà
Tram. 250-00634/10
Presentació p. 66

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’escola de Polinyà
Tram. 250-00635/10
Presentació p. 66

Proposta de resolució sobre la difusió de la Llei de 
l’Estat 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense fins lu-
cratius i dels incentius fiscals al mecenatge
Tram. 250-00636/10
Presentació p. 67

Proposta de resolució sobre l’elaboració dels estu-
dis d’impacte del projecte d’instal·lació d’un centre comerci-
al de fabricants a Viladecans
Tram. 250-00637/10
Presentació p. 68

Proposta de resolució sobre les activitats industri-
als extractives al Montsec
Tram. 250-00638/10
Presentació p. 69

Proposta de resolució sobre l’eliminació de símbols 
polítics i partidistes en edificis i espais públics
Tram. 250-00639/10
Presentació p. 71

Proposta de resolució sobre el pagament dels deu-
tes a les residències i els centres de dia per a persones de-
pendents
Tram. 250-00640/10
Presentació p. 72

Proposta de resolució de suport a la resolució de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en contra de l’expe-
dient sancionador a la Plataforma Social de Sant Vicenç dels 
Horts per haver-se manifestat en el marc de la vaga general 
del 14 de novembre de 2012
Tram. 250-00641/10
Presentació p. 73

Proposta de resolució sobre el canvi d’emplaça-
ment de l’estació depuradora d’aigües residuals que s’ha de 
construir a Piera
Tram. 250-00642/10
Presentació p. 74

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
estació depuradora d’aigües residuals al nucli urbà del Por-
tell, a Piera
Tram. 250-00643/10
Presentació p. 75

Proposta de resolució sobre la conversió de l’anti-
ga travessera de la carretera C-31 al pas per Pals en un vial 
urbà
Tram. 250-00644/10
Presentació p. 76

Proposta de resolució sobre l’aturada de la deslo-
calització del grup de treball de millora genètica animal de 
l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de Lleida
Tram. 250-00645/10
Presentació p. 77

Proposta de resolució sobre la posada en funciona-
ment de l’estació depuradora d’aigües residuals de Tivenys
Tram. 250-00646/10
Presentació p. 77

Proposta de resolució sobre la posada en funcio-
nament de l’estació depuradora d’aigües residuals de Ras-
quera
Tram. 250-00647/10
Presentació p. 78

Proposta de resolució sobre la posada en funcio-
nament de l’estació depuradora d’aigües residuals de Be-
nifallet
Tram. 250-00648/10
Presentació p. 78

Proposta de resolució sobre l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 250-00649/10
Presentació p. 79

Proposta de resolució sobre la clausura de l’abo-
cador de les Valls, a Santa Maria de Palautordera, i la recu-
peració paisatgística de l’indret tramitada per l’Ajuntament 
d’aquesta població
Tram. 250-00650/10
Presentació p. 80
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Proposta de resolució sobre el garantiment d’un 
ensenyament de qualitat a l’Institut Thalassa, de Montgat
Tram. 250-00651/10
Presentació p. 81

Proposta de resolució sobre la construcció de l’es-
tació depuradora d’aigües residuals del nucli urbà de Can 
Bonastre, a Piera
Tram. 250-00652/10
Presentació p. 81

Proposta de resolució sobre el millorament de la 
travessia urbana de la carretera C-35 al pas per Sant Celoni
Tram. 250-00653/10
Presentació p. 82

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
de connexió del vial de la carretera d’Olzinelles amb la roton-
da de la sortida 11 de l’autopista AP-7
Tram. 250-00654/10
Presentació p. 83

Proposta de resolució sobre la incorporació de 
canvis en el Projecte de rodalia de Barcelona, línia R-3, tram 
Montcada-Vic
Tram. 250-00655/10
Presentació p. 83

Proposta de resolució sobre el cessament de Jo-
sep Antoni Duran i Lleida de la Comissió Bilateral Generali-
tat - Estat perquè no defensa les posicions de la Generalitat 
amb relació al procés sobiranista
Tram. 250-00657/10
Presentació p. 84

Proposta de resolució sobre l’impuls de codis de-
ontològics de valors i ètica pública i un nou model d’organit-
zació de l’Administració
Tram. 250-00658/10
Presentació p. 85

Proposta de resolució sobre un nou model de ges-
tió dels serveis i recursos humans de l’Administració pública
Tram. 250-00659/10
Presentació p. 86

Proposta de resolució sobre un nou model de rela-
ció entre l’Administració pública i els ciutadans
Tram. 250-00660/10
Presentació p. 86

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’un as-
censor a l’estació Rambla Just Oliveras de la línia 1 del me-
tro, a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 250-00661/10
Presentació p. 87

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’una nor-
mativa per a homogeneïtzar els criteris tècnics per a la instal-
lació de reductors de velocitat a les carreteres i vies urbanes 
i interurbanes
Tram. 250-00662/10
Presentació p. 88

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres 
informes de la Sindicatura de Comptes

Procediments relatius als informes de fiscalització 
38/2012, sobre el control del lliurament dels fons públics de 
la Generalitat vinculats al retiment dels comptes dels ens 
locals del 2009 i el 2010; 2/2013, sobre l’Institut Català de 
Finances, corresponent al 2009 i al 2010; 3/2013, sobre el 
Consorci d’Educació de Barcelona, corresponent al 2010 i 
al 2011; 4/2013, sobre l’Agència Catalana de la Joventut, cor-
responent al 2010
Tram. 256-00006/10, 256-00008/10, 256-00009/10,  
256-00010/10
Propostes de resolució presentades pels grups parlamen-
taris p. 89

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 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 270-00005/10
Esmenes a la totalitat p. 95

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la rebaixa del tipus 
impositiu en l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques
Tram. 300-00074/10
Presentació p. 96

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques públi-
ques de la Memòria
Tram. 300-00075/10
Presentació p. 96

Interpel·lació al Govern sobre la situació de de l’Ins-
titut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Tram. 300-00076/10
Presentació p. 96

Interpel·lació al Govern sobre els clubs esportius
Tram. 300-00077/10
Presentació p. 97

Interpel·lació al Govern sobre les accions que em-
prendrà amb motiu de l’aprovació del Pla hidrològic de 
l’Ebre per part de l’Estat
Tram. 300-00078/10
Presentació p. 97

Interpel·lació al Govern sobre l’impuls de la celebra-
ció dels Jocs del Mediterrani a Tarragona el 2017
Tram. 300-00079/10
Presentació p. 97

Interpel·lació al Govern sobre la situació de la co-
municació i la producció audiovisuals
Tram. 300-00080/10
Presentació p. 97

Interpel·lació al Govern sobre la cultura
Tram. 300-00081/10
Presentació p. 98

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Calendari de sessions plenàries per al tercer perío-
de de sessions
Tram. 244-00005/10
Acord p. 98

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost
Tram. 410-00002/10
Substitució de diputats p. 98

Composició de la Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans
Tram. 410-00004/10
Substitució de diputats p. 99
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Composició de la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats
Tram. 410-00007/10
Substitució de diputats p. 99

Composició de la Comissió de Salut
Tram. 410-00011/10
Substitució de diputats p. 100

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament 
o per lleis

Composició de la Comissió de Peticions
Tram. 412-00002/10
Substitució de diputats p. 100

Composició de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes
Tram. 412-00005/10
Substitució de diputats p. 100

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió d’Igualtat de les Per-
sones
Tram. 411-00001/10
Substitució de diputats p. 100

Composició de la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació
Tram. 411-00003/10
Renúncia a la secretaria p. 101

Composició de la Comissió de Polítiques de Lluita 
contra la Desocupació
Tram. 411-00005/10
Designació de la presidència i adscripció de diputats del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya p. 101
Constitució i ratificació del president p. 101

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi de la Segure-
tat Viària
Tram. 406-00001/10
Substitució de diputats p. 102

Composició de la Comissió d’Estudi dels Permisos 
de Prospecció i Explotació d’Hidro carburs no Convencio-
nals per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 406-00003/10
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya p. 102
Constitució i ratificació del president p. 102

Composició de la Comissió d’Estudi del Dret a De-
cidir
Tram. 406-00004/10
Constitució i ratificació de la presidenta p. 103

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al 
Sàhara
Tram. 413-00003/10
Substitució de membres p. 103

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 24/X, sobre 
els llocs de treball del Servei d’Ocupació de Catalunya que 
ofereixen atenció personalitzada i orientació
Tram. 290-00010/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 104

Control del compliment de la Resolució 29/X, sobre 
la cancel·lació de l’acomiadament dels interins de les ofici-
nes de treball del Servei d’Ocupació de Catalunya i l’amplia-
ció de la plantilla d’orientadors i promotors laborals
Tram. 290-00022/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 104

Control del compliment de la Resolució 47/X, sobre 
la construcció de l’escola de Vall·llobrega
Tram. 290-00030/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 105

Control del compliment de la Resolució 112/X, so-
bre l’oposició a l’enduriment del Codi penal
Tram. 290-00092/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 105

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 1/X, sobre la 
política econòmica i els objectius de dèficit públic
Tram. 390-00001/10
Sol·licitud de pròrroga p. 106
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 106

Control del compliment de la Moció 20/X, sobre 
l’impuls d’un pla econòmic i financer per a l’Hospital Clínic i 
sobre la transparència en la gestió d’aquest hospital
Tram. 390-00020/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 106

Control del compliment de la Moció 29/X, sobre les 
perspectives del sector turístic
Tram. 390-00029/10
Designació de la Comissió competent p. 108

Control del compliment de la Moció 30/X, sobre 
l’ensenyament de la religió en el Projecte de llei orgànica de 
millora de la qualitat educativa
Tram. 390-00030/10
Designació de la Comissió competent p. 108

Control del compliment de la Moció 31/X, sobre el 
model dels col·legis professionals
Tram. 390-00031/10
Designació de la Comissió competent p. 108

Control del compliment de la Moció 32/X, sobre la 
política cultural
Tram. 390-00032/10
Designació de la Comissió competent p. 108

Control del compliment de la Moció 33/X, sobre la 
modificació de l’impost de successions i donacions
Tram. 390-00033/10
Designació de la Comissió competent p. 108

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi 
de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de 
les persones consumidores en les relacions de consum en 
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del 
Registre de serveis públics de consum pel Directori de ser-
veis públics de consum
Tram. 352-00236/10
Sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença de Domènec Martinez 
Garcia, director de l’Àrea de Serveis a les Persones, Cohe-
sió i Benestar Social de l’Ajuntament de Terrassa (Vallès Oc-
cidental), amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones consumidores en les 
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relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipote-
caris i la substitució del Registre de serveis públics de con-
sum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00237/10
Sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’Adrià Alemany, por-
taveu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 
Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protec-
ció de les persones consumidores en les relacions de con-
sum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitu-
ció del Registre de serveis públics de consum pel Directori 
de serveis públics de consum
Tram. 352-00238/10
Sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’Ada Colau, membre 
de l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals i 
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi 
de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de 
les persones consumidores en les relacions de consum en 
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del 
Registre de serveis públics de consum pel Directori de ser-
veis públics de consum
Tram. 352-00239/10
Sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença de Martí Batllori, juris-
ta del grup promotor de la iniciativa legislativa popular de la 
dació en pagament, amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, 
per a la millora de la protecció de les persones consumido-
res en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis pú-
blics de consum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00240/10
Sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença de José Maria Fernán-
dez Seijo, magistrat del Jutjat Mercantil número 3 de Barce-
lona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora 
de la protecció de les persones consumidores en les relaci-
ons de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i 
la substitució del Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00241/10
Sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’OCUC amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones consumidores en les 
relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipote-
caris i la substitució del Registre de serveis públics de con-
sum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00242/10
Sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença del síndic de greu-
ges amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora 
de la protecció de les persones consumidores en les relaci-
ons de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i 
la substitució del Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00243/10
Sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença d’una representació 
del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores 
Locals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, 
per a la millora de la protecció de les persones consumido-
res en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i prés-

tecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis pú-
blics de consum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00244/10
Sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum 
de Catalunya, per a la millora de la protecció de les perso-
nes consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de 
crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de 
serveis públics de consum pel Directori de serveis públics 
de consum
Tram. 352-00245/10
Sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença de Jofre Farrés, se-
cretari general d’AICEC-ADICAE, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum 
de Catalunya, per a la millora de la protecció de les perso-
nes consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de 
crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de 
serveis públics de consum pel Directori de serveis públics 
de consum
Tram. 352-00246/10
Sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença de Guillem Solé, jutge 
del Jutjat de Primera Instància número 2 de Sabadell, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la pro-
tecció de les persones consumidores en les relacions de 
consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la subs-
titució del Registre de serveis públics de consum pel Direc-
tori de serveis públics de consum
Tram. 352-00247/10
Sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença de la síndica de greu-
ges de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per 
a la millora de la protecció de les persones consumidores en 
les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hi-
potecaris i la substitució del Registre de serveis públics de 
consum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00248/10
Sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença de Santos González 
Sánchez, president de l’Associació Hipotecària Espanyo-
la, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora 
de la protecció de les persones consu midores en les relaci-
ons de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i 
la substitució del Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00249/10
Sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença de Manuel Pardos Vi-
cente, president de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Cai-
xes i Assegurances (Adicae), amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de 
Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones 
consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de crè-
dits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de 
serveis públics de consum pel Directori de serveis públics 
de consum
Tram. 352-00250/10
Sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de 
Catalunya (Aicec-Adicae) amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, 
per a la millora de la protecció de les persones consumidores  
en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs 
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hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de 
consum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00251/10
Sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença de Luis Pineda, presi-
dent d’Ausbanc Consumo, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalu-
nya, per a la millora de la protecció de les persones consumi-
dores en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00252/10
Sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença de Montse Andrés, 
delegada d’Ausbanc Consumo a Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi 
de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de 
les persones consumidores en les relacions de consum en 
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del 
Registre de serveis públics de consum pel Directori de ser-
veis públics de consum
Tram. 352-00253/10
Sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Persones Consumidores de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la pro-
tecció de les persones consumidores en les relacions de 
consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la subs-
titució del Registre de serveis públics de consum pel Direc-
tori de serveis públics de consum
Tram. 352-00254/10
Sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a 
la millora de la protecció de les persones consumidores en 
les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hi-
potecaris i la substitució del Registre de serveis públics de 
consum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00255/10
Sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’una representació 
de Facua - Associació de Consumidors en Acció de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora 
de la protecció de les persones consumidores en les relaci-
ons de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i 
la substitució del Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00256/10
Sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Consumidors amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi 
de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de 
les persones consumidores en les relacions de consum en 
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del 
Registre de serveis públics de consum pel Directori de ser-
veis públics de consum
Tram. 352-00257/10
Sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Intercomarcal de Consumidors i Usuaris de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora 
de la protecció de les persones consumidores en les relaci-
ons de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i 

la substitució del Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00258/10
Sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Ausbanc Catalunya amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, 
per a la millora de la protecció de les persones consumidores 
en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs 
hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de 
consum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00259/10
Sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Sindicatura de Greuges de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de 
consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores en les relacions de consum en l’àm-
bit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Re-
gistre de serveis públics de consum pel Directori de serveis 
públics de consum
Tram. 352-00260/10
Sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de 
Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones 
consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de crè-
dits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de 
serveis públics de consum pel Directori de serveis públics 
de consum
Tram. 352-00261/10
Sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvi amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 
Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protec-
ció de les persones consumidores en les relacions de con-
sum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitu-
ció del Registre de serveis públics de consum pel Directori 
de serveis públics de consum
Tram. 352-00262/10
Sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Espanyola de Banca amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de 
Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones 
consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de crè-
dits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de 
serveis públics de consum pel Directori de serveis públics 
de consum
Tram. 352-00263/10
Sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença de Jesús Sánchez, ad-
vocat i diputat de la Comissió Normativa del Col·legi d’Advo-
cats de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, 
per a la millora de la protecció de les persones consumidores 
en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs 
hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de 
consum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00264/10
Sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió d’Habitatge de la Federa ció de Municipis de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la mi-
llora de la protecció de les persones consumidores en les 
relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipote-
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caris i la substitució del Registre de serveis públics de con-
sum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00265/10
Sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió de Consumidors de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de 
consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores en les relacions de consum en l’àm-
bit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Re-
gistre de serveis públics de consum pel Directori de serveis 
públics de consum
Tram. 352-00266/10
Sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’Àngel Tarrés, de 
l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la pro-
tecció de les persones consumidores en les relacions de 
consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la subs-
titució del Registre de serveis públics de consum pel Directori 
de serveis públics de consum
Tram. 352-00267/10
Sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença de Xavier Sanz, de la 
Unió Sindical Obrera de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de 
Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones con-
sumidores en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits 
i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis 
públics de consum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00268/10
Sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença de Carme Trilla, de Cà-
ritas Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per 
a la millora de la protecció de les persones consumidores en 
les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hi-
potecaris i la substitució del Registre de serveis públics de 
consum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00269/10
Sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’Alfons Conesa Vadie-
lla, director de l’Agència Catalana de Consum, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de 
consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores en les relacions de consum en l’àmbit 
de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de 
serveis públics de consum pel Directori de serveis públics 
de consum
Tram. 352-00270/10
Sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i 
Tresor amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora 
de la protecció de les persones consumidores en les relaci-
ons de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i 
la substitució del Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00271/10
Sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi 
de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de 
les persones consumidores en les relacions de consum en 
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del 

Registre de serveis públics de consum pel Directori de ser-
veis públics de consum
Tram. 352-00272/10
Sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença de Francesc Vendrell 
Bayona, director de Consum i Territori del Síndic de Greu-
ges, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora 
de la protecció de les persones consumidores en les relaci-
ons de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i 
la substitució del Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00273/10
Sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença de Carles Enric Flo-
rensa, director de l’Observatori de Dret Privat de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora 
de la protecció de les persones consumidores en les relaci-
ons de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i 
la substitució del Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00274/10
Sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances 
de Catalunya, en nom del Consell de Persones Consumido-
res de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per 
a la millora de la protecció de les persones consumidores en 
les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hi-
potecaris i la substitució del Registre de serveis públics de 
consum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00275/10
Sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 
Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protec-
ció de les persones consumidores en les relacions de con-
sum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitu-
ció del Registre de serveis públics de consum pel Directori 
de serveis públics de consum
Tram. 352-00276/10
Sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença d’una representació 
del Deganat de Registradors de la Propietat, Mercantils i 
Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Ca-
talunya, per a la millora de la protecció de les persones con-
sumidores en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits 
i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis 
públics de consum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00277/10
Sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença de José Maria Fernán-
dez Seijó, magistrat del Jutjat Mercantil número 3 de Barce-
lona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora 
de la protecció de les persones consumidores en les relaci-
ons de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i 
la substitució del Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00278/10
Sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença de Pablo Izquierdo 
Blanco, magistrat del Jutjat de Primera Instància número 1 
de Mataró, amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones consumidores en les 
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relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipote-
caris i la substitució del Registre de serveis públics de con-
sum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00279/10
Sol·licitud p. 119

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Veïns de la Trinitat Nova davant la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre l’estat i 
l’habitabilitat dels edificis afectats pel pla de remodelació 
del barri de la Trinitat Nova
Tram. 356-00315/10
Sol·licitud p. 119

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Coordinadora d’Associacions de Famílies Acollidores 
de Catalunya davant la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats perquè informi sobre l’atenció educativa als infants en 
situació de desemparament
Tram. 356-00318/10
Sol·licitud p. 119

Sol·licitud de compareixença de Josep Ramon Fu-
entes, director del Departament de Dret Públic de la Univer-
sitat Rovira i Virgili i coordinador del Grup de Treball sobre 
Contractació Pública, davant la Comissió de Salut perquè 
presenti l’informe elaborat pel Grup de Treball
Tram. 356-00319/10
Sol·licitud p. 119

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Uni-
versitats i Recerca davant la Comissió d’Ensenyament i 
Universi tats perquè expliqui les línies generals de l’activitat 
de la Secretaria d’Universitats i Recerca
Tram. 356-00320/10
Sol·licitud p. 119

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Univer-
sitats i Recerca davant la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats perquè expliqui les línies del Govern en matèria 
universitària
Tram. 356-00321/10
Sol·licitud p. 119

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació de Personal Penitenciari de la Federació de 
Serveis a la Ciutadania de Comissions Obreres davant la 
Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre  
la situació de les presons
Tram. 356-00322/10
Sol·licitud p. 120

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors de Presons davant la Co-
missió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la 
situació de les presons
Tram. 356-00323/10
Sol·licitud p. 120

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballado-
res de l’Administració de Catalunya davant la Comissió de 
Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la situació de les 
presons
Tram. 356-00324/10
Sol·licitud p. 120

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Central Sindical Independent de Funcionaris davant la 
Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre  
la situació de les presons
Tram. 356-00325/10
Sol·licitud p. 120

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació dels Cossos d’Administració d’Institucions 

Penitenciàries davant la Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans perquè informi sobre la situació de les presons
Tram. 356-00326/10
Sol·licitud p. 121

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

Compareixença del secretari d’Ocupació i Relaci-
ons Laborals davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
per a informar sobre la situació de les dones al món laboral i 
sobre les necessitats en polítiques actives d’igualtat en em-
presa i ocupació
Tram. 357-00061/10
Substanciació p. 121

Compareixença de la directora de la Fundació Maria 
Aurèlia Capmany davant la Comissió d’Igualtat de les Perso-
nes per a informar sobre la situació de les dones al món labo-
ral i sobre les necessitats en polítiques actives d’igualtat en 
empresa i ocupació
Tram. 357-00066/10
Substanciació p. 121

Compareixença de la directora de la Fundació Surt 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a infor-
mar sobre la situació de les dones al món laboral i sobre 
les necessitats en polítiques actives d’igualtat en empresa 
i ocupació
Tram. 357-00067/10
Substanciació p. 121

Compareixença de Ricard Gutiérrez Martí, exdirec-
tiu de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau, davant la Comissió d’Investigació so-
bre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sec-
tor Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00094/10
Substanciació p. 121

Compareixença de Jordi Colomer Mascaró, ex-di-
rector gerent de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospi-
tal de la Santa Creu i Sant Pau, davant la Comissió d’Investi-
gació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre 
el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00099/10
Substanciació p. 121

Compareixença de Jordi Varela Pedragosa, ex-di-
rector gerent de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospi-
tal de la Santa Creu i Sant Pau, davant la Comissió d’Investi-
gació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre 
el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00101/10
Substanciació p. 122

Compareixença de Xavier Pomés i Abella, president 
de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau i exconseller de Sanitat, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relaci-
ons entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00107/10
Substanciació p. 122

Compareixença de José Ignacio Cuervo Argudín, 
exdelegat del Govern de la Generalitat a Madrid i ex-primer 
tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, davant la Co-
missió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les 
Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00109/10
Substanciació p. 122

Compareixença d’Adolf Todó Rovira, president con-
seller executiu de Catalunya Caixa, ex-director general de 
Caixa Catalunya, president de Catalunya Banc i ex-director 
general de Caixa Manresa, davant la Comissió d’Investiga-
ció sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Ac-
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tuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vul-
neració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00150/10
Substanciació p. 122

Compareixença de Jaume Masana Ribalta, conse-
ller delegat de Catalunya Caixa, director general de Catalu-
nya Caixa i conseller delegat de Catalunya Banc, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabili-
tats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finan-
ceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00151/10
Substanciació p. 122

Compareixença de Juan María Hernández Andrés, 
representant del Fons de Reestructuració Ordenada Bancà-
ria al Consell d’Administració de Catalunya Caixa, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabili-
tats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finan-
ceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00152/10
Substanciació p. 122

Compareixença de Manuel Rosell, expresident de 
Caixa Manresa i expresident de Catalunya Caixa, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabili-
tats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finan-
ceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00153/10
Substanciació p. 123

Compareixença d’una representació de la Comissió 
Catalana d’Ajuda al Refugiat davant la Comissió de Benes-
tar, Família i Immigració per a exposar la situació actual de 
l’ajuda al refugiat
Tram. 357-00314/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 123

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 15
Convocada per al dia 17 de juliol de 2013 p. 123

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 situació en data del 31 de març de 
2013 dels avals d’operacions amb venciment posterior a l’1 
de gener de 2013
Tram. 334-00022/10
Presentació p. 124

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel 
Parlament

Recurs d’inconstitucionalitat 964/2004, interposat 
pel Parlament contra la Llei de l’Estat 38/2003, del 17 de no-
vembre, general de subvencions
Tram. 380-00002/07
Sentència del Tribunal Constitucional p. 125

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra 
lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 630/2013, interposat 
pel president del Govern de l’Estat contra determinats ar-
ticles de la Llei 8/2004, del 23 de desembre, d’horaris co-
mercials, en la redacció donada pel Decret llei 4/2012, del 
30 d’octubre, de mesures en matèria d’horaris comercials i 
determinades activitats de promoció
Tram. 381-00003/10
Interlocutòria del Tribunal Constitucional sobre la suspensió p. 140

4.89. Propostes d’iniciativa legislativa popular

Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 202-00009/10
Pròrroga del termini de presentació de signatures p. 143
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 232/X del Parlament de Catalu-
nya, d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes 
de l’elaboració d’un informe de fiscalització 
relatiu a la gestió comptable i econòmica de 
les aportacions de capital públic a Spanair 
del 2009 ençà
Tram. 253-00002/10

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió núm. 5, 20.06.2013, DSPC-C 137

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la ses-
sió tinguda els dies 18 i 20 de juny, ha estudiat el text 
de la Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura 
de Comptes de l’elaboració d’un informe de fiscalit-
zació relatiu a la gestió comptable i econòmica de les 
aportacions de capital públic a Spanair del 2009 ençà 
(tram. 253-00002/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya, atesa la participació de la 
Generalitat de Catalunya en les entitats Institut Català 
de Finances, Cimalsa i Avançsa, i la de l’Ajuntament 
de Barcelona en Fira de Barcelona, Consorci de Tu-
risme de Barcelona i Catalana d’Iniciatives, SCR, SA, 
encomana a la Sindicatura de Comptes que, de confor-
mitat amb el que disposa la Llei 18/2010, del 7 de juny, 
de la Sindicatura de Comptes, elabori un informe de 
fiscalització relatiu a la gestió comptable i econòmica 
de les aportacions de capital públic que la companyia 
aèria Spanair ha rebut del 2009 ençà.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013

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

Resolució 233/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’aprova l’informe de fiscalit-
zació 32/2012, sobre l’Institut d’Alta Tecnolo-
gia PRBB - Fundació Privada, corresponent 
al període 2006-2010
Tram. 256-00002/10

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió núm. 5, 20.06.2013, DSPC-C 137

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 18 i 20 de juny, ha debatut les propos-
tes de resolució presentades pels grups parlamentaris 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalitza-
ció 32/2012, sobre l’Institut d’Alta Tecnologia PRBB - 
Fundació Privada, corresponent al període 2006-2010 
(tram. 256-00002/10).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 32/2012, sobre l’Institut d’Alta Tecnologia PRBB - 
Fundació Privada, corresponent al període 2006-2010.

2. El Parlament de Catalunya denuncia la mala gestió 
portada a terme pel Patronat i els gestors de l’Institut 
d’Alta Tecnologia PRBB - Fundació Privada, i la man-
ca de control del Govern, atès que és un ens de dret 
públic de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013

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

Resolució 234/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’aprova l’Informe de fisca-
lització 33/2012, sobre la Fundació Privada 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, corres-
ponent al 2009
Tram. 256-00004/10

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió núm. 5, 20.06.2013, DSPC-C 137

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la ses-
sió tinguda els dies 18 i 20 de juny, ha debatut les 
propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris subsegüents a la presentació de l’Informe de 
fiscalització 33/2012, sobre la Fundació Privada Hos-
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pital de la Santa Creu i Sant Pau, corresponent al 2009 
(tram. 256-00004/10).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 33/2012, sobre la Fundació Privada Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, corresponent al 2009.

2. El Parlament de Catalunya insta la Sindicatura de 
Comptes a fiscalitzar el valor comptable de les finques 
externes propietat de la Fundació Privada Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a adop-
tar mesures per tal d’assegurar una gestió professiona-
litzada, eficaç i transparent de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, i reforçar els mecanismes de control 
existents per a evitar que es tornin a produir les con-
ductes irregulars dels gestors de l’entitat.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013

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

Resolució 235/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalit-
zació 35/2012, sobre el retiment de comptes 
dels partits polítics i de les associacions i 
fundacions vinculades, corresponent al 2010 
i al 2011
Tram. 256-00005/10

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió núm. 5, 20.06.2013, DSPC-C 137

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 18 i 20 de juny, ha debatut les propos-
tes de resolució presentades pels grups parlamentaris 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalitza-
ció 35/2012, sobre el retiment de comptes dels partits 
polítics i de les associacions i fundacions vinculades, 
corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 256-00005/10).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 35/2012, sobre el retiment de comptes dels 
partits polítics i de les associacions i fundacions vin-
culades, corresponent al 2010 i al 2011.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que 
recull l’Informe de fiscalització 35/2012.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013

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

Resolució 236/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’aprova l’Informe de fisca-
lització 39/2012, sobre la Fundació Privada 
de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, corresponent al 2009
Tram. 256-00007/10

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió núm. 5, 20.06.2013, DSPC-C 137

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 18 i 20 de juny, ha debatut les propos-
tes de resolució presentades pels grups parlamentaris 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalitza-
ció 39/2012, sobre la Fundació Privada de Gestió Sa-
nitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, cor-
responent al 2009 (tram. 256-00005/10).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 39/2012, sobre la Fundació Privada de Ges-
tió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
corresponent al 2009.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que 
recull l’Informe de fiscalització 39/2012.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a adop-
tar mesures per tal d’assegurar una gestió professiona-
litzada, eficaç i transparent de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, i reforçar els mecanismes de control 
existents per a evitar que es tornin a produir les con-
ductes irregulars dels gestors de l’entitat.

4. El Parlament de Catalunya insta la Sindicatura de 
Comptes a iniciar d’una manera urgent la fiscalització 
dels exercicis 2010-2012 de la Fundació Privada de Ges-
tió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas
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Resolució 237/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la declaració de nul·litat de ple 
dret del judici al president Lluís Companys i 
dels altres procediments que van comportar 
la condemna a mort de milers de ciutadans
Tram. 250-00369/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió núm. 10, 26.06.2013, DSPC-C 140

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tin-
guda el 26 de juny de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la declaració de nul·litat de 
ple dret del judici al president Lluís Companys i dels 
altres procediments que van comportar la condemna 
a mort de milers de ciutadans (tram. 250-00369/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 18117).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya expressa el rebuig a 
l’aplicació de la Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de de-
sembre, relativa a la memòria històrica, pel Tribunal 
Suprem i la Fiscalia de l’Estat, especialment pel que fa 
a la negativa de revisar i declarar nuls de ple dret els 
consells de guerra o altres procediments que van com-
portar la condemna a mort de milers de ciutadans que 
van defensar la legalitat democràtica.

2. El Parlament de Catalunya manifesta la gravetat 
que representa, atès el simbolisme del càrrec, la nega-
tiva a acceptar la petició de revisió amb declaració de 
nul·litat de ple dret del judici al president de la Genera-
litat Lluís Companys i Jover.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a em-
prendre les accions pertinents per tal que s’impulsin 
els canvis legislatius necessaris per a fer possible la 
declaració de nul·litat de ple dret, general o individu-
alitzada, de tots els procediments judicials seguits da-
vant els consells de guerra o altres tribunals militars 
durant la dictadura franquista contra els catalans que 
van defensar els valors de la llibertat i la democràcia.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Jaume Collboni Cuadrado Sergi Sabrià i Benito

Resolució 238/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la presentació de recursos d’in-
constitucionalitat en cas de vulneració de 
competències de la Generalitat
Tram. 250-00312/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió núm. 10, 26.06.2013, DSPC-C 140

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tin-
guda el 26 de juny de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la presentació de recur-
sos d’inconstitucionalitat en cas de vulneració de com-
petències de la Generalitat (tram. 250-00312/10), pre-
sentada pel Grup Mixt, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (reg. 13686) i pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 13824).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Informar-lo dels resultats dels procediments nego-
ciats iniciats amb l’Estat en els quals ha conclòs el 
termini de nou mesos per a interposar un recurs d’in-
constitucionalitat i no l’ha interposat.

b) Prendre el compromís de presentar un recurs d’in-
constitucionalitat en tots els casos en què el Consell de 
Garanties Estatutàries conclogui que una norma esta-
tal vulnera les competències de la Generalitat de Ca-
talunya, sempre que el procediment negociat, en cas 
que s’obri, no s’hagi resolt amb el reconeixement que 
hi ha hagut invasió competencial o, en el cas que això 
no sigui possible, explicar-ne els motius i prioritzar, en 
la presentació dels recursos d’inconstitucionalitat, els 
que afecten competències relacionades amb els drets 
socials i laborals dels catalans.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Jaume Collboni Cuadrado Sergi Sabrià i Benito
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Resolució 239/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el Protocol d’intencions entre el 
Ministeri de Defensa i l’Administració de la 
Generalitat per a impartir ensenyaments de 
formació professional de grau superior a 
l’Acadèmia General Bàsica de Sotsoficials 
de l’Exèrcit de Terra, a Talarn
Tram. 250-00327/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió núm. 10, 26.06.2013, DSPC-C 140

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tingu-
da el 26 de juny de 2013, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre el protocol signat entre el Mi-
nisteri de Defensa i el Govern de la Generalitat amb 
relació a l’Acadèmia General Bàsica de Sotsoficials 
de Talarn (tram. 250-00327/10), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (reg. 16035) i pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 16061).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer les gestions necessàries davant el Ministeri de 
Defensa i el Govern de l’Estat per a impulsar la con-
tinuïtat del Protocol d’intencions entre el Ministeri de 
Defensa i l’Administració de la Generalitat, per mitjà 
del Departament d’Ensenyament, per a impartir ense-
nyaments de formació professional de grau superior a 
l’Acadèmia General Bàsica de Sotsoficials de l’Exèr-
cit de Terra, a Talarn, a fi d’iniciar l’activitat durant el 
curs acadèmic 2013-2014.

b) Donar compte d’aquesta resolució al Govern de 
l’Estat.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Jaume Collboni Cuadrado Sergi Sabrià i Benito

Resolució 240/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el diàleg amb els agents espor-
tius i el finançament suficient per a garantir 
la sostenibilitat de l’esport i potenciar-lo
Tram. 250-00371/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió núm. 10, 26.06.2013, DSPC-C 140

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tin-
guda el 26 de juny de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el pagament dels deutes 
amb les entitats esportives i el garantiment del model 
esportiu català (tram. 250-00371/10), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 18085) i pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 18108).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Adoptar mesures i dotar el pressupost del 2013 amb 
una quantitat suficient per a garantir la sostenibilitat 
de l’esport a Catalunya i potenciar-lo.

b) Mantenir el diàleg encetat amb els agents esportius 
de Catalunya, especialment els ajuntaments, la Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya i la Unió de Con-
sells Esportius de Catalunya, per tal de concertar, se-
gons les necessitats respectives, un finançament sufi-
cient per a poder mantenir els nivells actuals, tant de 
pràctica esportiva com d’èxit competitiu a Catalunya.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Jaume Collboni Cuadrado Sergi Sabrià i Benito
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1.30. ALTRES TRAMITACIONS

1.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS 
INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe del Síndic de Greuges sobre els 
drets de l’infant
Tram. 360-00001/10

Debat de l’Informe en la Comissió

La Comissió de la Infància ha debatut l’Informe en la 
sessió núm. 7, tinguda el 09.07.2013, DSPC- C 159.

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 reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual s’es-
tableixen disposicions per a la gestió de 
les despeses relatives a la cadena alimen-
tària, la salut animal i el benestar dels ani-
mals, i relatives a la fitosanitat i als materials 
de reproducció vegetal, i pel qual es modi-
fiquen les directives 98/56/CE, 2000/29/CE 
i 2008/90/CE del Consell, els reglaments 
178/2002, 882/2004 i 396/2005, la Directiva 
2009/128/CE i el Reglament 1107/2009, i pel 
qual es deroguen les decisions 66/399/CEE i 
2009/470/CE del Consell
Tram. 295-00061/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, d’acord amb l’article 181 del 
Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell de modifica-
ció del Reglament (CE) 1198/2006 del Con-
sell pel que fa a determinades disposicions 
de gestió financera per a determinats estats 
membres que pateixen, o corren el risc de 
patir, greus dificultats en llur estabilitat fi-
nancera
Tram. 295-00070/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, 
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 s’esta-
bleix el programa Copernicus i es deroga el 
Reglament 911/2010
Tram. 295-00071/10

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 decisió del Parlament 
Europeu i del Consell d’establiment d’un rè-
gim simplificat de control de les persones 
en les fronteres exteriors basat en el reco-
neixement unilateral per Croàcia i Xipre de 
determinats documents com a equivalents a 
llurs visats nacionals de trànsit o per a es-
tàncies en llurs territoris que no excedeixin 
els 90 dies per període de 180 dies, i per la 
qual es deroga la Decisió 895/2006/CE i la 
Decisió 582/2008/CE del Parlament Europeu 
i del Consell
Tram. 295-00072/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Interior, 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 revocació 
dels permisos per a fer prospeccions d’hi-
drocarburs davant el litoral català
Tram. 250-00257/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
en la sessió núm. 9, tinguda el 10.07.2013, DSPC-C 162.

Proposta de resolució sobre la pedrera de 
Santa Quitèria, a Vilanova del Vallès
Tram. 250-00259/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
en la sessió núm. 9, tinguda el 10.07.2013, DSPC-C 162.

Proposta de resolució sobre la suspensió 
del Pla especial urbanístic de Can Carreras i 
Can Balasch, de Rubí
Tram. 250-00370/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
en la sessió núm. 9, tinguda el 10.07.2013, DSPC-C 162.

Proposta de resolució sobre la presentació 
de sengles informes sobre el pla «Joves per 
l’ocupació» i sobre el Programa d’ocupació 
per a persones aturades de llarga durada 
2012-2013
Tram. 250-00378/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació en 
la sessió núm. 9, tinguda el 10.07.2013, DSPC-C 161.

Proposta de resolució sobre les pensions 
del sistema de la seguretat social els bene-
ficiaris de les quals són els infants i els ado-
lescents tutelats per la Generalitat
Tram. 250-00398/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de la Infància en la sessió 
núm. 7, tinguda el 09.07.2013, DSPC-C 159.

Proposta de resolució sobre els centres 
d’acollida turística
Tram. 250-00406/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació en 
la sessió núm. 9, tinguda el 10.07.2013, DSPC-C 161.

Proposta de resolució sobre la inclusió en 
els pressupostos del 2013 d’una partida per 
a fer arribar la televisió digital terrestre al 
Godall
Tram. 250-00409/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació en 
la sessió núm. 9, tinguda el 10.07.2013, DSPC-C 161.

Proposta de resolució sobre les taxes muni-
cipals aplicables a la venda ambulant
Tram. 250-00428/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació en 
la sessió núm. 9, tinguda el 10.07.2013, DSPC-C 161.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla d’ocupació per a la reinserció labo-
ral dels beneficiaris de la renda mínima d’in-
serció
Tram. 250-00429/10

Retirada

Retirada en la sessió núm. 9 de la Comissió d’Empresa 
i Ocupació, tinguda el 10.07.2013, DSPC-C 161.
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Proposta de resolució sobre l’eliminació de 
símbols polítics i partidistes en edificis i es-
pais públics
Tram. 250-00631/10

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 26849).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2013.

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 

I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 200-00002/10

Propostes de compareixença d’organitzacions 
i grups socials presentades pels grups parla-
mentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la CBFI, 21.05.2013

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Proposta de compareixença d’una representació de Vi-
da Independiente amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat (tram. 352-00062/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Ecom amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat (tram. 352-00063/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’ONCE amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat 
(tram. 352-00064/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
Dincat amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat 
(tram. 352-00065/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Persones Sordes de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 352-
00066/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana per a la Promoció de les Per-
sones Sordes (Accaps) amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat (tram. 352-00067/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana per a la Integració del Cec amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 352-
00068/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Cecs i Disminuïts Visuals 
amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 
352-00069/10).

Grup Parlamentari del Partit Popular  
de Catalunya

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 



15 de juliol de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 119

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 22

relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 352-
00070/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Federació de Municipis de Catalunya (tram. 352-
00071/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Dincat amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat (tram. 352-00072/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Confederació Ecom amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat (tram. 352-00073/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Persones Sordes de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 352-
00074/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació ONCE amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat (tram. 352-00075/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions Catalanes de Pares i Per-
sones Sordes (Acapps) amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat (tram. 352-00076/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Minusvàlids Físics Associats (Mifas) 
amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 
352-00077/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació AICE amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat (tram. 352-00078/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Concemfe amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat (tram. 352-00079/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 352-00080/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana pro Persones amb Sordceguesa 
(Apsocecat) amb relació al Projecte de llei d’accessibi-
litat (tram. 352-00081/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana per a la Integració del Cec amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 352-
00082/10).

Proposta de compareixença d’una representa-
ció de l’Associació Discapacitat Visual Catalunya: 
B1+B2+B3 amb relació al Projecte de llei d’accessibi-
litat (tram. 352-00083/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat (tram. 352-00084/10).

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tèc-
nics i Enginyers d’Edificació de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 352-
00085/10).

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 352-
00086/10).

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 352-
00087/10).

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 352-
00088/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de 
Viatgers amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat 
(tram. 352-00089/10).

Proposta de compareixença d’una representació del 
Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 352-
00090/10).

Grup Parlamentari Ciutadans

Proposta de compareixença de Xavier Grau Saba-
té, delegat territorial de l’ONCE a Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 352-
00091/10).

Proposta de compareixença de Salvador Castañer Sa-
crest, cap del Servei per a Afiliats de l’ONCE a Cata-
lunya, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat 
(tram. 352-00092/10).

Proposta de compareixença d’Andrés Rueda Sánchez, 
president de l’Associació Catalana de Directors de 
Centres i Serveis d’Atenció a la Dependència Geron-
tològica, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat 
(tram. 352-00093/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 352-00094/10).

Proposta de compareixença d’una representació del 
Gremi d’Empresaris de Cinema de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 352-
00095/10).

Proposta de compareixença de Patrícia Carmona Hi-
dalgo, presidenta de l’Associació de Persones amb 
Lesió Medul·lar i Grans Discapacitats Físiques de 
Catalunya (Aspaym), amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat (tram. 352-00096/10).
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Proposta de compareixença de Vicente Botella García 
del Cid, president de la Unió de Petites i Mitjanes Re-
sidències a Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat (tram. 352-00097/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Recursos Assistencials amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 352-
00098/10).

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Proposta de compareixença d’Enric Rovira-Beleta 
Cuyás, arquitecte i professor d’arquitectura de la Uni-
versitat Internacional de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 352-00099/10).

Proposta de compareixença de Jordi Guasch i Asme-
rats, enginyer industrial, interventor de la Junta de Go-
vern del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya 
i membre de la Comissió d’Acció Professional, amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 352-
00100/10).

Proposta de compareixença de Raimon Jané i Cam-
pos, enginyer industrial, director de recerca de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya, president de la Fe-
deració d’Associacions Catalanes de Pares i Persones 
Sordes i tresorer del Comitè Català de Representants 
de Persones amb Discapacitat, amb relació al Projecte 
de llei d’accessibilitat (tram. 352-00101/10).

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya

Proposta de compareixença d’Antoni Guillén, presi-
dent d’ECOM, amb relació al Projecte de llei d’acces-
sibilitat (tram. 352-00102/10).

Proposta de compareixença de Josep M. Ramírez, de 
la Fundació Guttmann, amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat (tram. 352-00103/10).

Proposta de compareixença de representants de l’As-
sociació de Paraplègics i Grans Minusvàlids de Cata-
lunya, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat 
(tram. 352-00104/10).

Proposta de compareixença d’Enric Botí, en represen-
tació de l’ONCE, amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat (tram. 352-00105/10).

Proposta de compareixença d’Antoni Martínez, de la 
Federació de Persones Sordes de Catalunya, amb re-
lació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 352-
00106/10).

Proposta de compareixença de representants de la Fe-
deració d’Associacions d’Implantats Coclears amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 352-
00107/10).

Proposta de compareixença de Ricard López, de l’As-
sociació Catalana pro Persones amb Sordceguesa, 
amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 
352-00108/10).

Proposta de compareixença de Manel Martí, repre-
sentant de l’Associació de Discapacitats Visuals, amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 352-
00109/10).

Proposta de compareixença de representants de l’As-
sociació Catalana per a la Integració del Cec amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 352-
00110/10).

Proposta de compareixença de Carme López, repre-
sentant de Discapacitat Intel·lectual de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 352-
00111/10).

Proposta de compareixença de representants del Gre-
mi d’Empresaris del Cinema amb relació al Projecte 
de llei d’accessibilitat (tram. 352-00112/10).

Proposta de compareixença de representants del Col-
legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei d’accessibilitat (tram. 352-00113/10).

Proposta de compareixença de representants del Col-
legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei d’accessibilitat (tram. 352-00114/10).

Proposta de compareixença de representants de la Fe-
deració d’Hostaleria de les Comarques de Girona amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 352-
00115/10).

Proposta de compareixença de representants de la 
Confederació de Comerç de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 352-00116/10).

Proposta de compareixença de representants de l’As-
sociació de Museòlegs de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 352-00117/10).

Proposta de compareixença de representants de la Fe-
deració de Municipis de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat (tram. 352-00118/10).

Proposta de compareixença de representants de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 352-
00119/10).

Grup Parlamentari Socialista

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’ONCE amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat 
(tram. 352-00120/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
Discapacitat Intel·lectual de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 352-00121/10).
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Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Ecom amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat (tram. 352-00122/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Persones Sordes de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 352-00123/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions Catalanes de Pares i Per-
sones Sordes (Acapps) amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat (tram. 352-00124/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Salut Mental Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat (tram. 352-00125/10).

Proposta de compareixença d’una representació del 
Comitè Català de Representants de Persones amb Dis-
capacitat amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat 
(tram. 352-00126/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació Espanyola de Persones amb Discapa-
citat Física i Orgànica amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat (tram. 352-00127/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana pro Persones amb Sordceguesa 
(Apsocecat) amb relació al Projecte de llei d’accessibi-
litat (tram. 352-00128/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 352-
00129/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 352-00130/10).

Proposta de compareixença d’una representació de Fo-
ment del Treball amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat (tram. 352-00131/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
Pimec amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat 
(tram. 352-00132/10).

Proposta de compareixença d’una representació del 
Gremi d’Empresaris de Cinema de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 352-
00133/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 352-
00134/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei d’accessibilitat (tram. 352-00135/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat (tram. 352-00136/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat (tram. 352-00137/10).

Proposta de compareixença d’una representació d’Adif 
amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 
352-00138/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 352-
00139/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Design for All amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat (tram. 352-00140/10).

Proposta de compareixença d’Enric Rovira-Beleta, ar-
quitecte especialista en accessibilitat, amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 352-00141/10).

Proposta de compareixença de Xavier Garcia-Milà 
Lloveras, arquitecte especialista en accessibilitat, amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 352-
00142/10).

Proposta de compareixença de Daniel Guasch Muri-
llo, director acadèmic de la càtedra d’accessibilitat, 
arquitectura, disseny i tecnologia per a tothom de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 352-00143/10).

Proposta de compareixença d’una representació del 
Centre Nacional de Tecnologies de l’Accessibilitat 
amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 
352-00144/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei d’accessibili-
tat (tram. 352-00145/10).

Acord de la Comissió sobre les compareixen-
ces proposades
Comissió de Benestar, Família i Immigració, 

18.06.2013, DSPC-C 136

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades 

Compareixença de Raimon Jané i Campos, enginyer 
industrial, director de recerca de la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya, tresorer del Comitè Català de 
Representants de Persones amb Discapacitat i presi-
dent de la Federació d’Associacions Catalanes de Pa-
res i Persones Sordes, o de la persona en qui delegui, 
en representació de l’Associació Catalana de Pares i 
Persones Sordes, amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat (tram. 353-00058/10).

Compareixença d’una representació de l’ONCE amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 353-
00059/10).
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Compareixença d’Enric Rovira-Beleta Cuyás, arqui-
tecte especialista en accessibilitat i professor d’arqui-
tectura de la Universitat Internacional de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 
353-00060/10).

Compareixença de Jordi Guasch i Asmerats, enginyer 
industrial, interventor de la Junta de Govern del Col-
legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i membre de 
la Comissió d’Acció Professional, o d’una representa-
ció del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 
353-00061/10).

Compareixença d’Antoni Guillén, president d’ECOM, 
o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 353-
00062/10).

Compareixença d’Antoni Martínez, president de la Fe-
deració de Persones Sordes de Catalunya, o de la perso-
na d’aquesta entitat en qui delegui amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat (tram. 353-00063/10).

Compareixença de Carme López, representant de Dis-
capacitat Intel·lectual de Catalunya, o d’una represen-
tació de Discapacitat Intel·lectual de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 353-
00064/10).

Compareixença d’una representació del Gremi d’Em-
presaris del Cinema amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat (tram. 353-00065/10).

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 353-00066/10).

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat (tram. 353-00067/10).

Compareixença de Ricard López, president de l’Associ-
ació Catalana pro Persones amb Sordceguesa (Apsoce-
cat), o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui 
amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 
353-00068/10).

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana per a la Integració del Cec amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 353-00069/10).

Compareixença d’una representació de la Federació 
d’Associacions d’Implantats Coclears amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 353-00070/10).

Compareixença de Manel Martí, president de l’As-
sociació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3, 
o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 353-
00071/10).

Compareixença d’una representació de Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat (tram. 353-00072/10).

Compareixença d’una representació de la Taula d’En-
titats del Tercer Sector Social amb relació al Projecte 
de llei d’accessibilitat (tram. 353-00073/10).

Compareixença d’una representació de la Confedera-
ció Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i 
Orgànica amb relació al Projecte de llei d’accessibili-
tat (tram. 353-00074/10).

Compareixença de Josep M. Ramírez, de la Fundació 
Guttmann, o d’una representació de la Fundació Gutt-
mann, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat 
(tram. 353-00075/10).

Compareixença de representants de l’Associació de 
Paraplègics i Grans Minusvàlids de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 353-
00076/10).

Compareixença de representants de la Federació 
d’Hostaleria de les Comarques de Girona amb re-
lació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 353-
00077/10).

Compareixença de representants de la Confederació 
de Comerç de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’accessibilitat (tram. 353-00078/10).

Compareixença de representants de l’Associació de 
Museòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat (tram. 353-00079/10).

Compareixença d’una representació de la Federació 
Salut Mental Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat (tram. 353-00080/10).

Compareixença d’una representació del Comitè Català 
de Representants de Persones amb Discapacitat amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 353-
00081/10).

Compareixença d’una representació de Vida Indepen-
diente amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat 
(tram. 353-00082/10).

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Cecs i Disminuïts Visuals amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 353-00083/10).

Compareixença d’una representació de l’Associació de 
Minusvàlids Físics Associats (Mifas) amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 353-00084/10).

Compareixença d’una representació del Col·legi Oficial 
de Treball Social de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’accessibilitat (tram. 353-00085/10).

Compareixença d’una representació del Col·legi d’En-
ginyers de Camins, Canals i Ports amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat (tram. 353-00086/10).

Compareixença d’una representació de la Federació 
Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers 
amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 
353-00087/10).
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Compareixença d’Andrés Rueda Sánchez, president de 
l’Associació Catalana de Directors de Centres i Ser-
veis d’Atenció a la Dependència Gerontològica, o de la 
persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 353-00088/10).

Compareixença de Patrícia Carmona Hidalgo, presi-
denta de l’Associació de Persones amb Lesió Medul-
lar i Grans Discapacitats Físiques de Catalunya (As-
paym), o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui, 
amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 
353-00089/10).

Compareixença de Vicente Botella García del Cid, 
president de la Unió de Petites i Mitjanes Residències 
a Catalunya, o de la persona d’aquesta entitat en qui 
delegui, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat 
(tram. 353-00090/10).

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Recursos Assistencials amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 353-00091/10).

Compareixença d’una representació de Foment del 
Treball amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat 
(tram. 353-00092/10).

Compareixença d’una representació de Pimec amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 353-
00093/10).

Compareixença d’una representació de l’Associació 
d’Empreses de Teatre de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 353-00094/10).

Compareixença d’una representació de la Unió Gene-
ral de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat (tram. 353-00095/10).

Compareixença d’una representació de Comissions 
Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat (tram. 353-00096/10).

Compareixença d’una representació de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat (tram. 353-00097/10).

Compareixença d’una representació d’Adif amb re-
lació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 353-
00098/10).

Compareixença d’una representació de Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’accessibilitat (tram. 353-00099/10).

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Design for All amb relació al Projecte de llei d’acces-
sibilitat (tram. 353-00100/10).

Compareixença de Xavier Garcia-Milà Lloveras, ar-
quitecte especialista en accessibilitat, amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 353-00101/10).

Compareixença de Daniel Guasch Murillo, director 
acadèmic de la Càtedra d’Accessibilitat, Arquitectura, 
Disseny i Tecnologia per a Tothom de la Universitat 

Politècnica de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei d’accessibilitat (tram. 353-00102/10).

Compareixença d’una representació del Centre Naci-
onal de Tecnologies de l’Accessibilitat amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 353-00103/10).

Compareixença d’una representació de l’Institut Mu-
nicipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 
353-00104/10).

Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Engi-
nyers d’Edificació de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei d’accessibilitat (tram. 353-00105/10).

Propostes de compareixença d’organitzacions i 
grups socials decaigudes

Proposta de compareixença de representants del Col-
legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei d’accessibilitat (tram. 352-00114/10).

Projecte de llei de modificació del llibre cin-
què del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals

Tram. 200-00005/10

Text presentat

Reg. 27917 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.07.2013

A la Mesa del Parlament

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

Certifico: 

Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya del dia 2 de juliol de 2013, s’ha pres, entre d’al-
tres, l’acord que es reprodueix a continuació: 

«A proposta del conseller de Justícia, s’aprova la ini-
ciativa SIG13JUS0454 Avantprojecte de llei de modi-
ficació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu als drets reals, i s’autoritza l’esmentat conseller 
perquè el presenti al Parlament.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo-
na, el 2 de juliol de 2013.

Barcelona, 2 de juliol de 2013

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya
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Projecte de llei de modificació del llibre 
cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals

Exposició de motius

I

L’exercici de la competència legislativa sobre el dret 
civil de Catalunya comporta no només l’elaboració i 
promulgació de noves lleis, sinó l’obligació de revisar 
les existents i corregir les disfuncions, mancances o 
imprecisions que la seva aplicació pràctica a la realitat 
quotidiana hagi pogut posar de manifest.

En aquesta línia, en data 29 de gener de 2009, el Par-
lament de Catalunya va adoptar la Resolució 371/VIII, 
en virtut de la qual s’instava el Govern a impulsar els 
treballs, iniciats per l’Observatori de Dret Privat de Ca-
talunya, de reforma dels preceptes de la propietat horit-
zontal. En decaure la legislatura sense que es presentes-
sin aquests treballs, el nou Parlament, en data 28 d’abril 
de 2011, va aprovar la Resolució 55/IX, en la qual s’ins-
tava el Govern a complir aquella primera Resolució. 
En compliment del mandat parlamentari, la Secció de 
Drets Reals de la Comissió de Codificació de Catalu-
nya va continuar i intensificar la labor d’estudi i anàlisi 
dels preceptes del Codi civil de Catalunya relatius al rè-
gim de la propietat horitzontal (articles 553-1 a 553-59), 
i el fruit d’aquests treballs és aquest text.

Per bé que les observacions dels professionals i juris-
tes en general es referien a qüestions concretes, hom 
va considerar que les modificacions proposades, atès 
que els preceptes que es discutien formen part d’un 
Codi, havien de coordinar-se sistemàticament, la qual 
cosa implicava necessàriament una revisió del capí-
tol III del títol V del llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya. S’ha procedit a donar solució a gran part 
dels problemes manifestats i a corregir les imprecisi-
ons, disfuncions i contrasentits detectats en l’aplicació 
de la norma, al mateix temps que a harmonitzar-la i a 
coordinar-la amb la resta de normes del mateix llibre 
cinquè i de la resta de llibres del Codi civil aprovats 
amb posterioritat. A títol d’exemple, se substitueix edi-
fici per immoble en tots aquells preceptes on és adient 
de fer-ho, per tal d’encabir totes les situacions que es 
comprenen sota la propietat horitzontal; es fa servir el 
terme restricció en comptes del de limitació, perquè hi 
obliga la coordinació amb els preceptes del règim de 
propietat.

Tot i això, la reforma no suposa pas la modificació del 
sentit o dels principis que inspiren el règim vigent de 
la propietat horitzontal a Catalunya. Aquesta llei res-
pecta el sistema del text vigent pel que fa a les divisi-
ons entre seccions i subseccions del capítol III, títol V, 
del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya. Els arti-
cles mantenen la numeració i, en general, la denomi-
nació originària.

II

S’han introduït millores a les disposicions generals de 
la secció primera amb l’objectiu de dotar-les de clare-
dat i de contribuir a l’efectivitat del règim.

Pel que fa a la caracterització jurídica del crèdit de la 
comunitat enfront dels propietaris, se n’ha mantingut 
l’afecció real i, a més, s’assenyala la seva preferència 
de caràcter especial sobre l’element privatiu, amb la 
prelació que en cada cas correspongui segons la llei. 
Així mateix, s’ha ampliat la necessitat d’aportació de 
certificat relatiu als deutes pendents de pagament a les 
transmissions lucratives de l’element privatiu, perquè 
la situació pot afectar al consentiment a l’adquisició, 
que és el que es protegeix. Per tal d’agilitar la gestió 
del fons de reserva i evitar costos inútils, s’estableix 
l’obligació de dur una comptabilitat separada, tot i 
que això no impliqui necessàriament l’obertura d’un 
compte bancari especial per a aquest fons.

Es manté el criteri que l’establiment del règim de pro-
pietat horitzontal requereix l’atorgament del títol de 
constitució, encara que no cal que, al moment d’ator-
gar-lo, la construcció estigui acabada; a més, s’aclarei-
xen qüestions relatives a la legitimació per procedir a 
l’atorgament. Tot i això, i per tal de donar seguretat al 
tràfic jurídic, es modifica l’article 551-2.2 per permetre 
que, per resoldre un cas concret, en defecte de pacte 
entre els comuners i de les regles de la comunitat ordi-
nària, a les situacions de comunitat que reuneixin els 
requisits de la propietat horitzontal i no s’hagin confi-
gurat formalment s’hi puguin aplicar les regles de la 
propietat horitzontal que resultin conformes amb les 
circumstàncies del cas. La finalitat de la modificació 
és facilitar la resolució del problema de la manera més 
efectiva.

Es proposa una profunda reforma de l’organització de 
la comunitat. Així, se suprimeix la previsió de primera 
i segona convocatòria de la junta, atès que la realitat 
pràctica ha revelat la inutilitat de la doble convocatò-
ria; s’incorporen les noves tecnologies com a meca-
nismes per a la realització de notificacions i requeri-
ments; es precisa el règim d’assistència i participació 
en la junta; es corregeixen les contradiccions observa-
des en els terminis de custòdia de la documentació de 
la comunitat; també es dóna visibilitat i es regula el 
càrrec de la vicepresidència, que quedava confús en la 
norma anterior, i s’ordenen les funcions de cada òrgan 
de la comunitat.

Una millora molt important de la llei és la que afecta 
el règim dels acords en relació amb les majories exi-
gides. A aquesta matèria s’hi dediquen dos preceptes. 
S’han simplificat les majories requerides, que ara que-
den reduïdes a les següents: a) el règim general, que 
és el de la majoria simple de propietaris i quotes, de 
manera que es recupera l’equilibri de dobles majories 
que s’havia perdut en la norma fins ara vigent; b) els 
règims particulars de la majoria qualificada de quatre 
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cinquenes (4/5) parts de propietaris i quotes, i, final-
ment, c) l’exigència d’unanimitat, la qual queda reduï-
da als supòsits estrictament necessaris. Es dóna con-
tingut a l’abstenció en el vot i al vot corresponent als 
elements privatius de benefici comú, de manera que es 
resolen els problemes que se suscitaven en la realitat 
quotidiana d’aquestes situacions.

S’atorga una consideració especial a l’adopció d’acords 
que afecten les obres obligades d’adaptació de l’edifici 
a les necessitats de les persones amb discapacitat i per 
les persones majors de 70 anys, per a la qual cosa s’ha 
tingut en compte la Convenció internacional sobre els 
drets de les persones amb discapacitat i el seu Proto-
col facultatiu, aprovats el 13 de desembre de 2006 per 
l’Assemblea General de l’ONU.

La llei fa explícita la distinció entre els acords de for-
mació instantània i els de formació successiva; en 
aquests darrers s’ha d’esperar a comprovar la voluntat 
de les persones que no han assistit a la junta. El nou 
sistema parteix de la necessitat que els propietaris pre-
sents a la reunió hagin votat a favor de l’acord per ma-
joria simple, i aleshores el còmput de la majoria quali-
ficada o de la unanimitat es fa amb els vots favorables 
d’aquells que no s’han oposat a l’acord en el termini 
d’un mes. El règim d’impugnació dels acords també té 
en compte aquesta formació successiva.

S’inclou expressament i s’afavoreix la resolució extra-
judicial dels conflictes sorgits en l’àmbit de la propi-
etat horitzontal, i es menciona explícitament que els 
propietaris poden acordar acudir a l’arbitratge per 
qualsevol qüestió relativa al règim. Per això, quan un 
precepte es refereix a l’autoritat judicial, cal entendre-
hi comprès l’arbitratge, el recurs al qual es pot haver 
previst amb caràcter general en una clàusula dels es-
tatuts o es pot acordar ad hoc. En la mateixa línia, es 
fomenta la mediació com a mètode per afavorir la so-
lució de conflictes.

També s’aclareixen els dubtes interpretatius existents 
en relació amb el règim i els terminis d’impugnació 
dels acords comunitaris.

III

Pel que fa a la secció segona, s’introdueixen precisions 
en la configuració dels elements privatius de benefi-
ci comú i se suprimeixen les restriccions injustificades 
en la disposició de l’ús i gaudi dels annexos.

S’afavoreix la instal·lació de punts de recàrrega de ve-
hicles elèctrics i s’atorga als propietaris aquesta facul-
tat, amb l’obligació prèvia d’enviar el projecte tècnic a 
la presidència o a l’administració.

Es fomenta el compliment de l’obligació de comunicar 
el canvi de titularitat de l’element privatiu amb l’esta-
bliment de la responsabilitat solidària del transmitent 
respecte dels deutes que es meritin fins a l’efectiva no-
tificació de la transmissió a la comunitat.

S’especifica el procediment per reclamar les despeses 
comunes i es resolen així els enormes problemes que 
aquesta qüestió havia plantejat als tribunals de justícia.

Així mateix, se suprimeix la confusa distinció que la 
normativa fins ara vigent establia entre elements co-
muns d’ús restringit i elements comuns d’ús exclusiu, 
i s’instaura un únic règim per als elements comuns 
l’ús dels quals sigui atribuït a un o diversos propieta-
ris d’elements privatius. I en un únic precepte es re-
cull ara el règim de les activitats prohibides tant en els 
elements privatius com en els elements comuns, que 
al text fins ara vigent estava contingut en dos articles 
diferents.

IV

Quant a la propietat horitzontal complexa i a la propi-
etat horitzontal per parcel·les, regulades a les seccions 
tercera i quarta, respectivament, la llei respecta en líni-
es generals el règim vigent fins ara. Malgrat això, s’ha 
reforçat el principi d’autonomia privada en la propietat 
horitzontal per parcel·les i s’ha millorat molt la redac-
ció dels preceptes. Així, per exemple, s’han suprimit 
totes les al·lusions que erròniament es feien a la urba-
nització, terme que s’ha substituït per la locució propi-
etat horitzontal per parcel·les, i també s’han precisat els 
aspectes relatius a la inscripció de tots dos tipus de pro-
pietat horitzontal. S’ha harmonitzat la majoria prevista 
per a l’extinció de la propietat horitzontal per parcel·les 
amb la que es requereix per a les modificacions del títol 
constitutiu i els estatuts; així s’ha evitat la utilització de 
múltiples criteris que dificultaven la comprensió de la 
norma. També s’han suprimit algunes discordances en 
relació amb la legislació urbanística.

Finalment, i per tal de permetre a les propietats horit-
zontals per parcel·les existents abans de l’1 de juliol de 
2006 la seva adaptació voluntària a la normativa vigent 
per mitjà de l’atorgament del títol constitutiu, s’esta-
bleix en la disposició transitòria un nou termini de qua-
tre anys a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, a 
partir del qual qualsevol propietari podrà exigir davant 
els tribunals l’atorgament forçós del títol constitutiu.

Article 1. Modificació del capítol III del títol 
V del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya

Es modifica el capítol III del títol V del llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya, que queda redactat de la 
manera següent: 

Capítol III. Règim jurídic de la propietat horitzontal

Secció Primera. Disposicions generals

Subsecció Primera. Configuració de la comunitat

Article 553-1. Definició

1. El règim jurídic de la propietat horitzontal d’un im-
moble implica, per als propietaris, el dret de propietat 
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en exclusiva sobre els elements privatius i en comunitat 
amb els altres propietaris sobre els elements comuns.

2. El règim jurídic de la propietat horitzontal reque-
reix l’atorgament del títol constitutiu i suposa: 

a) L’existència, present o futura, d’un o més titulars 
de la propietat d’almenys un immoble integrat per ele-
ments privatius i elements comuns.

b) La determinació de la quota de participació en els 
elements comuns que correspon a cada element pri-
vatiu.

c) La configuració d’una organització per a l’exercici 
dels drets i el compliment dels deures dels propietaris.

3. Els elements comuns són inseparables dels elements 
privatius. Els actes d’alienació i gravamen i l’embarga-
ment dels elements privatius s’estenen a la participació 
que els correspon en els elements comuns.

4. El règim de la propietat horitzontal exclou l’acció de 
divisió sobre els elements comuns i els drets d’adquisi-
ció preferent de caràcter legal entre propietaris de di-
ferents elements privatius. Aquesta exclusió no afecta 
les situacions de comunitat indivisa sobre els elements 
privatius.

Article 553-2. Objecte

1. Poden ésser objecte de propietat horitzontal els edi-
ficis i qualssevol altres immobles, fins i tot en cons-
trucció, en els quals coexisteixin elements privatius, 
constituïts per habitatges, locals o espais físics suscep-
tibles d’independència funcional i d’atribució a dife-
rents propietaris, amb elements comuns, necessaris 
per a l’ús i el gaudi adequat dels privatius.

2. Es pot constituir un règim de propietat horitzontal 
en els casos de coexistència en sòl, vol o subsòl d’edi-
ficacions o usos privats i domini públic, de ports es-
portius amb relació als punts d’amarratge, de mercats 
amb relació a les parades, de cementiris amb relació 
a les sepultures i en altres de semblants. Aquestes si-
tuacions es regeixen per les normes d’aquest capítol 
adaptades a la naturalesa específica de cada cas i per 
la normativa administrativa que els és aplicable.

Article 553-3. Quota

1. La quota de participació: 

a) Determina i concreta la participació que correspon 
als elements privatius sobre la propietat dels elements 
comuns.

b) Serveix de mòdul per a fixar la participació en les càr-
regues, els beneficis, la gestió i el govern de la comunitat 
i els drets dels propietaris en cas d’extinció del règim.

c) Estableix la distribució de les despeses i el reparti-
ment dels ingressos, llevat de pacte en contra.

2. Les quotes de participació corresponents als ele-
ments privatius s’expressen per centèsimes i es fixen 

proporcionalment a la superfície i ponderant l’ús, la 
destinació i les altres dades físiques i jurídiques dels 
béns que integren la comunitat.

3. Les quotes de participació es determinen i es modi-
fiquen per acord unànime dels propietaris o, si aquest 
no és possible, per l’autoritat judicial o per mitjà d’un 
procediment de resolució extrajudicial de conflictes.

4. Es poden establir, a més de la quota de participació, 
quotes especials per a despeses determinades.

Article 553-4. Crèdits i deutes

1. Tots els propietaris són titulars mancomunats, tant 
dels crèdits constituïts a favor de la comunitat com dels 
deutes contrets vàlidament en la seva gestió, d’acord 
amb les quotes de participació respectives.

2. La quantia de la contribució de cada propietari a les 
despeses comunes, ordinàries i extraordinàries, és la 
que resulta de l’acord de la junta i de la liquidació del 
deute segons la quota que correspongui.

3. Els crèdits de la comunitat contra els propietaris 
per les despeses comunes ordinàries i extraordinàries, 
corresponents als tres anys immediatament anteriors, 
tenen preferència de cobrament sobre l’element priva-
tiu amb la prelació que determini la llei.

Article 553-5. Afecció real

1. Els elements privatius estan afectats amb caràcter 
real i responen del pagament de les quantitats que de-
uen els titulars, i també els anteriors titulars, per raó 
de despeses comunes, ordinàries o extraordinàries, 
que corresponguin a la part vençuda dels tres anys im-
mediatament anteriors, sens perjudici, si escau, de la 
responsabilitat de qui transmet.

2. Els transmitents d’un element privatiu han de de-
clarar que estan al corrent en els pagaments que els 
corresponen o, si escau, han d’especificar els que te-
nen pendents i han d’aportar un certificat relatiu a l’es-
tat dels seus deutes amb la comunitat, expedit per qui 
n’exerceix la secretaria, en el qual han de constar, a 
més, les despeses comunes, ordinàries i extraordi-
nàries, aprovades però pendents de venciment. Sen-
se aquesta manifestació i aquesta aportació no es pot 
atorgar l’escriptura pública, llevat que els adquirents 
hi renunciïn expressament.

3. El certificat no requereix el vistiplau de la presidèn-
cia si l’administració de la comunitat la duu un profes-
sional que n’exerceix la secretaria.

Article 553-6. Fons de reserva

1. En el pressupost de la comunitat ha de figurar una 
quantitat no inferior al 5 % de les despeses comunes 
destinada a la constitució d’un fons de reserva.

2. La titularitat del fons de reserva és de tots els propie-
taris i resta afecta a la comunitat.
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3. El fons de reserva ha de figurar en comptabilitat se-
parada i es pot dipositar en un compte bancari especi-
al. Els administradors només en poden disposar, amb 
l’autorització de la presidència, per atendre despeses 
imprevistes de caràcter urgent.

4. Tret que els estatuts disposin que incrementi la do-
tació del fons o que així ho acordi la junta, el romanent 
d’un any s’integra en el fons de l’any següent, de ma-
nera que les aportacions que hi han de fer els propieta-
ris es redueixen a les que calguin per a arribar al 5 % 
de les despeses comunes pressupostades.

Subsecció Segona. Constitució de la comunitat

Article 553-7. Establiment del règim

1. L’immoble resta sotmès al règim de propietat horit-
zontal des de l’atorgament del títol de constitució, en-
cara que la construcció no estigui acabada.

2. El títol de constitució s’inscriu en el Registre de la 
Propietat de conformitat amb la legislació hipotecària 
i amb els efectes que aquesta legislació estableix.

Article 553-8. Legitimació

1. Estan legitimats per a l’establiment del règim de la 
propietat horitzontal el propietari o els propietaris de 
l’immoble que ho siguin en el moment de l’atorgament 
del títol constitutiu.

2. El promotor que hagi transmès una quota indivisa 
de l’immoble no pot fer ús de la facultat que li conce-
deix l’article 552-11.4. En aquest cas, qualsevol adqui-
rent pot exigir l’atorgament immediat del títol de cons-
titució d’acord amb el projecte pel qual s’ha obtingut 
la llicència corresponent.

3. Quan el propietari de l’immoble que ha alienat ele-
ments privatius en un document privat atorga l’escrip-
tura pública corresponent, ha de ressenyar el títol de 
constitució i incorporar-hi les normes de la comunitat.

Article 553-9. Escriptura de constitució i constància 
en el Registre de la Propietat

1. El títol de constitució del règim de propietat horit-
zontal ha de constar en una escriptura pública, que ha 
de contenir: 

a) La descripció de l’immoble en conjunt, que ha d’in-
dicar si està acabat o no, i la relació dels elements, les 
instal·lacions i els serveis comuns que té.

b) La descripció de tots els elements privatius, amb el 
corresponent número d’ordre intern a l’immoble, la 
quota general de participació i, si escau, les especials 
que els corresponen, i també la superfície útil, la situ-
ació, els límits, la planta, la destinació i, si escau, els 
espais físics o els drets que en constitueixin annexos o 
vinculacions.

c) Un plànol descriptiu de l’immoble.

d) Els estatuts, si n’hi ha.

e) Les reserves de drets o facultats, si n’hi ha, esta-
blertes a favor de la promotora o dels constituents del 
règim.

f) La previsió, si escau, sobre la futura formació de 
subcomunitats.

2. En allò que no preveu el títol de constitució s’apli-
quen les normes d’aquest capítol.

3. En la mateixa escriptura de constitució o en una al-
tra de prèvia, cal que es declari l’obra nova d’acord 
amb el que estableixen la legislació hipotecària i altra 
normativa que li sigui aplicable.

4. El règim de la propietat horitzontal s’inscriu en el 
Registre de la Propietat d’acord amb la legislació hipo-
tecària, per mitjà d’una inscripció general per a l’im-
moble i de tants folis com finques privatives hi hagi.

5. Les estipulacions establertes en la constitució del rè-
gim, o en qualsevol altre document, que impliquin una 
reserva de la facultat de modificació unilateral del títol 
de constitució a favor del constituent, o que li permetin 
de decidir en el futur assumptes de competència de la 
junta de propietaris, són nul·les.

Article 553-10. Modificació del títol de constitució

1. Per a modificar el títol de constitució cal l’acord de 
la junta de propietaris i que l’escriptura observi els re-
quisits de l’article 553-9 que siguin aplicables confor-
me a la modificació de què es tracti.

2. No cal l’acord de la junta de propietaris per a la mo-
dificació del títol de constitució si la motiven els fets 
següents: 

a) L’exercici d’un dret de vol, si s’ha previst així en 
constituir el règim o el dret.

b) Les agrupacions, les agregacions, les segregacions 
i les divisions dels elements privatius o les desvincu-
lacions d’annexos, si els estatuts ho estableixen així.

c) Les alteracions de la destinació dels elements pri-
vatius, llevat que els estatuts les prohibeixin expres-
sament.

3. La formalització de les operacions de modificació, 
fins i tot la de la suma o redistribució de les quotes 
afectades, correspon als titulars dels drets o propieta-
ris d’elements privatius implicats en allò que resulti o 
sigui conseqüència de les operacions de modificació 
realitzades a l’empara de l’apartat 2 d’aquest precepte.

Article 553-11. Estatuts

1. Els estatuts regulen els aspectes referents al règim 
jurídic real de la comunitat i poden contenir regles so-
bre les qüestions següents, entre d’altres: 

a) La destinació, l’ús i l’aprofitament dels elements pri-
vatius i dels elements comuns.
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b) Les limitacions d’ús i altres càrregues dels elements 
privatius.

c) L’exercici dels drets i el compliment de les obligacions.

d) L’aplicació de despeses i ingressos i la distribució 
de càrregues i beneficis.

e) Els òrgans de govern complementaris dels que esta-
bleix aquest Codi i llurs competències.

f) La forma de gestió i administració.

2. Són vàlides les clàusules estatutàries següents, en-
tre d’altres: 

a) Les que permeten les operacions d’agrupació, agre-
gació, segregació i divisió d’elements privatius i les de 
desvinculació d’annexos amb creació de noves enti-
tats sense consentiment de la junta de propietaris. En 
aquest cas, les quotes de participació de les finques 
resultants es fixen per la suma o la distribució de les 
quotes dels elements privatius afectats.

b) Les que exoneren determinats propietaris d’ele-
ments privatius de l’obligació de satisfer les despeses 
de conservació d’elements comuns concrets, com ara 
les del portal, l’escala, els ascensors, els jardins, les 
zones d’esbarjo i altres espais semblants.

c) Les que estableixen la utilització exclusiva i, si es-
cau, el tancament d’una part del solar, o de les cober-
tes o de qualsevol altre element comú o part determi-
nada d’aquest en favor d’algun element privatiu.

d) Les que permeten l’ús o el gaudi d’elements comuns 
per mitjà de la col·locació de cartells de publicitat.

e) Les que limiten les activitats que es poden acomplir 
en els elements privatius.

f) Les que preveuen la resolució dels conflictes mitjan-
çant l’arbitratge o la mediació per a qualsevol qüestió 
del règim de la propietat horitzontal.

3. Les normes dels estatuts que no estiguin inscrites 
en el Registre de la Propietat no perjudiquen tercers 
de bona fe.

Article 553-12. Reglament de règim interior

1. El reglament de règim interior, que no es pot opo-
sar als estatuts, conté les regles internes referents a les 
relacions de convivència i bon veïnatge entre els pro-
pietaris i a la utilització dels elements d’ús comú i de 
les instal·lacions.

2. El reglament obliga sempre els propietaris i els usu-
aris dels elements privatius.

Article 553-13. Constitució i reserva del dret de vol

1. La constitució o la reserva expressa del dret per a 
sobreelevar, subedificar o edificar en el mateix solar 
de l’immoble a favor dels constituents o de terceres 
persones, és vàlida si l’estableix el títol de constitució 
del règim de propietat horitzontal.

2. Els titulars del dret estan facultats per a edificar al 
seu càrrec d’acord amb el títol de constitució del dret, 
per a fer seus els elements privatius que en resulten i 
per a poder atorgar, tots sols i a càrrec seu, les corres-
ponents declaracions o ampliacions d’obra nova i, si 
s’ha previst en constituir el règim o el dret, la modifi-
cació de la divisió horitzontal. L’exercici successiu del 
dret amb la construcció de la nova edificació comporta 
la redistribució de les quotes de participació, que du-
en a terme els titulars dels drets reservats d’acord amb 
aquest Codi i amb el títol de constitució, sense necessi-
tat del consentiment de la junta de propietaris.

3. La constitució o la reserva a què fa referència l’apar-
tat 1 només és vàlida si consta en una clàusula especí-
fica i el dret es constitueix d’acord amb l’article 567-2.

Article 553-14. Extinció del règim

1. El règim de propietat horitzontal s’extingeix volun-
tàriament per acord unànime de la junta de propietaris 
de conversió en un altre tipus de comunitat o per de-
cisió del propietari únic. L’acord o decisió requereix 
el consentiment dels titulars de drets reals sobre els 
elements privatius o comuns afectats o, si no el poden 
donar o no el donen sense cap causa que ho justifiqui, 
el de l’autoritat judicial.

2. El règim de propietat horitzontal s’extingeix en els 
supòsits de destrucció, declaració de ruïna i expropia-
ció forçosa de l’immoble. Nogensmenys, en el títol de 
constitució es pot estipular que el règim no s’extingei-
xi malgrat la destrucció o la declaració de ruïna per tal 
de procedir a la rehabilitació o reconstrucció de l’im-
moble a càrrec dels propietaris.

Subsecció Tercera. Òrgans de la comunitat

Article 553-15. Organització de la comunitat

1. Els òrgans de la comunitat són la presidència, la vi-
cepresidència, si escau, la secretaria, l’administració 
i la junta de propietaris. Els quatre primers són uni-
personals. Els càrrecs de la presidència i de la vice-
presidència, que han de ser exercits per propietaris, no 
poden recaure en la mateixa persona. La secretaria i 
l’administració de la comunitat poden recaure en una 
única persona externa a la comunitat amb la qualifica-
ció professional adequada.

2. Els càrrecs són designats per la junta de propietaris, 
davant la qual responen de les seves actuacions. Tam-
bé els pot designar el promotor de l’immoble, cas en 
què exerceixen fins a la primera reunió de la junta de 
propietaris.

3. Els càrrecs són reelegibles, duren un any i s’entenen 
prorrogats fins que es faci la junta ordinària següent 
al venciment del termini per al qual es van designar.

4. L’exercici dels càrrecs és obligatori, tot i que la jun-
ta de propietaris pot considerar l’al·legació de motius 
d’excusa fonamentats. La designació es fa, si no hi ha 
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candidats, per un torn rotatori o per sorteig entre les 
persones que no han exercit el càrrec.

5. Els càrrecs no són remunerats, llevat que la junta 
acordi el contrari. En qualsevol cas, hom té el dret a 
rescabalar-se de les despeses que ocasiona el seu exer-
cici.

6. Els estatuts poden regular la creació d’altres òrgans, 
a més dels establerts per l’apartat 1.

7. En la designació dels càrrecs s’ha de vetllar perquè 
no es produeixi cap tipus de discriminació, i en parti-
cular l’exercida per raó de sexe.

Article 553-16. Presidència i vicepresidència

1. Corresponen a la presidència les funcions següents: 

a) Convocar i presidir les reunions de la junta de pro-
pietaris.

b) Representar la comunitat judicialment i extrajudi-
cialment.

c) Elevar a públics els acords, si escau.

d) Vetllar pel bon funcionament de la comunitat i pel 
compliment dels deures dels titulars de la secretaria i 
l’administració.

e) Qualssevol altres funcions establertes per la llei.

2. La junta també pot designar la persona que ocupi 
la vicepresidència, la qual exerceix les funcions de la 
presidència en cas de mort, impossibilitat, absència i 
inactivitat del seu titular. També pot exercir les fun-
cions que la presidència li hagi delegat expressament.

Article 553-17. Secretaria

La persona que exerceix la secretaria estén les actes 
de les reunions i les transcriu al llibre d’actes, fa les 
notificacions, expedeix els certificats i custodia la do-
cumentació de la comunitat, especialment les convo-
catòries, les comunicacions, els poders i els altres do-
cuments rellevants de les reunions, durant cinc anys. 
La custòdia i tenidoria dels llibres d’actes es regula pel 
que estableix l’article 553-28.

Article 553-18. Administració

1. La persona que porta l’administració gestiona els 
assumptes ordinaris de la comunitat i té les funcions 
següents: 

a) Prendre les mesures convenients i fer els actes ne-
cessaris per a conservar els béns i el funcionament 
correcte dels serveis de la comunitat.

b) Vetllar perquè els propietaris compleixin les obliga-
cions i fer-los els advertiments pertinents.

c) Preparar els comptes anuals de l’exercici precedent 
i el pressupost.

d) Executar els acords de la junta i fer els cobraments i 
els pagaments que corresponguin.

e) Decidir l’execució de les obres de conservació i re-
paració de caràcter urgent, de la qual cosa ha de donar 
compte immediatament a la presidència.

f) Pagar, amb autorització de la presidència, les des-
peses de caràcter urgent que poden ésser a càrrec del 
fons de reserva.

g) Les altres funcions que expressament li siguin dele-
gades per la junta o atribuïdes per la llei.

2. L’administrador és responsable de la seva actuació 
davant la junta.

Article 553-19. Junta de propietaris

1. La junta de propietaris, integrada per tots els pro-
pietaris d’elements privatius, és l’òrgan suprem de la 
comunitat.

2. La junta de propietaris té les competències no atri-
buïdes expressament a altres òrgans i, com a mínim, 
les següents: 

a) El nomenament i la remoció de les persones que han 
d’ocupar o ocupen els càrrecs de la comunitat.

b) La modificació del títol de constitució.

c) L’aprovació i modificació dels estatuts i del regla-
ment de règim interior.

d) L’aprovació dels pressupostos i dels comptes anuals.

e) L’aprovació de la realització de reparacions de ca-
ràcter ordinari no pressupostades i de les de caràcter 
extraordinari i de millora, de llur import i de la impo-
sició de derrames per a finançar-les.

f) L’establiment o la modificació dels criteris generals 
per a fixar o modificar quotes.

g) L’extinció voluntària del règim.

Article 553-20. Reunions

1. La junta de propietaris s’ha de reunir, de manera or-
dinària, una vegada l’any per a aprovar els comptes i el 
pressupost i per a elegir les persones que han d’exercir 
els càrrecs.

2. La junta de propietaris es reuneix quan ho consideri 
convenient el president i quan ho demani, com a mí-
nim, una quarta part dels propietaris o els qui repre-
sentin una quarta part de les quotes de participació.

3. Els estatuts poden establir la convocatòria de reu-
nions especials per a tractar de qüestions que afectin 
només propietaris determinats o, si escau, les subco-
munitats.

4. La junta de propietaris es pot reunir sense convocatò-
ria si hi concorren tots els propietaris i acorden per una-
nimitat la celebració de la reunió i el seu ordre del dia.

Article 553-21. Convocatòries

1. La presidència convoca les reunions de la junta de 
propietaris. En cas de vacant, inactivitat o negativa de 
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la presidència, la pot convocar la vicepresidència o, en 
cas de vacant, inactivitat o negativa d’aquesta, els pro-
pietaris que promouen la reunió d’acord amb l’article 
553-20.2.

2. Llevat que els estatuts estableixin alguna previsió 
expressa, les convocatòries, les citacions i les notifi-
cacions s’han de trametre, amb una antelació mínima 
de vuit dies naturals, a l’adreça comunicada pel propi-
etari a la secretaria. La tramesa es pot fer per correu 
electrònic o per altres mitjans telemàtics de comunica-
ció, o per correu postal sempre que es garanteixi l’au-
tenticitat de la comunicació i del seu contingut i que-
di constància de la remissió i recepció íntegres i del 
moment en el qual es van fer. Si el propietari no n’ha 
designat cap, es trameten a l’element privatiu del qual 
és titular. A més, l’anunci de la convocatòria s’ha de 
publicar amb la mateixa antelació al tauler d’anuncis 
de la comunitat o en un lloc visible habilitat a aquest 
efecte; l’esmentat anunci produeix l’efecte de notifica-
ció efectiva quan la personal no ha reeixit.

3. En el cas de juntes extraordinàries per a tractar d’as-
sumptes urgents, tan sols cal que els propietaris hagin 
pogut tenir coneixement de les convocatòries, les cita-
cions i les notificacions abans de la data en què s’hagi 
de fer la reunió.

4. La convocatòria de la reunió de la junta de propieta-
ris ha d’expressar de manera clara i detallada: 

a) L’ordre del dia. Si la reunió es convoca a petició de 
propietaris promotors, hi han de constar els punts que 
proposen. L’ordre del dia inclou, entre d’altres, els as-
sumptes proposats per escrit a la presidència, abans de 
la convocatòria, per qualsevol dels propietaris.

b) El dia, el lloc i l’hora de la reunió.

c) L’advertiment que, en relació amb els acords pre-
vistos a l’article 553-26, els vots dels propietaris que 
no assisteixen a la reunió es computen en el sentit de 
l’acord pres per la majoria, sens perjudici de llur dret 
d’oposició.

d) La llista dels propietaris amb deutes pendents amb 
la comunitat i l’advertiment que tenen veu però que no 
tenen dret de vot.

5. La documentació relativa als assumptes dels quals 
s’ha de tractar es pot trametre als propietaris o la po-
den tenir els administradors a llur disposició des del 
moment en què es fa la convocatòria, cosa que s’hi ha 
de fer constar.

Article 553-22. Assistència

1. El dret d’assistència a la junta correspon als propie-
taris, els quals hi assisteixen personalment o per repre-
sentació legal, orgànica o voluntària, que s’ha d’acre-
ditar per escrit. Els estatuts poden establir, o la junta 
de propietaris pot acordar, que s’hi pugui assistir a tra-
vés de videoconferència o d’altres mitjans telemàtics 
de comunicació sincrònica similars.

2. El dret d’assistència inclou el dret de veu i el dret de 
vot a la junta, sens perjudici del que estableix l’article 
553-24.

3. En cas de comunitat d’un element privatiu, els coti-
tulars en designen un perquè exerceixi el dret d’assistir 
a la junta de propietaris.

4. En l’usdefruit s’entén que els nus propietaris, si no 
consta la seva manifestació en contra, són representats 
pels usufructuaris. La representació ha d’ésser expres-
sa si s’han d’adoptar acords sobre el títol constitutiu, 
els estatuts i les obres extraordinàries o de millora.

Article 553-23. Constitució

1. La junta es constitueix vàlidament siguin quins si-
guin el nombre de propietaris que hi concorrin i les 
quotes de què siguin titulars o representants.

2. La junta, si no hi assisteixen el president ni el vice-
president, designa un propietari d’entre els assistents, 
que l’ha de presidir.

3. La junta, si no hi assisteix el secretari, en designa un 
d’entre els assistents.

Article 553-24. Dret de vot

1. Tenen dret a votar en la junta els propietaris que no 
tinguin deutes pendents amb la comunitat quan la jun-
ta es reuneix. Els propietaris que tinguin deutes pen-
dents amb la comunitat tenen dret a votar si acrediten 
que n’han consignat judicialment o notarialment l’im-
port o que els han impugnat judicialment.

2. El dret de vot s’exerceix de les maneres següents: 

a) Personalment.

b) Per representació, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 553-22.1.

c) Per delegació en un altre propietari, feta per mit-
jà d’un escrit que designi nominativament la persona 
delegada i en el qual es pot indicar el sentit del vot en 
relació amb els punts de l’ordre del dia. La delegació 
ha de ser per a una reunió concreta de la junta de pro-
pietaris i s’ha de rebre abans que comenci.

3. El vot de les persones que s’abstinguin i el vot cor-
responent als elements privatius de benefici comú es 
computa en el mateix sentit que el de la majoria as-
solida.

Article 553-25. Règim general d’adopció d’acords

1. Només es poden adoptar acords sobre els assumptes 
inclosos en l’ordre del dia.

2. S’adopten per majoria simple dels propietaris que 
han participat en cada votació i que representen, al-
hora, la majoria simple del total de les seves quotes de 
participació, els acords que fan referència a: 

a) L’execució d’obres o l’establiment de serveis que te-
nen la finalitat de suprimir barreres arquitectòniques o 
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la instal·lació d’ascensors, encara que comporti la mo-
dificació del títol i dels estatuts o afectin l’estructura o 
la configuració exterior.

b) Les innovacions exigibles per a la viabilitat o la se-
guretat de l’immoble, segons la seva naturalesa i les 
seves característiques, encara que comporti la modifi-
cació del títol i dels estatuts.

c) L’execució de les obres necessàries per a instal·lar 
infraestructures comunes o equips amb la finalitat de 
millorar l’eficiència energètica o hídrica dels immo-
bles i la mobilitat dels usuaris, per a connectar serveis 
de telecomunicacions de banda ampla o per a indivi-
dualitzar el mesurament dels consums d’aigua, gas o 
electricitat, o per a la instal·lació general de punts de 
recàrrega per a vehicles elèctrics, encara que comporti 
la modificació del títol i dels estatuts.

d) Les normes del reglament de règim interior.

e) L’acord de sotmetre a mediació qualsevol qüestió 
pròpia del règim de la propietat horitzontal.

f) Els acords que no tinguin fixada una majoria dife-
rent per a la seva adopció.

3. Per al càlcul de les majories es computen els vots i 
les quotes dels propietaris que han participat en la vo-
tació de cadascun dels punts de l’ordre del dia, ja sigui 
de manera presencial, ja sigui per representació o per 
delegació del seu vot. L’adopció de l’acord per majoria 
simple requereix que els vots i quotes a favor superin 
els vots i quotes en contra.

4. Els acords que modifiquin la quota de participació, 
els que privin qualsevol propietari de les facultats d’ús 
i gaudi d’elements comuns i els que determinin l’extin-
ció del règim de la propietat horitzontal simple o com-
plexa, requereixen el consentiment exprés dels propi-
etaris afectats.

5. Els propietaris o els titulars d’un dret possessori 
sobre l’element privatiu, en el cas que ells mateixos o 
les persones amb qui hi conviuen o treballen pateixin 
alguna discapacitat o siguin majors de 70 anys, si no 
aconsegueixen que s’adoptin els acords a què fan refe-
rència les lletres a) i b) de l’apartat 2, poden demanar a 
l’autoritat judicial que obligui la comunitat a suprimir 
les barreres arquitectòniques o a fer les innovacions 
exigibles, sempre que siguin raonables i proporciona-
des, per a assolir l’accessibilitat i la transitabilitat de 
l’immoble en atenció a la discapacitat que les motiven.

6. Als sols efectes de la legitimació per a la impug-
nació dels acords i l’exoneració del pagament de des-
peses per a noves instal·lacions o serveis comuns, els 
propietaris que no han participat en la votació poden 
oposar-se a l’acord per mitjà d’un escrit enviat a la 
secretaria, per qualsevol mitjà fefaent, en el termini 
d’un mes d’ençà que els ha estat notificat. Si passat el 
mes no han tramès l’escrit d’oposició, es considera que 
s’adhereixen a l’acord.

Article 553-26. Adopció d’acords per unanimitat i per 
majories qualificades

1. Es requereix el vot favorable de tots els propietaris 
amb dret a vot per a: 

a) La modificació de les quotes de participació.

b) Desafectar un element comú.

c) Constituir, alienar, gravar i dividir un element priva-
tiu de benefici comú.

d) Desvincular un annex.

e) Vincular l’ús exclusiu de patis, jardins, terrasses, 
cobertes de l’immoble o altres elements comuns a un o 
diversos elements privatius.

f) La cessió gratuïta d’ús d’elements comuns que tenen 
un ús comú.

g) Constituir un dret de sobreelevació, subedificació i 
edificació sobre l’immoble.

h) L’extinció del règim de propietat horitzontal, simple 
o complexa, i la seva conversió en un tipus de comu-
nitat diferent.

i) Acordar la integració en una propietat horitzontal 
complexa.

j) Sotmetre a arbitratge qualsevol qüestió relativa al rè-
gim de la propietat horitzontal, tret de disposició esta-
tutària contrària.

2. Cal el vot favorable de les quatre cinquenes parts 
dels propietaris amb dret a vot, que han de representar 
alhora les quatre cinquenes parts de les quotes de par-
ticipació, per a: 

a) La modificació del títol de constitució i dels esta-
tuts, llevat de disposició legal en sentit contrari.

b) Adoptar acords relatius a innovacions físiques en 
l’immoble, si n’afecten l’estructura o la configuració 
exterior, i a la construcció de piscines i instal·lacions 
recreatives.

c) Acordar quotes especials de despeses, així com un 
increment en la participació en les despeses comunes 
corresponents a un element privatiu per l’ús despro-
porcionat d’elements o serveis comuns, d’acord amb el 
que estableix l’article 553-45.4.

d) Acordar l’extinció voluntària del règim de propietat 
horitzontal per parcel·les.

e) La cessió onerosa de l’ús i l’arrendament d’elements 
comuns que tenen un ús comú per un termini superior 
a quinze anys.

3. Els acords dels apartats 1 i 2 s’entenen adoptats: 

a) En el cas de requerir-se la unanimitat, quan hi han 
votat favorablement tots els partícips a la votació i, en 
el termini d’un mes des de la notificació de l’acord, no 
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s’hi ha oposat cap altre propietari mitjançant un escrit 
enviat a la secretaria per qualsevol mitjà fefaent.

b) En el cas de requerir-se les 4/5 parts, quan hi ha vo-
tat favorablement la majoria simple dels propietaris i 
de les quotes partícips a la votació i, en el termini d’un 
mes des de la notificació de l’acord, s’assoleix la majo-
ria qualificada amb el còmput com a favorable del vot 
dels propietaris absents que no s’han oposat, dins de 
l’esmentat termini, a l’acord mitjançant un escrit envi-
at a la secretaria per qualsevol mitjà fefaent.

Article 553-27. Acta

1. El secretari ha de redactar l’acta i transcriure-la en 
el llibre d’actes. L’acta s’ha d’autoritzar, amb les signa-
tures del secretari i del president, en el termini de cinc 
dies a comptar de l’endemà de la reunió.

2. L’acta de la reunió s’ha de redactar almenys en cata-
là, o en aranès a la Val d’Aran, i hi han de constar les 
dades següents: 

a) La data i el lloc de celebració, el caràcter ordinari 
o extraordinari i el nom de la persona que n’ha fet la 
convocatòria.

b) L’ordre del dia.

c) La indicació de la persona que l’ha presidida i de la 
persona que hi ha actuat com a secretària.

d) La relació de persones que hi han assistit personal-
ment o per representació i, si és el cas, dels qui dele-
guen.

e) Els acords adoptats, els partícips en cada votació i 
les seves respectives quotes, així com el resultat de les 
votacions, amb la indicació dels qui han votat a favor, 
els qui han votat en contra i els que s’han abstingut.

f) Els acords susceptibles de formació successiva, 
d’acord amb l’article 553-26.3.

3. El president pot requerir un notari que aixequi ac-
ta dels acords de la reunió quan ho consideri oportú 
i ho ha de fer, en tot cas, quan hi hagi una sol·licitud 
escrita presentada, almenys cinc dies abans de la data 
de la reunió, per una quarta part dels propietaris o per 
menys si representen la quarta part de les quotes. En 
aquest cas, s’ha de fer en el llibre d’actes una referèn-
cia clara a la data de celebració de la reunió i al nom i 
la residència del notari que hi va assistir.

4. L’acta s’ha de trametre a tots els propietaris en el 
termini de deu dies a comptar de l’endemà de la re-
unió de la junta de propietaris a l’adreça comunicada 
pel propietari a la secretaria i, en el cas que manqui, 
a l’element privatiu. La tramesa es pot fer per correu 
electrònic o per altres mitjans telemàtics de comunica-
ció, o bé per correu postal.

5. Una vegada transcorregut el termini establert per 
l’article 553-26.3, es tramet a tots els propietaris un an-
nex a l’acta en el qual s’indica si els acords suscepti-

bles de formació successiva han esdevingut efectius o 
no, i es fa constar, així mateix, el resultat final de la 
votació.

Article 553-28. Llibre d’actes

1. Els acords de la junta de propietaris s’han de trans-
criure en un llibre d’actes que s’ha de legalitzar, al-
menys en català, o en aranès a la Val d’Aran, al regis-
tre de la propietat que correspongui.

2. La secretaria ha de custodiar els llibres d’actes de 
la junta de propietaris, que s’han de conservar durant 
trenta anys mentre existeixi el règim de propietat ho-
ritzontal o durant cinc anys d’ençà que s’hagi extingit.

Article 553-29. Execució

Els acords adoptats vàlidament per la junta de propie-
taris, llevat de previsió estatutària en contra, són exe-
cutius des del moment en què s’han pres.

Article 553-30. Vinculació dels acords

1. Els acords adoptats són obligatoris i vinculen tots 
els propietaris, fins i tot els dissidents.

2. No obstant el que estableix l’apartat anterior, els 
propietaris dissidents no estan obligats a satisfer les 
despeses originades per les noves instal·lacions o nous 
serveis comuns que no siguin exigibles d’acord amb 
la llei, si el valor total de la despesa acordada és supe-
rior a la quarta part del pressupost anual vigent de la 
comunitat. Els propietaris només poden gaudir de les 
noves instal·lacions o nous serveis si satisfan l’import 
de les despeses d’execució i de manteniment amb l’ac-
tualització que correspongui aplicant l’índex general 
de preus de consum.

3. Les despeses originades per la supressió de barreres 
arquitectòniques o la instal·lació d’ascensors i les que 
calguin per a garantir l’accessibilitat i l’habitabilitat de 
l’edifici, són a càrrec de tots els propietaris si deriven 
d’un acord de la junta de propietaris. Si deriven d’una 
decisió judicial conforme a l’article 553-25.5, l’autori-
tat judicial és qui fixa l’import en funció de les despe-
ses ordinàries comunes de la comunitat de propietaris.

4. Els propietaris que s’oposin o demorin sense causa 
justificada les actuacions o obres necessàries i exigi-
des per l’autoritat competent responen individualment 
de les sancions que es puguin imposar en via admi-
nistrativa.

Article 553-31. Impugnació

1. Els acords es poden impugnar judicialment en els 
casos següents: 

a) Si són contraris a les lleis, al títol de constitució o 
als estatuts o si, ateses les circumstàncies, impliquen 
un abús de dret.

b) Si són contraris als interessos de la comunitat o són 
greument perjudicials per a un dels propietaris.
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2. Estan legitimats per a la impugnació els propietaris 
que han votat en contra, els absents que s’han oposat 
a l’acord i els que han estat privats il·legítimament del 
dret de vot. Nogensmenys, si l’acord és contrari a la 
llei el pot impugnar qualsevol propietari.

3. Per a exercitar l’acció d’impugnació cal estar al cor-
rent de pagament dels deutes vençuts amb la comuni-
tat o haver consignat l’import, llevat que es tracti d’un 
acord contrari a la llei.

4. L’acció d’impugnació dels acords caduca en el ter-
mini d’un any en els supòsits a què es refereix la lletra 
a), i en el termini de tres mesos en els supòsits a què 
es refereix la lletra b) de l’apartat 1. Els terminis es 
compten des de la notificació de l’acta o de l’annex de 
l’acta, segons correspongui.

Article 553-32. Suspensió

1. La impugnació no suspèn l’executabilitat de l’acord.

2. L’autoritat judicial pot adoptar les mesures cautelars 
que consideri convenients, fins i tot la de decretar pro-
visionalment la suspensió de l’acord impugnat.

Secció Segona. Propietat horitzontal simple

Article 553-33. Elements privatius

Només es poden configurar com a elements privatius 
d’un immoble els habitatges, els locals i els espais fí-
sics que poden ésser objecte de propietat separada i 
que tenen independència funcional perquè disposen 
d’accés directe o indirecte a la via pública.

Article 553-34. Elements privatius de benefici comú

1. són elements privatius de benefici comú els que per 
disposició de la llei, del títol o per acord de la junta, 
pertanyen als propietaris en proporció a la quota i de 
manera inseparable de la propietat de l’element priva-
tiu concret.

2. els elements comuns desafectats per acord de la jun-
ta de propietaris, tenen el caràcter d’element privatiu 
de benefici comú, excepte que s’estableixi altrament.

3. L’administració i disposició d’un element privatiu 
de benefici comú es regeix per les normes de la propi-
etat horitzontal.

Article 553-35. Annexos

1. Els annexos es determinen en el títol de constitució 
com a espais físics o drets vinculats de manera insepa-
rable a un element privatiu, no tenen quota especial i 
són de titularitat privativa a tots els efectes.

2. Els estatuts poden limitar la cessió aïllada de l’ús 
dels annexos. Aquesta limitació no pot afectar les per-
sones que conviuen amb els titulars de l’ús de l’ele-
ment privatiu principal.

Article 553-36. Ús i gaudi dels elements privatius

1. Els propietaris d’elements privatius hi poden exercir 
totes les facultats del dret de propietat sense cap altra 
restricció que les que deriven del règim de propietat 
horitzontal.

2. Els propietaris d’un element privatiu hi poden fer 
obres de conservació i de reforma sempre que no per-
judiquin els altres propietaris ni la comunitat i que no 
disminueixin la solidesa ni l’accessibilitat de l’immo-
ble ni alterin la configuració o l’aspecte exterior del 
conjunt.

3. Els propietaris que es proposin de fer obres en el seu 
element privatiu ho han de comunicar prèviament a la 
presidència o a l’administració de la comunitat i cal 
l’acord de la junta si l’obra comporta l’alteració d’ele-
ments comuns. En cas d’instal·lació d’un punt de recàr-
rega individual de vehicle elèctric, només cal enviar 
a la presidència o a l’administració el projecte tècnic 
amb quinze dies d’antelació a l’inici de l’obra i la cer-
tificació tècnica corresponent un cop finalitzada la 
instal·lació.

4. La comunitat pot exigir la reposició a l’estat origi-
nari dels elements comuns alterats sense el seu con-
sentiment. No obstant això, s’entén que la comunitat 
ha donat el consentiment si l’execució de les obres és 
notòria, no disminueix la solidesa de l’edifici ni com-
porta l’ocupació d’elements comuns i la comunitat no 
s’ha oposat en el termini de caducitat de quatre anys 
d’ençà que es van acabar.

Article 553-37. Disposició dels elements privatius

1. Els propietaris d’elements privatius els poden mo-
dificar, alienar i gravar i hi poden fer tota mena d’ac-
tes de disposició. Si hi estableixen servituds en benefi-
ci d’altres finques, aquestes servituds s’extingeixen en 
cas de destrucció o enderroc de l’edifici.

2. Els propietaris, en els casos d’arrendament o de 
qualsevol altra transmissió del gaudi de l’element pri-
vatiu, són responsables davant de la comunitat i de ter-
ceres persones de les obligacions derivades del règim 
de propietat horitzontal.

3. La persona que aliena un element privatiu ha de 
comunicar el canvi de titularitat a la secretaria de la 
comunitat; mentre no ho comuniqui respon solidària-
ment dels deutes envers la comunitat.

Article 553-38. Obligacions de conservació i manteni-
ment dels elements privatius

Els propietaris d’elements privatius els han de con-
servar en bon estat i mantenir els serveis i les instal-
lacions que s’hi emplacin.

Article 553-39. Restriccions i servituds forçoses 

1. Els elements privatius estan subjectes, en benefi-
ci dels altres i de la comunitat, a les restriccions im-
prescindibles per a efectuar les obres de conservació 
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i manteniment dels elements comuns i dels altres ele-
ments privatius, quan no hi ha cap altra manera d’efec-
tuar-les o l’altra manera és desproporcionadament cara 
o carregosa.

2. La comunitat pot exigir la constitució de servituds 
permanents sobre els elements d’ús privatiu diferents 
de l’habitatge estricte si són indispensables per a l’exe-
cució dels acords de supressió de les barreres arquitec-
tòniques o de millorament adoptats per la junta o per a 
l’accés a elements comuns que no en tinguin cap altre.

3. Els propietaris d’elements privatius poden exigir la 
constitució de les servituds, permanents o temporals, 
imprescindibles per a efectuar-hi les obres de conser-
vació i d’accés a xarxes generals de subministraments 
de serveis.

4. Els titulars de les servituds han de rescabalar els danys 
que causin en els elements privatius o comuns afectats i, 
si s’escau, el menyscabament que els produeixin.

Article 553-40. Prohibicions i restriccions d’ús dels 
elements privatius i comuns

1. Els propietaris i els ocupants no poden fer en els ele-
ments privatius, ni en la resta de l’immoble, activitats 
contràries a la convivència normal en la comunitat o 
que malmetin o facin perillar l’immoble. Tampoc no 
poden dur a terme les activitats que la llei o els estatuts 
exclouen o prohibeixen de manera expressa.

2. La presidència de la comunitat, si es fan les activi-
tats a què fa referència l’apartat 1, per iniciativa prò-
pia o a petició d’una quarta part dels propietaris, ha 
de requerir fefaentment qui les faci que deixi de fer-
les. Si la persona requerida persisteix en la seva acti-
vitat, la junta pot interposar contra els propietaris i els 
ocupants de l’element privatiu l’acció per fer-la cessar, 
que s’ha de tramitar d’acord amb les normes proces-
sals corresponents. Una vegada presentada la deman-
da, que s’ha d’acompanyar del requeriment i de la cer-
tificació de l’acord de la junta de propietaris, l’autoritat 
judicial ha d’adoptar les mesures cautelars que consi-
deri convenients, entre les quals, la cessació immedia-
ta de l’activitat prohibida.

3. La comunitat té dret a la indemnització pels per-
judicis que se li causin i, si les activitats prohibides 
continuen, a instar judicialment la privació de l’ús i el 
gaudi de l’element privatiu per un període que no pot 
excedir els dos anys i, si escau, l’extinció del contracte 
d’arrendament o de qualsevol altre que atribueixi als 
ocupants un dret sobre l’element privatiu.

Article 553-41. Elements comuns

Són elements comuns el solar, els jardins, les piscines, 
les estructures, les façanes, les cobertes, els vestíbuls, 
les escales i els ascensors, les antenes i, en general, les 
instal·lacions i els serveis dels elements privatius que 
es destinen a l’ús comunitari o a facilitar l’ús i el gaudi 
dels esmentats elements privatius.

Article 553-42. Ús i gaudi dels elements comuns

L’ús i gaudi dels elements comuns correspon a tots els 
propietaris d’elements privatius i s’ha d’adaptar a la 
destinació que estableixen els estatuts o a la que resulti 
normal i adequada a llur naturalesa, sense perjudicar 
l’interès de la comunitat.

Article 553-43. Elements comuns d’ús exclusiu

1. En el títol de constitució o per acord unànime de 
la junta de propietaris, es pot vincular a un o diver-
sos elements privatius l’ús exclusiu de patis, jardins, 
terrasses, cobertes de l’immoble o altres elements co-
muns. Aquesta vinculació no els fa perdre la naturale-
sa d’element comú.

2. Els propietaris dels elements privatius que tenen l’ús 
i el gaudi exclusiu dels elements comuns assumeixen 
totes les despeses de conservació i manteniment i te-
nen l’obligació de conservar-los adequadament i man-
tenir-los en bon estat.

3. Les reparacions que es deuen a vicis de construc-
ció o estructurals, originaris o sobrevinguts, o a repa-
racions que afecten i beneficien tot l’immoble, són a 
càrrec de la comunitat, llevat que siguin conseqüència 
d’un mal ús o d’una mala conservació.

Article 553-44. Conservació i manteniment d’ele-
ments comuns

La comunitat ha de conservar els elements comuns 
de l’immoble, de manera que compleixi les condici-
ons estructurals, d’habitabilitat, d’accessibilitat, d’es-
tanquitat i de seguretat necessàries o exigibles segons 
la normativa vigent i ha de mantenir en funcionament 
correcte els serveis i les instal·lacions. Els propietaris 
han d’assumir les obres de conservació i reparació ne-
cessàries.

Article 553-45. Contribució al pagament de les despe-
ses comunes

1. Els propietaris han de sufragar les despeses comu-
nes en proporció a llur quota de participació o d’acord 
amb les especialitats que fixen el títol de constitució, 
els estatuts o els acords de la Junta.

2. La manca d’ús i gaudi d’elements comuns concrets no 
eximeix de l’obligació de sufragar les despeses que deri-
ven del seu manteniment, llevat que una disposició dels 
estatuts, que només es pot referir a serveis o elements 
especificats de manera concreta, estableixi el contrari i 
llevat també d’allò regulat per l’article 553-30.2.

3. La contribució al pagament de determinades despe-
ses sobre les quals els estatuts estableixen quotes es-
pecials diferents de les de participació, entre les quals 
s’inclouen les d’escales diferents, piscines i zones en-
jardinades, s’ha de fer d’acord amb la quota específica.

4. El títol de constitució pot establir un increment de la 
participació en les despeses comunes que correspon a 
un element privatiu concret, en el cas d’ús o gaudi des-
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proporcionat d’elements o serveis comuns com a con-
seqüència de l’exercici d’activitats empresarials o pro-
fessionals en el pis o el local. Aquest increment també 
el pot acordar la junta de propietaris. En cap dels dos 
casos, l’increment no pot ésser superior al doble del 
que li correspondria per la quota.

Article 553-46. Responsabilitat de la comunitat 

1. Dels deutes contrets per raó de la comunitat en res-
ponen els crèdits i fons comuns dels propietaris i els 
elements privatius de benefici comú. Subsidiàriament, 
en responen els propietaris dels elements privatius en 
proporció a la quota de participació.

2. Per a embargar els fons, els crèdits i els elements 
privatius de benefici comú, n’hi ha prou amb deman-
dar la comunitat en la persona del seu president.

3. Per a embargar la resta dels elements privatius, s’ha 
de requerir el pagament a tots els propietaris i deman-
dar-los personalment.

Article 553-47. Reclamació en cas d’impagament de 
les despeses comunes 

1. La presidència o l’administració poden exigir, en un 
procés monitori, el pagament de les quantitats degudes 
per les despeses comunes.

2. La certificació de l’impagament ha de contenir: 

a) La liquidació del deute amb indicació dels concep-
tes impagats.

b) La identificació de l’acord o els acords de la junta 
de propietaris de la qual es deriven les quantitats re-
clamades.

c) La data i el lloc on s’han presentat al pagament els 
rebuts impagats.

d) El requeriment de pagament fet al deutor.

3. Si el deutor s’hi oposa, la comunitat pot instar i els 
tribunals han de decretar, sense necessitat d’haver de 
constituir caució, l’embargament preventiu del o dels 
elements privatius del propietari deutor per fer efecti-
ves les quantitats reclamades, els seus interessos i les 
costes. El deutor pot deixar sense efecte l’embarga-
ment si aporta un aval bancari per l’esmentada quan-
titat.

4. En cas que s’imposin les costes al deutor, s’han d’in-
cloure els honoraris d’assistència lletrada i de procura-
dor encara que el concurs d’aquests serveis professio-
nals no fos preceptiu segons la llei.

Secció Tercera. Propietat horitzontal complexa

Article 553-48. Configuració

1. La propietat horitzontal complexa implica la coexis-
tència de subcomunitats integrades en un immoble o 
en un conjunt immobiliari format per diverses escales 
o portals o per una pluralitat d’edificis independents 

i separats que es connecten entre ells i comparteixen 
zones enjardinades i d’esbarjo, piscines o altres ele-
ments comuns semblants.

2. En el règim de la propietat horitzontal complexa, 
cada escala, portal o edifici constitueix una subcomu-
nitat que es regeix per les normes de les seccions pri-
mera i segona d’aquest capítol.

3. Es poden configurar com una subcomunitat aquells 
elements privatius, situats en un o més immobles, que 
es troben connectats entre si i que gaudeixen d’inde-
pendència econòmica i funcional.

Article 553-49. Quotes

Cadascun dels elements privatius que integren una sub-
comunitat té assignada una quota particular de partici-
pació, separada de la quota general que li correspon en 
el conjunt de la propietat horitzontal complexa.

Article 553-50. Constitució

1. La propietat horitzontal complexa es constitueix ini-
cialment com una sola comunitat amb subcomunitats 
o bé com una agrupació de diverses comunitats. En 
aquest darrer cas, poden atorgar el títol els propietaris 
únics dels diversos immobles o els presidents de les 
respectives comunitats autoritzats per un acord previ 
de cada junta.

2. El títol de constitució ha de constar en una escrip-
tura pública que ha de descriure el complex immobi-
liari en el seu conjunt, així com tots i cadascun dels 
elements privatius que el componen, amb indicació de 
la subcomunitat de la qual formen part i de la quota de 
participació general i particular. A més, s’han de des-
criure els elements comuns del complex, com els vials, 
les zones enjardinades i d’esbarjo i altres serveis.

3. El règim de la propietat horitzontal complexa s’ins-
criu en el Registre de la Propietat d’acord amb la le-
gislació hipotecària, per mitjà d’una inscripció general 
en foli propi per a la propietat horitzontal complexa i, 
a més, en un altre foli propi per a cada subcomunitat i 
cada element privatiu.

Article 553-51. Regulació i acords

1. En la propietat horitzontal complexa, cada subco-
munitat té els seus òrgans específics i adopta els seus 
propis acords amb independència de les altres subco-
munitats i de la comunitat general, dins de l’àmbit ma-
terial que li sigui reconegut en el títol constitutiu.

2. Els estatuts poden regular un consell de presidents 
si la complexitat del conjunt immobiliari i dels ele-
ments, els serveis i les instal·lacions comunes, el nom-
bre d’elements privatius o altres circumstàncies ho 
fan aconsellable. El consell ha d’actuar de manera col-
legiada per a l’administració ordinària dels elements 
comuns de tot el conjunt i s’ha de regir per les normes 
de la junta de propietaris adaptades a la seva naturale-
sa específica.
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Article 553-52. Comunitats i subcomunitats per a ga-
ratges i trasters 

1. La comunitat de garatge o trasters, llevat de previsió 
estatutària en contra, funciona amb independència de 
la comunitat general pel que fa als assumptes del seu 
interès exclusiu en els casos següents: 

a) Si es configura en règim de comunitat com a ele-
ment privatiu d’un règim de propietat horitzontal i 
l’adquisició d’una quota indivisa atribueix l’ús exclusiu 
de places d’aparcament o de trasters i la utilització de 
les rampes d’accés i sortida, les escales i les zones de 
maniobres. En aquest cas, els titulars de la quota indi-
visa no poden exercir l’acció de divisió de la comunitat 
ni gaudeixen de drets d’adquisició preferent.

b) Si les diverses places d’aparcament o els trasters 
d’un local d’un immoble en règim de propietat horit-
zontal es constitueixen com a elements privatius. En 
aquest cas, s’assigna a cada plaça, a més del número 
d’ordre i de la quota que li correspon en el règim de 
propietat horitzontal, un número o lletra d’identifica-
ció concrets; les rampes, les escales i les zones d’ac-
cés, maniobra i sortida dels vehicles es consideren ele-
ments comuns del garatge o traster.

2. No hi ha subcomunitat per al local de garatge o tras-
ters en els casos següents: 

a) Si les diverses places d’aparcament o els trasters es 
configuren com a annexos inseparables dels elements 
privatius de la comunitat. En aquest cas, se’ls aplica el 
que estableix l’article 553-35.

b) Si el local destinat a garatge o trasters es configura 
com a element comú del règim de propietat horitzontal. 
En aquest cas, l’ús concret de les places d’aparcament o 
dels trasters no es pot cedir a terceres persones amb in-
dependència de l’ús de l’element privatiu respectiu.

3. Es pot constituir una subcomunitat per al local o lo-
cals destinats a garatge o trasters si diversos immobles 
subjectes a règim de propietat horitzontal en compar-
teixen l’ús. En aquest cas, la subcomunitat forma part, 
a més, de cada propietat horitzontal en la projecció 
vertical que li correspon. Si unes normes estatutàries 
concretes no estableixen el contrari, els titulars de les 
places tenen dret a utilitzar totes les zones d’accés, dis-
tribució, maniobra i sortida de vehicles situades al lo-
cal o locals amb independència de l’immoble concret 
en la vertical o la façana del qual estiguin situades.

Secció quarta. Propietat horitzontal per parcel·les

Article 553-53. Concepte i configuració

1. El règim de la propietat horitzontal es pot establir, 
per parcel·les, sobre un conjunt de finques indepen-
dents que tenen la consideració de solars, edificats o 
no, formen part d’una actuació urbanística i participen 
amb caràcter inseparable d’uns elements de titularitat 
comuna.

2. El règim de propietat horitzontal per parcel·les es 
regeix, en allò que no estableixi el títol constitutiu, per 
les normes específiques d’aquesta secció i, supletòria-
ment, per les d’aquest capítol, d’acord amb la seva na-
turalesa específica i amb el que disposa la normativa 
urbanística aplicable.

Article 553-54. Finques de titularitat privativa

1. Les finques privatives i, si escau, llurs annexos in-
separables, pertanyen en exclusiva a llurs titulars en el 
règim de propietat que els sigui aplicable.

2. Els actes d’alienació i gravamen i l’embargament de 
les finques privatives s’estenen de manera inseparable 
a la quota de participació que els correspon en els ele-
ments comuns.

3. L’alienació d’una finca privativa no dóna als propi-
etaris de les altres cap dret d’adquisició preferent de 
naturalesa legal.

Article 553-55. Elements comuns

1. Són elements comuns les finques, els elements im-
mobiliaris i els serveis i les instal·lacions que es desti-
nen a l’ús i gaudi comú que esmenta el títol de consti-
tució, entre els quals s’inclouen les zones enjardinades 
i d’esbarjo, les instal·lacions esportives, els locals soci-
als, els serveis de vigilància i, si escau, altres elements 
semblants.

2. Els elements comuns són inseparables de les finques 
privatives, a les quals estan vinculats per mitjà de la 
quota de participació que, expressada en centèsimes, 
correspon a cada finca en el conjunt.

Article 553-56. Restriccions

Les restriccions a l’exercici de les facultats dominicals 
sobre finques privatives que imposen el títol de consti-
tució o els estatuts, el planejament urbanístic o les lleis 
tenen la consideració d’elements comuns.

Article 553-57. Títol de constitució

1. El títol de constitució del règim ha de constar en una 
escriptura pública, la qual ha de contenir: 

a) La relació del conjunt en general, que ha d’incloure 
el nom i l’emplaçament, l’extensió, l’aprovació admi-
nistrativa de l’actuació urbanística en què s’integra, les 
dades essencials de la llicència o de l’acord de parcel-
lació, el nombre de solars que la configuren i la referèn-
cia i descripció de les finques i instal·lacions comunes.

b) La relació de les obres d’urbanització i de les instal-
lacions del conjunt i el sistema previst per a conser-
var-les i fer-ne el manteniment, i també la informació 
sobre la prestació de serveis no urbanístics i les altres 
circumstàncies que resultin del pla d’ordenació.

c) La descripció de totes les parcel·les i dels altres ele-
ments privatius, que ha d’incloure el número d’ordre; 
la quota general de participació i, si escau, les especi-
als que els corresponen; la superfície; els límits, i, si 
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escau, els espais físics o drets que en constitueixin an-
nexos o que hi estiguin vinculats.

d) Les regles generals o específiques sobre la destina-
ció i l’edificabilitat de les finques i la informació sobre 
si són divisibles.

e) Els estatuts, si n’hi ha.

f) La relació de terrenys d’ús i domini públic compresos 
dins de l’àmbit de la propietat horitzontal per parcel·les.

g) Un plànol descriptiu del conjunt, en el qual s’han 
d’identificar les finques privatives i els elements comuns.

2. Les determinacions urbanístiques que contingui el 
títol de constitució tenen efectes merament informatius.

3. No cal descriure cadascuna de les parcel·les si el rè-
gim de propietat horitzontal per parcel·les s’estableix 
per acord de tots o d’una part dels propietaris de parcel-
les, edificades o no, situades en una unitat urbanística 
consolidada, que ja figuren inscrites en el Registre de 
la Propietat com a finques independents, però s’ha fet 
constar, com a mínim, el número que els correspon en 
la urbanització, la identificació registral, la referència 
cadastral i els noms dels propietaris.

Article 553-58. Constància registral 

1. El règim de propietat horitzontal per parcel·les s’ins-
criu en el Registre de la Propietat d’acord amb la le-
gislació hipotecària. S’ha de fer una inscripció gene-
ral per al conjunt i una inscripció per a cada una de 
les finques privatives i, si és procedent, de les finques 
destinades a ús i gaudi o a serveis comuns, per a cada 
una de les quals ha d’obrir-se un foli especial separat.

2. Si la propietat horitzontal per parcel·les recau total-
ment o parcialment sobre diverses finques, s’ha de re-
alitzar una agrupació instrumental d’aquestes. En la 
nota de referència es fa constar el seu caràcter instru-
mental i es considera, a tots els efectes, que mai ha 
existit comunitat. Les finques privatives poden adjudi-
car-se directament al titular que correspongui.

3. La inscripció del règim de la propietat horitzontal per 
parcel·les s’ha de practicar a favor dels seus integrants i, 
a més de les dades exigides per la legislació hipotecària, 
ha de contenir les establertes per l’article 553-57 que tin-
guin transcendència real i la referència a l’arxiu del plà-
nol. En tots els casos, han de fer-se les notes marginals 
de referència a les inscripcions de les finques privatives.

4. Les inscripcions de les finques privatives contenen, 
a més de les dades exigides per la legislació hipotecà-
ria, les següents: 

a) El número de parcel·la que els correspon.

b) La quota o quotes de participació.

c) El règim especial o les restriccions que poden afec-
tar-les de forma determinada.

d) La referència a la inscripció general i la subjecció al 
règim de la propietat horitzontal per parcel·les.

5. Les finques destinades a ús i gaudi o als serveis co-
muns s’inscriuen a favor dels integrants de la propietat 
horitzontal per parcel·les, sense mencionar-los de forma 
explícita ni fer constar les quotes que els corresponen.

6. En cas d’establiment de la propietat horitzontal per 
parcel·les de forma sobrevinguda, ha d’obrir-se un foli 
separat i independent per a la propietat horitzontal en 
conjunt, en el qual han de constar les circumstàncies 
establertes per aquest article i ha de fer-se una referèn-
cia, per una nota marginal, a cada una de les inscrip-
cions de les finques que passen a ser privatives, en la 
qual ha de fer-se constar la quota que els correspon.

Article 553-59. Extinció voluntària

1. L’extinció voluntària de la propietat horitzontal per 
parcel·les es produeix per acord de les quatre cinque-
nes parts dels propietaris, que han de representar les 
quatre cinquenes parts de les quotes de participació.

2. S’han de liquidar totalment, una vegada acordada 
l’extinció, les obligacions vers terceres persones i, si es-
cau, vers els propietaris. En el procés de liquidació, la 
junta de propietaris ha de mantenir les seves funcions, 
ha de percebre les quotes endarrerides i els altres crè-
dits a favor de la propietat horitzontal per parcel·les, ha 
d’alienar, si escau, els immobles d’ús comú que s’ha-
gi acordat d’alienar i, una vegada complertes totes les 
operacions, n’ha de retre comptes a tots els propie taris.

Article 2. Modificació de l’article 551-2 del 
Codi civil de Catalunya

Es modifica l’apartat 2 de l’article 551-2 del Codi civil 
de Catalunya, que queda redactat de la manera següent: 

2. La comunitat en règim de propietat horitzontal es re-
geix pel títol de constitució, que s’ha d’adequar a les 
disposicions del capítol III. Les situacions de comunitat 
que reuneixen els requisits de la propietat horitzontal i 
no s’hagin configurat conforme al que es disposa en el 
capítol III, es regeixen pels pactes establerts entre els 
copropietaris, per les normes de la comunitat ordinària 
i, si escau, per les disposicions del capítol III que resul-
tin conformes amb les circumstàncies del cas.

Disposició transitòria Primera. Règim de la 
propietat horitzontal

Les normes d’aquesta llei s’apliquen als immobles 
constituïts en règim de propietat horitzontal abans de 
la seva entrada en vigor.

Disposició transitòria Segona. Propietats 
horitzontals per parcel·les preexistents

1. Les propietats horitzontals per parcel·les existents 
abans de l’1 de juliol de 2006 que encara no s’hagin 
constituït a l’entrada en vigor d’aquesta llei disposen, 
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a partir d’aquest moment, d’un nou termini de quatre 
anys per a fer-ho d’acord amb les seves normes. Una 
vegada transcorregut aquest termini, qualsevol propi-
etari pot demanar judicialment l’atorgament del títol.

2. Per a l’atorgament del títol és suficient el vot favora-
ble dels propietaris que representin dues terceres parts 
del total de les parcel·les afectades, però cal aportar la 
llicència de l’ajuntament del terme municipal on estan 
situades les parcel·les, o bé acreditar que s’ha sol·licitat 
amb més de tres mesos d’anticipació respecte a l’ator-
gament de l’escriptura.

3. L’atorgament del títol de constitució no permet ni 
comporta en cap cas la regularització de situacions 
urbanísticament irregulars i no comporta necessària-
ment l’extinció de les associacions de propietaris.

Disposició final. Entrada en vigor 

Aquesta llei entra en vigor al cap d’un mes de la seva 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Antecedents del projecte de llei

Memòria Explicativa de Disposició Normativa

Dades de la disposició

Tipus de disposició: Projecte de llei

Títol de la disposició: Projecte de llei de modificació 
del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu 
als drets reals

Documents que conté l’expedient

1. Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals.

2. Memòria prèvia a l’inici de la tramitació de l’Avant-
projecte de llei de modificació del llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals.

3. Avantprojecte de llei de modificació del llibre cin-
què del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals.

4. Memòria general de la Direcció General de Dret i 
d’Entitats Jurídiques.

5. Memòria d’avaluació d’impacte de les mesures pro-
posades de la Direcció General de Dret i d’Entitats Ju-
rídiques.

6. Informe jurídic preliminar.

7. Tràmit de consulta interdepartamental.

8. Peticions d’informe d’impacte pressupostari i d’in-
forme interdepartamental d’impacte de gènere.

9. Informe de la Direcció General de Pressupostos.

10. Avantprojecte de llei de modificació del llibre cin-
què del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, 

sotmès a la sessió del Consell Tècnic de 2 d’abril de 
2013 i als tràmits d’informació pública i audiència.

11. Certificat de la sessió del Consell Tècnic de 2 
d’abril de 2013.

12. Informe de l’Institut Català de les Dones.

13. Tràmit d’informació pública i d’audiència.

14. Avantprojecte de llei de modificació del llibre cin-
què del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals.

15. Memòria, de la Direcció General de Dret i d’Enti-
tats Jurídiques, sobre les consultes realitzades i les al-
legacions presentades.

16. Observacions de la unitat central del Gabinet Ju-
rídic i del Departament de Benestar Social i Família.

17. Memòria complementària a la memòria d’observa-
cions, de la Direcció General de Dret i d’Entitats Ju-
rídiques.

18. Informe jurídic final.

19. Memòria complementària a la memòria d’observa-
cions, de la Direcció General de Dret i d’Entitats Ju-
rídiques.

20. Memòria complementària a la memòria d’avalua-
ció d’impacte, de la Direcció General de Dret i d’En-
titats Jurídiques.

21. Avantprojecte de llei de modificació del llibre cin-
què del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals.

22. Certificat de la sessió del Consell Tècnic de 25 de 
juny de 2013.

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

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de drets de les persones 
gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i 
per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofò-
bia i la transfòbia
Tram. 202-00035/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 27362 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 27362)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
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el que estableixen els articles 104 i següents del Regla-
ment del Parlament, presenta la següent esmena a la 
totalitat a la Proposició de llei de drets de les persones 
gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradica-
ció de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (tram. 
202-00035/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Proposició de llei de supressió dels consells 
comarcals i de modificació del text refós de 
la Llei d’organització comarcal de Catalunya
Tram. 202-00036/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 19750; 26312; 26837; 27231 / Admissió 

a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2013

Esmenes presentades pel GP d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 19750)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Marta Ribas Frias, dipu-
tada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 104 i següents del Reglament 
del Parlament, presenten la següent esmena a la totalitat 
a la Proposició de llei de supressió dels consells comar-
cals i de modificació del text refós de la Llei d’organit-
zació comarcal de Catalunya (tram. 202-00036/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2013

Dolors Camats Luis Marta Ribas Frias
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 26312)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Marc Sanglas i Al-
cantarilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-

bleixen els articles 104 i següents del Reglament del 
Parlament, presenten la següent esmena a la totalitat a 
la Proposició de llei de supressió dels consells comar-
cals i de modificació del text refós de la Llei d’orga-
nització comarcal de Catalunya (tram. 202-00036/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2013

Marta Rovira i Vergés Marc Sanglas i Alcantarilla
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel GP Socialista (reg. 26837)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 104 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de 
llei de supressió dels consells comarcals i de modifica-
ció del text refós de la Llei d’organització comarcal de 
Catalunya (tram. 202-00036/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP Socialista

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Esmenes presentades pel GPi de Convergència i Unió 
(reg. 27231)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 104 i següents del Reglament del Par-
lament, presenta la següent esmena a la totalitat a la 
Proposició de llei de supressió dels consells comarcals 
i de modificació del text refós de la Llei d’organització 
comarcal de Catalunya (tram. 202-00036/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Proposició de llei del protectorat de les fun-
dacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 202-00041/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 16.07.2013 al 29.07.2013).
Finiment del termini: 30.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.07.2013.

Proposició de llei de l’autoritat del docent
Tram. 202-00042/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 16.07.2013 al 29.07.2013).
Finiment del termini: 30.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.07.2013.

Proposició de llei de lluita contra la morosi-
tat en l’àmbit de la Generalitat
Tram. 202-00043/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 16.07.2013 al 29.07.2013).
Finiment del termini: 30.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.07.2013.

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

3.10.15. DESIGNACIONS DE SÍNDICS DE LA 
SINDICATURA DE COMPTES

Procediment per a elegir tres síndics de la 
Sindicatura de Comptes
Tram. 282-00001/09

Assignació de la Comissió per a tenir les com-
pareixences

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.07.2013.

3.10.20. ALTRES ELECCIONS I PROPOSTES DE 
NOMENAMENT O DE CONFORMITAT

Procediment per a elegir un membre o una 
membre del Consell Social de la Universitat 
de Barcelona
Tram. 284-00007/10

Propostes de candidats
Reg. 29138 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 12.07.2013

Proposta de candidats presentada pel Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 29138)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 157 del Reglament del Parlament i 85 de la Llei 
1/2003, del 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, 
proposa com a membre del Consell Social de la Uni-
versitat de Barcelona al Sr. Jordi Hereu i Boher.

Per donar compliment al que disposa l’article 157, 
s’adjunta el currículum del Sr. Jordi Hereu i Boher.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

N. de la R.: El currículum del candidat pot ésser con-
sultat a l’Arxiu del Parlament.

Procediment per a elegir un membre o una 
membre del Consell Social de la Universitat 
de Girona
Tram. 284-00008/10

Propostes de candidats
Reg. 29141 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 12.07.2013

Proposta de candidats presentada pel Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 29141)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 157 del Reglament 
del Parlament i 85 de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, 
d’universitats de Catalunya, comunica que Manuel 
Ibarz Casadevall ha estat designat membre del Consell 
Social de la Universitat de Girona.
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Adjuntem a aquest escrit les dades corresponents al 
currículum del candidat.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

N. de la R.: El currículum del candidat pot ésser con-
sultat a l’Arxiu del Parlament.

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la redacció 
d’un projecte de construcció d’una via per 
a bicicletes i vianants que connecti Breda 
amb l’estació de Riells i Viabrea - Breda
Tram. 250-00386/10

Retirada de les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (BOPC 
97, p. 27)

Retirada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 26533).
Coneixement: Mesa de la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat, 03.07.2013.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut de secundària al barri de Can 
Llong, de Sabadell
Tram. 250-00467/10

Esmenes presentades
Reg. 28105 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 10.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 28105)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a iniciar els tràmits necessaris que resten pen-
dents per a construir un institut de secundària per al 
barri de Can Llong com a actuació planificada pel de-
partament d’Ensenyament per tal de poder executar 
l’obra tan aviat com la disponibilitat pressupostària ho 
permeti.»

Proposta de resolució sobre la provisió de 
plantilles del Departament d’Ensenyament 
per al curs 2013-2014
Tram. 250-00469/10

Esmenes presentades
Reg. 28106; 28124 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 10.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 28124)

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

«3. Garantir que, a banda que els decrets i normes que 
suposin desplegament de la LEC es debatin en els di-
versos òrgans de participació del Departament, hi ha-
gi un debat i informació ampli abans, durant i després 
de la tramitació més enllà d’aquests òrgans.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 28106)

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

Del punt 1

«1. No modificar el decret de provisió de plantilles fins 
que no hi hagi consens i acord amb els Sindicats i les 
AMPAs.»

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

Del punt 3

«3. Garantir el compliment de la negociació del decret 
de Provisió de Plantilles docents que ja s’ha realitzat 
en el sí de la mesa sectorial de negociació i representa-
ció del personal docent prevista a la disposició addici-
onal 10ª de la Llei d’Educació.»
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
i la instal·lació de mòduls prefabricats a l’Es-
cola Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00471/10

Esmenes presentades
Reg. 28107 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 10.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 28107)

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

Del punt 1

«1. Continuar garantint el manteniment que el depar-
tament d’Ensenyament realitza regularment dels mò-
duls prefabricats que li corresponen.»

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

Del punt 2

«2. Dotar l’escola Quatre Vents de l’equipament neces-
sari d’acord amb les necessitats del centre i a les dispo-
nibilitats pressupostàries.»

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

Del punt 3

«3. Garantir les 18 aules, els 4 espais de 25m2, el men-
jador i la sala de professors per atendre els 17 grups 
d’alumnes escolaritzats al centre el curs 2013-2014.»

Proposta de resolució sobre el desplega-
ment reglamentari de la Llei 14/2010, dels 
drets i les oportunitats en la infància i l’ado-
lescència

Tram. 250-00473/10

Esmenes presentades

Reg. 28083 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CBFI, 10.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 28083)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a desenvolupar reglamentàriament tal i com 
ja ha anunciat, la Llei 14/2010, dels drets i les oportu-
nitats en la infància i l’adolescència per definir clara-
ment les situacions de risc lleu, moderat i greu, en el 
que s’incorporin diferents llistats d’indicadors i d’ob-
servacions sobre el risc, alguns també de protecció i 
resiliència, i diferents criteris per a la presa de deci-
sions a l’hora de determinar el nivell d’intervenció re-
alizant una feina d’integració, per tal que, tant des de 
l’atenció primària com des de l’especialitzada, se sà-
piga quins són els criteris comuns a tots els professio-
nals.»

Proposta de resolució sobre el servei de 
transport escolar per als alumnes de l’Esco-
la Herois del Bruc i de l’Institut Guinovarda, 
de Piera

Tram. 250-00478/10

Esmenes presentades

Reg. 28108; 28125 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 10.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 28108)

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

De refosa dels punts 1, 2 i 3

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a modificar el Decret 161/1996 de 14 de maig 
pel qual es regula el servei escolar de transport, per 
tal de desplegar l’establert en l’article 6.3 de la Llei 
12/2009 de 10 de juliol d’Educació.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 28125)

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

«3. Manifestar el suport a l’AMPA de l’Escola Herois 
del Bruc i per extensió al conjunt de la comunitat edu-
cativa en la seva reclamació d’una oferta pública, dig-
na i de qualitat incloent-hi l’equitat i la igualtat d’opor-
tunitats en l’accés al transport escolar obligatori i no 
obligatori.»

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Escola Polinyà
Tram. 250-00480/10

Esmenes presentades
Reg. 26411; 28109; 28126 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CEU, 10.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 26411)

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

«El Parlament insta al Govern a que la construcció de-
finitiva de l’escolà de Polinyà no vagi més enllà del 
curs 2014-2015, per poder instal·lar-se al nou edifici el 
curs 2015-2016, tot garantint la dotació pressupostà-
ria específica al pressupost de la Generalitat per l’any 
2014.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 28109)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a iniciar durant el curs 2014-2015 els tràmits 
per a la construcció del nou edifici de l’escola de Po-
linyà.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 28126)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a, atesa la perillositat de la ubicació actual 
dels mòduls existents, iniciar durant el curs 2014-2015 
els tràmits per a la construcció del nou edifici de l’es-
cola de Polinyà.»

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
provisional d’un nou mòdul prefabricat a 
l’Escola Polinyà
Tram. 250-00481/10

Esmenes presentades
Reg. 28110; 28127 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 10.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 28110)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir l’adequació dels espais del cen-
tre valorant l’opció més viable, més adequada i menys 
costosa pel tal d’atendre la distribució dels espais pro-
visionals per als 4 grups, amb un total de 88 alumnes, 
escolaritzats a l’escola de Polinyà.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 28127)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a treballar amb l’Ajuntament i la comunitat 
educativa de l’escola Polinyà la millor solució de dis-
tribució dels espais provisionals fins que no s’iniciï la 
construcció del nou equipament.»
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Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un pla d’inversions per als centres educa-
tius de Salt per al període 2013-2020
Tram. 250-00482/10

Esmenes presentades
Reg. 28111; 28128 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 10.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 28111)

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

Del punt 3

«3. Realitzar una planificació, conjuntament amb el 
Consistori, per tal que l’oferta educativa del munici-
pi s’adeqüi a les necessitats d’escolarització de la seva 
població.»

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

Del punt 4

«4. Revisar, conjuntament, la Comissió de Garanties 
d’Admissió i l’Oficina Municipal d’Escolarització, la 
distribució dels escolars amb necessitats educatives 
especials a tots els centres del Servei d’Educació de 
Catalunya i planificar les necessitats d’escolarització 
dels alumnes de secundària al municipi.»

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

Del punt 5

«5. Revisar l’oferta de beques menjador a les escoles 
de primària mantenint la qualitat nutricional, estudi-
ant la viabilitat d’utilitzar la cuina de l’escola Mas Ma-
só, com a cuina central d’aquestes escoles.»

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

Del punt 6

«6. Desenvolupar els plans educatius que es duen a 
terme a la ciutat de Salt responent a les línies de treball 
establertes i descrites en el Pla per a la reducció del 
fracàs escolar a Catalunya 2012-2018.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 28128)

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

De refosa dels punts 1, 2 i 3

«Acordar amb els municipis i la comunitat educativa 
de Salt i de tota la comarca del Gironès un pla prio-
ritzat d’inversions en centres educatius a la comarca, 
amb calendari inclòs.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(2)

«4. Revisar conjuntament amb el Consell Escolar Mu-
nicipal i l’Oficina d’Escolarització la distribució dels 
escolars amb necessitats educatives especials a tots els 
centres amb finançament públic i avaluar la necessitat, 
conveniència i viabilitat d’un projecte d’institut escola 
entre l’institut Salvador Sunyer i l’escola Gegant del 
Rec com també entre la nova escola primària les Ar-
rels i la resta d’instituts existents.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(3)

«5. Revisar l’organització del servei de menjador a les 
escoles de primària per tal de garantir la qualitat nu-
tricional i l’eficiència òptimes perquè cap infant es que-
di sense servei de menjador per raons econòmiques.»

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Institut Bruguers, de Gavà
Tram. 250-00489/10

Esmenes presentades
Reg. 28117; 28129 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 10.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 28117)

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

Del punt 1

«1. Prioritzar la reforma integral de l’Institut Bruguers 
de Gavà (Baix Llobregat) i executar-la, d’acord amb el 
projecte aprovat, tan aviat com sigui possible.»
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2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Calendaritzar l’inici de les obres de construcció de 
l’Institut Bruguers de Gavà durant aquest centre durant 
l’any 2013.»

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

Del punt 3

«3. Lliurar a la comunitat educativa de l’Institut Bru-
guers de Gavà una còpia de l’informe realitzat per part 
del Departament d’Educació, així com les conclusions i 
actuacions derivades del mateix.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 28129)

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

«1. Prioritzar la reforma integral de l’Institut Bru-
guers, de Gavà (Baix Llobregat), d’acord amb el pro-
jecte presentat, tan aviat com les disponibilitats pres-
supostàries ho permetin.»

Proposta de resolució sobre la modificació 
del decret de creació del Consell Assessor 
de Polítiques Socials i Familiars
Tram. 250-00490/10

Esmenes presentades
Reg. 28142 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CBFI, 10.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 28142)

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

«1. Modificar el decret de creació del Consell Assessor 
de Polítiques Socials i Familiars per tal d’ampliar les 
seves funcions i incorporar la publicitat d’acords, estu-
dis i informes que elabori.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

«3. Donar publicitat de l’activitat del Consell Asses-
sor de Polítiques Socials i Familiars a través dels mit-
jans de consideri adients i a incorporar, igualment, la 
necessitat que el comparegui una vegada a l’any a la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració o, si s’es-
cau, la d’Infància, per tal de donar compte de les seves 
actuacions i establir un diàleg amb els diferents grups 
parlamentaris.»

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’escola d’Almenar
Tram. 250-00494/10

Esmenes presentades
Reg. 27167; 28118; 28130 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CEU, 10.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 27167)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista (1)

D’un punt 2: 

«2. Mentre no es finalitzin les obres de l’edifici de la 
nova escola a Almenar, actuar de forma urgent i ex-
traordinària en el sistema de sanejament i calefacció 
de l’antiga Escola per garantir l’inici del curs Escolar 
2013-2014».

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 28118)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a incloure, tan aviat com les disponibilitats 
pressupostàries ho permetin, la dotació econòmica ne-
cessària per iniciar la construcció de la nova escola 
d’Almenar (Segrià).»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 28130)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a acordar 
amb els municipis del Segrià un pla prioritzat d’inver-
sions en centres educatius a la comarca, amb calenda-
ri inclòs, per tal de reservar les partides necessàries en 
els pressupostos que s’acordin per iniciar la construc-
ció de la nova escola d’Almenar i de la resta d’inversi-
ons pendents.»

Proposta de resolució sobre el compliment 
del conveni signat amb l’Ajuntament de Tar-
ragona amb relació a l’Escola Oficial d’Idi-
omes
Tram. 250-00508/10

Esmenes presentades
Reg. 27172; 28131 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 10.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 27172)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista (1)

«[...] del present any, començant els pagaments de for-
ma immediata donat que ja s’han lliurat les obres que 
era l’única condició necessària.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 28131)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a donar prioritat a la incorporació en el nou 
pressupost del 2013 de la partida econòmica necessà-
ria per a complir el conveni signat amb l’Ajuntament 
de Tarragona per al finançament de la construcció de 
l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona.»

Proposta de resolució sobre les llars d’in-
fants El Petit Montgrí, de Torroella de Mont-
grí, i Mar i Cel, de l’Estartit
Tram. 250-00524/10

Esmenes presentades
Reg. 28119; 28132 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 10.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 28119)

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

«El Parlament insta al Govern a garantir l’accessibi-
litat de les famílies a l’escola bressol El Petit Montgrí 
de Torroella i l’Escola Bressol Mar i Cel de l’Estartit 
aportant el departament d’Ensenyament els endarre-
riments a l’ajuntament tan aviat com sigui possible i 
vetllant perquè aquelles famílies que amb mancances 
econòmiques informades pels serveis socials necessi-
ten aquest servei per als seus fills, puguin tenir una so-
lució a l’escolarització dels seus infants.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 28132)

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

«El Parlament insta el Govern i l’Ajuntament de Torro-
ella de Montgrí a garantir l’accessibilitat de les famí-
lies a les escoles bressol El Petit Montgrí de Torroella 
de Montgrí i Marc i Cel de l’Estartit perquè cap infant 
i família que ho necessitin es quedin sense utilitzar el 
servei.»

Fascicle segon
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Proposta de resolució de rebuig de la re-
pressió dels moviments feministes a Tunísia
Tram. 250-00531/10

Esmenes presentades
Reg. 27174 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CAEUEC, 10.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 27174)

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

Del punt 1. Nova redacció: 

«1. Rebutja la vulneració dels drets de les dones».

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

Del punt 2. Nova redacció: 

«2. Insta el Govern de la Generalitat a traslladar al 
Govern de l’Estat el posicionament del Parlament de 
Catalunya de suport als drets de les dones a Tunísia i a 
realitzar les gestions necessàries per tal de que el Go-
vern de l’Estat intercedeixi davant del Govern de Tuní-
sia a favor d’Amina Sboui».

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels deutes a l’entitat Bidó de Nou Barris i 
sobre el garantiment del projecte Circ d’Hi-
vern
Tram. 250-00532/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26662; 
26792; 27624).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la planificació 
escolar de secundària a Sant Joan de Vila-
torrada per al curs 2013-2014
Tram. 250-00533/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26663; 
26793; 27625).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura 
d’una línia de P3 a l’Escola Frederic Mistral 
i la instal·lació d’un mòdul a l’Escola Paco 
Candel, de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00534/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26664; 
26794; 27626).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució de suport al dret a 
l’autodeterminació del poble sahrauí
Tram. 250-00535/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26665; 
26795; 27627).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’increment de 
personal a la Unitat de Suport a l’Educació 
Especial de l’Escola Àngels Alemany i Boris, 
de Lloret de Mar
Tram. 250-00537/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26666; 
26796; 27628).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el desdobla-
ment de la carretera C-12 al pas per Tortosa
Tram. 250-00538/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26667; 
26797; 27629).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució de condemna d’una 
agressió racista a l’estació de tren de Ma-
taró
Tram. 250-00539/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26668; 
26798; 27630).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’illa d’equipaments del Mercat del Gui-
nardó, de Barcelona
Tram. 250-00540/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26669; 
26799; 27631).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les immatricu-
lacions de béns immobles
Tram. 250-00541/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26670; 
26800; 27632).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució de rebuig de la Llei 
orgànica de millorament de la qualitat de 
l’ensenyament
Tram. 250-00542/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26671; 
26801; 27633).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la retirada del 
Projecte de llei orgànica de millorament de 
la qualitat de l’ensenyament i la destitució 
del ministre d’Educació
Tram. 250-00543/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26672; 
26802; 27634).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels horaris d’obertura dels centres d’aten-
ció primària del Vallès Occidental a l’estiu
Tram. 250-00544/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26673; 
26803; 27635).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució de suport a l’asso-
ciació Altra Italia i a les víctimes dels bom-
bardejos feixistes sobre Catalunya que han 
presentat una querella per aquests bombar-
dejos
Tram. 250-00545/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26674; 
26804; 27636).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les beques de 
menjador
Tram. 250-00546/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26675; 
26805; 27637).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del Registre Civil com a servei públic de les 
administracions públiques
Tram. 250-00547/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 26676; 27638).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la retirada del 
Projecte de llei orgànica per a la millora de la 
qualitat educativa i sobre la defensa del mo-
del d’escola catalana
Tram. 250-00548/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 27639).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució de condemna als 
atacs al monument a les víctimes del nazis-
me de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-00549/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 26677; 27640).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el retorn de 
l’activitat quirúrgica als hospitals públics de 
regió sanitària de Girona
Tram. 250-00550/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 26678; 27641).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la igualtat d’horari de docència per als 
alumnes de les escoles concertades
Tram. 250-00551/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 26679; 27642).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els preus de la 
matrícula dels cicles formatius de grau su-
perior i les mesures per a poder accedir a 
aquests estudis
Tram. 250-00552/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 27643).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Abrera
Tram. 250-00553/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 26680; 27644).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció als in-
fants necessitats durant l’estiu
Tram. 250-00554/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 26681; 27645).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la modificació 
de les funcions del Consell Assessor per a 
la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sa-
nitari
Tram. 250-00555/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 26682; 27646).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la visibilitat del 
Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el 
Progrés del Sistema Sanitari
Tram. 250-00556/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 26683; 27647).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament 
del deute de l’Institut Català d’Assistència i 
Serveis Socials a les entitats de recursos as-
sistencials
Tram. 250-00557/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 26684; 27648).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’enfortiment 
dels criteris socials en l’adjudicació dels 
contractes de gestió de serveis socials
Tram. 250-00558/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 26685; 27649).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el lliurament als 
grups parlamentaris dels treballs del Consell 
Assessor de Polítiques Socials i Familiars
Tram. 250-00559/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 26686; 27650).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la celebració 
del vintè aniversari de l’Any Internacional de 
la Família
Tram. 250-00560/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 26687; 27651).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el lliurament als 
grups parlamentaris dels treballs del Consell 
Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés 
del Sistema Sanitari
Tram. 250-00561/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26688; 
26806; 27652).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el programa 
Pacient Expert Catalunya
Tram. 250-00562/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26689; 
26807; 27653).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls de 
plans d’acció i campanyes de donació de 
sang
Tram. 250-00563/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26690; 
26808; 27654).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Associació de 
Laringectomitzats de Lleida
Tram. 250-00564/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26691; 
26809; 27655).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el centre 
d’atenció primària de Fenals, a Lloret de Mar
Tram. 250-00565/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26692; 
26810; 27656).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la creació d’una 
nova línia de secundària a l’Institut Terres de 
Ponent, de Mollerussa
Tram. 250-00566/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26693; 
26811; 27657).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
a Lleida del centre de l’Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries
Tram. 250-00567/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26694; 
26812; 27658).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
del centre d’educació Can Record a Sant 
Esteve de Palautordera
Tram. 250-00568/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26695; 
26813; 27659).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei pre-
sencial de traductors dels Mossos d’Esqua-
dra
Tram. 250-00569/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26696; 
26814; 27660).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la integració de 
la gestió de l’empresa Gestió i Prestació de 
Serveis de Salut amb la de l’Institut Català 
de la Salut
Tram. 250-00570/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26697; 
26815; 27661).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució de condemna de l’as-
sassinat de Clément Méric i sobre la investi-
gació de les connexions entre grups d’extre-
ma dreta europeus i catalans
Tram. 250-00571/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26698; 
26817; 27662).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre elaboració d’un 
pla d’inversions 2014-2020 que prioritzi l’Es-
cola Montserrat Vayreda, de Roses
Tram. 250-00572/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26699; 
26816; 27663).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de la depuradora d’aigües re-
siduals de Sant Jaume d’Enveja
Tram. 250-00573/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26700; 
26818; 27664).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la Resolució 145/X, sobre el manteniment 
de les línies de P3 a l’Escola Joan Coromi-
nes, de Mataró, i el projecte de construcció 
del nou centre
Tram. 250-00574/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 27665).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les conseqüèn-
cies de les retallades en les persones amb 
discapacitat
Tram. 250-00575/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26701; 
26819; 27666).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’import destinat als ajuts per naixement, 
adopció tutela o acolliment d’infants
Tram. 250-00576/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26702; 
26820; 27667).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura 
d’un servei nocturn d’urgències d’atenció 
primària a Osona
Tram. 250-00577/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 26703; 27668).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la denegació 
dels permisos d’investigació Calaf C per a 
l’extracció de carbó i d’urani
Tram. 250-00578/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 26704; 27669).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la conversió de 
la Fundació Hospital Sant Bernabé, de Ber-
ga, en un consorci públic
Tram. 250-00579/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 26705; 27670).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aprovació 
del règim de transició que estableix la dis-
posició transitòria de l’Ordre de l’Estat 
EHA/2899/2011, de transparència i protec-
ció del client de serveis bancaris
Tram. 250-00580/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 26706; 27671).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola Bufalà II, de Badalona
Tram. 250-00581/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 26707; 27672).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la licitació de 
les obres de construcció de l’Escola Bada-
lona Port, de Badalona
Tram. 250-00582/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 26708; 27673).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les obres de 
construcció de l’Escola Lola Anglada, de 
Badalona
Tram. 250-00583/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 26709; 27674).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la redacció del 
projecte executiu i la licitació de les obres 
de l’Escola Montigalà, de Badalona
Tram. 250-00584/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 26710; 27675).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el desdobla-
ment de P3 a l’Escola Gironella, de Girone-
lla, per al curs 2013-2014
Tram. 250-00586/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 26711; 27676).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei d’as-
sistència jurídica gratuïta i el servei d’orien-
tació jurídica penitenciària
Tram. 250-00587/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 27677).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la dotació de 
recursos humans i materials per al manteni-
ment de les activitats del Memorial Demo-
cràtic
Tram. 250-00588/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 26712; 27678).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’acció interna-
cional i la cooperació al desenvolupament 
dels ajuntaments
Tram. 250-00589/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 26713; 27679).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’ètica filosòfica, la filosofia i la història de 
la filosofia en el currículum de l’ensenyament 
secundari obligatori i el batxillerat
Tram. 250-00590/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 27680).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les prestacions 
i les pensions de la seguretat social dels in-
fants i adolescents tutelats per la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
Tram. 250-00591/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 26714; 27681).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la renovació del 
sistema educatiu per a les persones sordes
Tram. 250-00592/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 26715; 27682).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
Tram. 250-00593/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 26716; 27683).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la inclusió de la 
indicació d’un complex hoteler en la senya-
lització de la carretera C-14 a Peramola
Tram. 250-00594/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26717; 
26821; 27684).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la inclusió de la 
indicació de l’accés a la carretera LV-5119 en 
la senyalització de la carretera C-14
Tram. 250-00595/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26718; 
26822; 27685).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’increment de 
la dotació pressupostària de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals per a evi-
tar l’aplicació de l’expedient de regulació 
d’ocupació
Tram. 250-00596/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26719; 
26823; 27686).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aturada de 
l’expedient de regulació d’ocupació i de la 
reducció dels sous a la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals i l’avaluació de 
les propostes presentades per a ajustar-ne 
la despesa
Tram. 250-00597/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26720; 
26824; 27687).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 11.07.2013 al 16.07.2013).
Finiment del termini: 17.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la investigació 
de la detenció d’un periodista per part dels 
Mossos d’Esquadra el 15 de juny de 2013
Tram. 250-00598/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.07.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.07.2013 al 24.07.2013).
Finiment del termini: 25.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.07.2013.

Proposta de resolució sobre el Consorci per 
a la Normalització Lingüística
Tram. 250-00599/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.07.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.07.2013 al 24.07.2013).
Finiment del termini: 25.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.07.2013.

Proposta de resolució sobre les obres per a 
garantir la seguretat de l’edifici de l’Escola 
Montseny, de Mollet del Vallès
Tram. 250-00600/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.07.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.07.2013 al 24.07.2013).
Finiment del termini: 25.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.07.2013.

Proposta de resolució sobre el compliment 
del Conveni marc de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat 
per a la promoció econòmica i consolidació 
de Barcelona i la seva àrea d’influència com 
una destinació de referència en turisme
Tram. 250-00601/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.07.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.07.2013 al 24.07.2013).
Finiment del termini: 25.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.07.2013.
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Proposta de resolució sobre la retirada dels 
centres d’ensenyament dels símbols i les ban-
deres no previstes en l’ordenament jurídic
Tram. 250-00602/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.07.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.07.2013 al 24.07.2013).
Finiment del termini: 25.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.07.2013.

Proposta de resolució sobre l’impuls d’una 
aliança de cooperació entre Gestió i Presta-
ció de Serveis de Salut, de Tarragona, i l’Ins-
titut Català de la Salut
Tram. 250-00603/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.07.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.07.2013 al 24.07.2013).
Finiment del termini: 25.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.07.2013.

Proposta de resolució sobre el suport als 
alumnes sords
Tram. 250-00604/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.07.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.07.2013 al 24.07.2013).
Finiment del termini: 25.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.07.2013.

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels ajuts per a la rehabilitació d’edificis del 
barri de la Romànica de Barberà del Vallès
Tram. 250-00605/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.07.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.07.2013 al 24.07.2013).
Finiment del termini: 25.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.07.2013.

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la seguretat de la carretera TV-3141 entre 
Reus i Cambrils
Tram. 250-00606/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.07.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.07.2013 al 24.07.2013).
Finiment del termini: 25.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.07.2013.

Proposta de resolució sobre la defensa dels 
interessos morals i materials de la Genera-
litat amb relació a algunes causes judicials
Tram. 250-00607/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.07.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.07.2013 al 24.07.2013).
Finiment del termini: 25.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.07.2013.
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Proposta de resolució sobre les mesures per 
a afrontar la catàstrofe provocada per les ri-
uades a la Val d’Aran i el Pallars Sobirà
Tram. 250-00608/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.07.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.07.2013 al 24.07.2013).
Finiment del termini: 25.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.07.2013.

Proposta de resolució sobre la declaració de 
zona catastròfica de la Val d’Aran i el Pallars 
Sobirà a conseqüència de les riuades del 18 
de juny i sobre els ajuts previstos
Tram. 250-00609/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.07.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.07.2013 al 24.07.2013).
Finiment del termini: 25.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.07.2013.

Proposta de resolució sobre la prospecció i 
la detecció de les plantacions afectades pel 
foc bacterià
Tram. 250-00610/10

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 09.07.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.07.2013 al 24.07.2013).
Finiment del termini: 25.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.07.2013.

Proposta de resolució sobre el rebuig i reti-
rada dels símbols commemoratius o d’enal-
timent del terrorisme
Tram. 250-00611/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.07.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.07.2013 al 24.07.2013).
Finiment del termini: 25.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.07.2013.

Proposta de resolució sobre la recuperació 
del parc de vehicles del Cos dels Mossos 
d’Esquadra per a Barcelona i la Regió Me-
tropolitana
Tram. 250-00612/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.07.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.07.2013 al 24.07.2013).
Finiment del termini: 25.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.07.2013.

Proposta de resolució sobre la garantia de 
continuïtat de l’activitat i l’ocupació d’Als-
tom Wind i la incentivació de la producció 
d’energia amb fonts renovables
Tram. 250-00613/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.07.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.07.2013 al 24.07.2013).
Finiment del termini: 25.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.07.2013.



15 de juliol de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 119

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 62

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
funcions del Consell Assessor de Polítiques 
Socials i Familiars
Tram. 250-00614/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.07.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.07.2013 al 24.07.2013).
Finiment del termini: 25.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.07.2013.

Proposta de resolució sobre el millorament 
del procediment d’acreditació i vigència de 
la condició de beneficiari de descomptes 
per a usuaris del túnel del Cadí
Tram. 250-00615/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.07.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.07.2013 al 24.07.2013).
Finiment del termini: 25.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.07.2013.

Proposta de resolució sobre la inclusió de 
trens semidirectes entre Barcelona i Man-
resa en el contracte de servei 2013-2015 de 
Renfe per a la gestió de rodalia
Tram. 250-00616/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.07.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.07.2013 al 24.07.2013).
Finiment del termini: 25.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.07.2013.

Proposta de resolució sobre l’emissió de se-
nyals acústics que permetin identificar les 
intervencions dels Mossos d’Esquadra en 
les manifestacions
Tram. 250-00617/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.07.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.07.2013 al 24.07.2013).
Finiment del termini: 25.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.07.2013.

Proposta de resolució sobre la formació dels 
mossos d’esquadra
Tram. 250-00618/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.07.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.07.2013 al 24.07.2013).
Finiment del termini: 25.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.07.2013.

Proposta de resolució sobre l’equipament 
de les unitats de l’Àrea Regional de Recur-
sos Operatius dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00619/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.07.2013.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.07.2013 al 24.07.2013).
Finiment del termini: 25.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.07.2013.

Proposta de resolució sobre el sistema de 
provisió de les unitats de l’Àrea de la Briga-
da Mòbil i de la Unitat Central d’Informació 
en Ordre Públic dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00620/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.07.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.07.2013 al 24.07.2013).
Finiment del termini: 25.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.07.2013.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la Resolució 732/IX, sobre la continuïtat 
del suport institucional i econòmic a la Tau-
la Catalana per la Pau i els Drets Humans a 
Colòmbia
Tram. 250-00621/10

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 09.07.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.07.2013 al 24.07.2013).
Finiment del termini: 25.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.07.2013.

Proposta de resolució sobre la destinació 
d’una part del fons per la taxa turística a 
projectes turístics i de patrimoni cultural
Tram. 250-00622/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.07.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.07.2013 al 24.07.2013).
Finiment del termini: 25.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.07.2013.

Proposta de resolució sobre el trasllat de lí-
nies d’investigació dels centres de l’Institut 
de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de 
Lleida i Cabrils al centre Torre Marimon, de 
Caldes de Montbui
Tram. 250-00623/10

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 09.07.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.07.2013 al 24.07.2013).
Finiment del termini: 25.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.07.2013.

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un model consorciat de central de com-
pres, logística, emmagatzematge i distribu-
ció per al sistema sanitari públic
Tram. 250-00624/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.07.2013.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.07.2013 al 24.07.2013).
Finiment del termini: 25.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.07.2013.

Proposta de resolució sobre el desdobla-
ment de la carretera B-124 com a prolonga-
ció de la ronda Oest de Sabadell
Tram. 250-00625/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.07.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.07.2013 al 24.07.2013).
Finiment del termini: 25.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.07.2013.

Proposta de resolució sobre la modificació 
de la legislació en matèria de cotització i li-
quidació dels drets de la seguretat social en 
l’àmbit de l’esport de base
Tram. 250-00626/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.07.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.07.2013 al 24.07.2013).
Finiment del termini: 25.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.07.2013.

Proposta de resolució sobre la presentació 
de les bases jurídiques perquè les entitats 
del tercer sector social es puguin acollir al 
Fons de garantia econòmica i social
Tram. 250-00627/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.07.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.07.2013 al 24.07.2013).
Finiment del termini: 25.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.07.2013.

Proposta de resolució sobre la creació del 
consorci que s’ha de transformar en l’Admi-
nistració tributària de Catalunya
Tram. 250-00628/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.07.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.07.2013 al 24.07.2013).
Finiment del termini: 25.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.07.2013.

Proposta de resolució sobre la incorporació 
de l’atenció psiquiàtrica d’adults i infants a 
l’Hospital Sant Joan, de Reus
Tram. 250-00629/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.07.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.07.2013 al 24.07.2013).
Finiment del termini: 25.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.07.2013.
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Proposta de resolució sobre la derogació 
de la disposició addicional setena de la Llei 
14/2010, dels drets i les oportunitats en la in-
fància i l’adolescència
Tram. 250-00630/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.07.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 16.07.2013 al 24.07.2013).
Finiment del termini: 25.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.07.2013.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la plantilla de mestres de l’Escola Mont-
many i l’elaboració del projecte d’ampliació 
com a centre per a Figaró-Montmany i Taga-
manent
Tram. 250-00633/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 26549 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.07.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats.

Exposició de motius

El Departament d’Ensenyament ha comunicat recent-
ment que pel curs 2013-2014 té intenció de retallar un 
20% la plantilla de mestres de l’escola dels pobles del 
Figaró i Tagamanent, l’Escola Montmany. Donades les 
característiques del centre, aquesta mesura significaria 
refer completament l’organització del centre, precisa-
ment en un curs on s’incrementa el nombre d’alumnes 
en un 5% en relació al curs actual.

Cal tenir en compte que el curs 2012-2013 la plantilla 
de mestres ja va passar de 11,5 a 9, cosa que va ocasio-

nar la dimissió irrevocable de l’equip directiu existent 
aleshores i va originar un important moviment col-
lectiu en defensa de l’escola. La mesura que ara es vol 
introduir amb l’únic argument d’aplicar estrictament 
la ràtio sense tenir en compte la variabilitat de les es-
tadístiques de natalitat en els pobles petits, on una pe-
tita diferència en la matriculació, a l’alça o a la baixa, 
provoca una alta variabilitat en els percentatges, signi-
ficaria passar dels 13 professionals del curs 2010/11 als 
7,5 per al proper curs.

Així mateix, cal destacar que, en el moment de la seva 
construcció, aquesta escola ja es va fer petita perquè hi 
va haver la necessitat d’instal·lar dos mòduls provisio-
nals que a hores d’ara encara es mantenen.

La comunitat educativa de l’escola Montmany, així 
com els veïns de les localitats que hi aporten alumnes, 
es mostren preocupats pel fet que la falta de voluntat 
del Departament d’Ensenyament per potenciar la qua-
litat i la millora del centre, en forma de recursos hu-
mans i materials i de les infraestructures necessàries 
per aconseguir-ho, no sigui una aposta per traslladar 
progressivament l’alumnat a d’altres poblacions, es-
pecialment a la Garriga, i acabar convertint el centre 
educatiu en una escola residual.

Tot al contrari, la comunitat educativa defensa la per-
vivència d’una escola de poble viva, activa, integrada 
a l’entorn social i comunitari, com un dels elements 
principals per la dinamització cívica en els entorns ru-
rals.

És per aquest motiu que la societat dels pobles del Fi-
garó i Tagamanent, representada per la totalitat de la 
comunitat educativa i els plenaris dels ajuntaments, 
han reclamat a la Generalitat un canvi en les expecta-
tives de futur per a la seva escola dotant-la dels recur-
sos humans i materials necessaris per poder treballar 
en un projecte educatiu estimulant arrelat al territori.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Mantenir per al curs 2013/14 la plantilla del curs 
anterior i recuperar de forma progressiva el nombre de 
mestres que tenia el curs 2010/11 afegint les dotacions 
necessàries per convertir l’escola Montmany de forma 
estable en un centre d’una línia.

2. Elaborar durant el curs 2013/14 el projecte d’ampli-
ació de l’escola de forma que permeti eliminar els mò-
duls prefabricats que estan instal·lats permanentment 
ocupant espai de pati.

3. Assegurar la viabilitat futura de l’escola Montmany 
aportant l’impuls i els elements necessaris per garantir 
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que sigui el centre de referència dels escolars del Figa-
ró i Tagamanent.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2013

Dolors Camats i Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Marc Vidal i Pou, diputat, del GP d’ICV-
EUiA

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
del centre de recuperació de fauna salvatge 
dels Aiguamolls de l’Empordà
Tram. 250-00634/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 26586 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.07.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt, Marc Vidal i Pou, diputat, Hortènsia 
Grau i Juan, diputada del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, 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’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural.

Exposició de motius

A finals de juny, el comitè d’empresa de Forestal Ca-
talana, adscrita al Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural, va informar 
els seus tres treballadors del Centre de Recupera-
ció de Fauna Salvatge dels Aiguamolls de l’Empordà 
(CRFS), un veterinari, un rehabilitador i el responsa-
ble del centre, que es tancaria el centre.

El CRFS dels Aiguamolls de l’Empordà és un servei 
que es va iniciar fa dinou anys i que intervé activament 
en l’acollida, el tractament i la recuperació d’animals 
salvatges de tota la comarca i fins i tot d’altres comar-
ques gironines. Des de la seva obertura, cada any es 
reben de mitjana més de 900 animals, dels quals es 
retornen amb èxit a la natura un 20%. A més, el CRFS 
realitza una funció incalculable de difusió dels valors 
ambientals i de protecció de la natura i de la fauna, 
com demostra que és una entitat en si mateix el fet 
que la meitat de les recepcions de fauna salvatge prové 
d’usuaris particulars, mentre que l’altra meitat ve dels 
agents rurals i del parc.

Donat que les despeses d’aquest servei no superen els 
9.000 euros, més els sous dels tres treballadors i que 
el cost d’aquest servei és minúscul en relació amb el 

seu retorn ambiental i també pedagògic. Creiem que la 
seva funció ambiental no es pot deixar perdre a canvi 
d’eliminar tres llocs de treball, que és l’objectiu final.

Atès que es pot trencar la feina de gairebé 20 anys, 
que han servit per situar el CRFS dels Aiguamolls de 
l’Empordà com un centre de referència en la recupera-
ció d’animals salvatges i que, a més, es posa en perill 
un esgraó bàsic de conservació ambiental –el de la re-
cuperació d’animals salvatges–.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Mantenir en servei el CRFS dels Aiguamolls de 
l’Empordà i trobar una solució efectiva que eviti en 
el futur que es pugui tancar el CRFS i acomiadar els 
seus treballadors.

2. En el termini de dos mesos, presentar a la comis-
sió la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, un informe amb les actuaci-
ons previstes per evitar el tancament del CRFS.

3. Donar a conèixer quins plans de protecció està des-
envolupant el Departament a través de la DG de Medi 
Natural per al PN dels Aiguamolls de l’Empordà i la 
resta d’espais naturals protegits de Catalunya.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2013

Dolors Camats i Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Marc Vidal i Pou, Hortènsia Grau Juan, 
diputats, del GP ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’escola de Polinyà
Tram. 250-00635/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 

Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 26726 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.07.2013

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, Dolors Camats i Luis, portaveu 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-
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ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats.

Exposició de motius

El Ple de 28 de gener del 2009 de l’Ajuntament de 
Polinyà (Vallès Occidental) va cedir gratuïtament a 
favor de la Generalitat de Catalunya el domini de la 
finca patrimonial emplaçada al carrer major, número 
77, d’aquesta localitat, per destinar-la a la construcció 
i posada en funcionament d’una escola d’educació in-
fantil i primària.

El Ple del 26 de gener del 2011 de l’Ajuntament 
autoritzà al Departament d’Educació de la Generali-
tat de Catalunya l’ús temporal d’un terreny de forma 
irregular de 2.830m2 de superfície de la seva propietat 
per procedir a la instal·lació provisional d’aularis com 
a equipament escolar. Tanmateix es va fer un segui-
ment de les previsions del creixement demogràfic i de 
la projecció de les necessitats d’escolarització a curt i 
mig termini de Polinyà de les quals es desprenia que, a 
més de necessitar ampliar l’oferta a l’etapa d’educació 
infantil, seria necessari fer-ho a l’etapa de secundària. 
Amb l’objectiu d’evitar ampliacions a l’actual edifici 
de l’IES Polinyà, la Generalitat de Catalunya, empa-
rant-se en l’aleshores nova Llei d’Educació de Cata-
lunya, va fer la proposta de creació d’un nou centre 
anomenat Institut Escola que permetria l’escolaritza-
ció d’alumnes de 3 a 16 anys en un mateix edifici.

El mes de setembre del 2011 inicià el curs l’Escola 
Polinyà en aquesta ubicació provisional. Des d’ales-
hores, s’han mantingut diferents trobades amb els 
SSTT d’Educació a Sabadell i l’Ajuntament de Polinyà 
ha posat de manifest que la ubicació provisional dels 
mòduls d’aquest centre presenta importants dificul-
tats: perillositat de la carretera C 155, que passa molt a 
prop amb revolt perillós proper al pati del centre, ter-
reny humit i limítrof amb rierols que genera humitats 
al centre, moviments de terres i proliferació de fauna 
diversa, i limitada capacitat d’espai que a curt termini 
planteja problemes de saturació al pati i d’ubicació de 
nous aularis.

Concretament el passat dia 26 de setembre de 2012 es 
va produir un accident en el tram de la carretera C155 
entre Granollers i Sabadell, que passa molt proper als 
mòduls de l’Escola Polinyà, quan un camió va bolcar 
part de la seva càrrega al voral contrari on es troba la 
tanca perimetral del pati del centre. En l’informe poli-
cial elaborat per a aquella ocasió es detalla la situació 
d’emergència a la qual es va fer front.

Donada la toxicitat de la càrrega, els fets varen generar 
un confinament preventiu de l’alumnat i el professo-
rat, a banda del clima de nerviosisme i tensió entre les 
famílies, malgrat s’informés que el risc estava acotat. 
Aquest accident va tornar a posar de relleu la perillo-
sitat de la ubicació de l’escola a la localitat de Polinyà 

i, per tant, la necessitat de construir el nou edifici que 
acolli l’escola.

A les diferents reunions que l’Ajuntament de Polinyà 
ha mantingut amb els Serveis Territorials del Vallès 
Occidental s’ha respost que la construcció de l’edifici 
es troba previst dins del Pla Quinquennal del Govern, 
però s’acaba d’entrar al tercer any i encara no se sap 
res sobre la seva previsió futura.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Atesa la perillositat de la ubicació actual dels mòduls 
existents, iniciar durant el curs 2014-2015 els tràmits per 
a la construcció del nou edifici de l’escola de Polinyà.

2) Consensuar entre Serveis Territorials i Ajuntament 
de Polinyà les mesures oportunes amb l’objectiu de 
garantir l’adequació dels espais per al curs 2013-2014 
valorant l’opció més viable, més adequada i menys 
costosa i tenint en compte l’oferiment municipal de 
cessió i adequació a càrrec de l’Ajuntament de Poli-
nyà del mòdul que ha quedat lliure de l’escola bressol 
municipal Badabadoc per tal de tenir a punt l’amplia-
ció de les instal·lacions per a l’inici del curs 2013-2014.

3) Atès l’increment de demanda que patirà l’actual IES de 
Polinyà en els propers anys, encabir un equipament  
de secundària que esdevingui, quan arribi el moment, en 
un institut escola en els terrenys destinats a equipa-
ments públics limítrofes amb l’escola Roser Capdevila.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Marta 
Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Dolors Ca-
mats i Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la difusió de la 
Llei de l’Estat 49/2002, de règim fiscal de les 
entitats sense fins lucratius i dels incentius 
fiscals al mecenatge
Tram. 250-00636/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 26836 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.07.2013

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, José María Espejo-Saa-
vedra Conesa, diputat del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
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ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

Catalunya compta amb una important tradició asso-
ciativa i de voluntariat, i això ho demostren les més 
de 45.000 associacions de caràcter social i de 600.000 
persones voluntàries que es troben avui dia a Catalu-
nya. Tant l’acció voluntària com el teixit associatiu i 
d’entitats socials constitueixen un element essencial en 
la configuració de Catalunya com a territori solidari, 
cohesionat i compromès.

L’acció voluntària s’ha convertit avui dia en un dels ins-
truments bàsics d’actuació de la societat civil en l’àmbit 
social i, com a conseqüència d’això, reclama un paper 
més actiu que es tradueix en l’exigència de més partici-
pació en el disseny i l’execució de les polítiques públi-
ques socials. Tanmateix, la solidaritat dels ciutadans i 
empreses catalanes queda palesa tant amb el creixent 
nombre de donacions particulars a entitats de caràcter 
social com amb els nombrosos projectes corporatius de 
responsabilitat social que es duen a terme de manera 
directa amb les persones en risc d’exclusió social.

El Govern de la Generalitat no hauria de restar aliè a 
aquesta circumstància i hauria de posar totes les faci-
litats per tal d’afavorir i enfortit encara més aquesta 
dinàmica social de finançament solidari de les iniciati-
ves de caràcter social. I hauria de fer-ho, entre d’altres 
motius per pal·liar encara que sigui en una mínima me-
sura els efectes dels pagaments endarrerits i incompli-
ments de la Generalitat amb entitats de caràcter social 
i associacions sense ànim de lucre. 

Cal recordar que l’actual context de crisi econòmica té 
conseqüències molt greus sobre diversos aspectes de la 
societat catalana, com ho demostren els nivells d’atur, 
de pobresa infantil, d’exclusió social o de fracàs esco-
lar. Tanmateix, es fa necessari adoptar mesures que 
permetin millorar el finançament de les entitats de ca-
ràcter social i d’utilitat pública no només a través de la 
destinació directa de més recursos públics, donat que 
en un context de crisi econòmica també els recursos 
públics es veuen disminuïts.

En aquest sentit, una possible solució seria buscar, 
potenciar i incentivar altres fórmules de finançament 
d’aquestes entitats, com l’esponsorització, el mecenat-
ge, el patrocini i el finançament privat, que garantei-
xin la viabilitat a llarg termini de les entitats socials i 
redueixin la dependència exclusiva de les subvencions 
i ajuts públics.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

a. Realitzar campanyes informatives específiques de 
difusió de la llei de mecenatge (Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo), 
així com destinades al foment general de la solidaritat 
particular i de la responsabilitat social corporativa, per 
tal de afavorir l’arribada de altres recursos econòmics 
a les entitats de caràcter social, sense prejudici de la 
continuïtat i aprofundiment de les polítiques de suport 
amb recursos públics.

b. Adoptar totes les mesures necessàries, incloent mo-
dificacions de la normativa vigent si s’escau i dins de 
les competències autonòmiques en matèria fiscal, per 
tal de potenciar incentius de qualsevol índole per a 
promoure el finançament a través de donatius a les en-
titats del tercer sector i altres fórmules de suport, així 
com millorant la fiscalitat de les entitats sense ànim 
de lucre.

c. Instar al Govern central a ampliar la tipologia d’en-
titats que poden ser beneficiàries del règim fiscal espe-
cial previst a la llei de mecenatge i a ampliar els bene-
ficis i incentius fiscals continguts en aquesta llei. 

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2013

Albert Rivera Díaz, president; José María Espejo-Saa-
vedra Conesa, diputat, del GP de C’s 

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
dels estudis d’impacte del projecte d’instal-
lació d’un centre comercial de fabricants a 
Viladecans
Tram. 250-00637/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 26844 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.07.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Jaume Bosch i Mestres, diputat 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 d’Em-
presa i Ocupació.

Exposició de motius

S’ha anunciat la instal·lació d’una gran superfície co-
mercial Outlet al municipi de Viladecans (Baix Llo-
bregat). Aquest anunci ha provocat la preocupació del 
sector del comerç del Baix Llobregat que ja està patint 
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de forma greu les conseqüències de la crisi econòmi-
ca. Per primera vegada el comerç del Baix Llobregat 
s’ha posicionat i la reivindicació del comerç de proxi-
mitat ha passat al primer pla. Les associacions de co-
merciants de la zona han constituït la plataforma Co-
merç del Baix Llobregat.

El Govern de la Generalitat practica una retòrica de 
protecció al petit comerç però promociona en la pràc-
tica la implantació d’un alt percentatge de grans àrees 
comercials per kilòmetre quadrat. Tot i que el Conseller 
d’Empresa i Ocupació ha justificat que la llicència es 
va demanar l’any 2011 quan la llei ho permetia, és evi-
dent que aquest és un projecte protegit i promocio nat 
pel Govern de la Generalitat com ho demostren les de-
claracions del Conseller de Territori i Sostenibilitat ga-
rantint nous accessos per carretera per abans del 2015.

D’altra banda, la greu situació d’atur que pateix el Baix 
Llobregat ha fet concebre esperances de millora de la 
situació a diversos sectors, especialment a Viladecans, 
ja que s’ha anunciat la creació de 1000 llocs de treball. 
Així el sindicat CCOO del Baix Llobregat ha declarat 
que la implantació de la Outlet «pot representar un po-
sitiu impuls en la creació de llocs de treball» però ha 
expressat també la seva «prevenció davant l’impacte 
que pot significar pel comerç de la zona» i ha reivindi-
cat alhora «ocupació de qualitat» i ha advertit que es 
mantindran «atents al desenvolupament real d’aquest 
projecte».

De tot el que s’ha exposat es dedueix la necessitat de 
que abans de tirar endavant el projecte es produei-
xi l’imprescindible estudi dels seus diferents impac-
tes (en el comerç, en la mobilitat, en el aqüífers, en 
la creació o destrucció de llocs de treball) i es faciliti 
la informació necessària a les administracions locals, 
comerciants i agents socials alhora que es busca un 
consens social sobre el tema.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Realitzar tots els estudis d’impacte que siguin ne-
cessaris, i en tot cas els relatius a les repercussions en 
el comerç de la comarca, en el medi ambient i els aqüí-
fers del Delta, en la mobilitat i les vies de comunicació 
i en la possible creació o destrucció real i quantificada 
de llocs de treball, del projecte de ubicació d’una gran 
superfície Outlet al municipi de Viladecans (Baix Llo-
bregat).

2. Mantenir informats al Parlament, als ajuntaments 
afectats i al Consell Comarcal, als comerciants del 
Baix Llobregat i a la resta d’agents socials de la co-
marca sobre els resultats dels estudis d’impacte relaci-
onats en el punt primer.

3. Iniciar de forma immediata un procés de diàleg i 
negociació amb el Consell Comarcal del Baix Llobre-
gat, els ajuntaments afectats i els comerciants i agents 
socials de la comarca, inclosos els sindicats CCOO, 
UGT i la Unió de Pagesos, que inclogui la potenciació 
del comerç de proximitat, així com la elaboració d’un 
projecte de turisme sostenible dels espais naturals del 
Delta, amb la promoció de la restauració a la zona i 
dels productes de proximitat del Parc Agrari.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2013

Dolors Camats i Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Jaume Bosch i Mestres, diputat, del GP 
d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre les activitats in-
dustrials extractives al Montsec
Tram. 250-00638/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 26845 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.07.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, Marta Rovira i Vergés, portaveu del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Sara Vilà Galan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, 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 Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Salines de Noguera SL, és una empresa del grup JUM-
SAL SA, explotadora des de fa més de 40 any de ja-
ciments salins per dissolució a la localitat de Jumilla, 
per a la producció de sal d’alta puresa destinada tant al 
consum domèstic com industrial. Des d’aquesta loca-
litat s’abasteix el mercat peninsular, inclòs Catalunya, 
on ja existeixen salines marines que cobreixen sobra-
dament la demanda de la població catalana.

El grup JUMSAL SA ha estat investigant, des de fa 
més de 7 anys, l’existència de recursos i de les seves 
possibilitats d’explotació en diferents zones de Lleida, 
el que ha permès conèixer, en certa profunditat, alguns 
jaciments existents i analitzar la seva possible explo-
tació. Com a resultat d’aquests treballs s’ha definit un 
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jaciment amb reserves i d’unes característiques geo-
mòrfiques per a la seva explotació mitjançant «cristal-
lització per energia solar, termo-compressió o buit» i 
s’ha sol·licitat al Govern de la Generalitat l’explotació 
directa del «Molí Nou», amb la finalitat de posar en 
funcionament una planta de producció de sal, d’una 
capacitat de 75.000 tones/any.

Concretament l’impacte ambiental de les salines es do-
naria sobre els municipis de les Avellanes i Santa Li-
nya. Les salines se situarien en una planta de 500m 
d’alçada mitjana, excepte una part que es trobarà a la 
serra de Sant Miquel. La zona, que rep el nom del Molí 
Nou, es troba a 1,4 km al sud del nucli urbà de Tarta-
reu, integrat al municipi de les Avellanes i Santa Linya.

El sistema d’explotació previst és per dissolució de 
la sal en cavitats profundes, per càmeres, extraient 
una salmorra amb alta concentració que és sotmesa a 
cristal·lització per obtenir la sal. Aquesta sal es tracta-
da posteriorment per aconseguir un producte comer-
cial, amb un tractament complex tenint en compte les 
característiques desitjades del producte final.

El sistema d’explotació consisteix en la perforació d’un 
sondeig que travessi el jaciment salí fins a la base del 
mateix o fins la profunditat desitjada, en funció de les 
característiques dels equips de bombeig, que s’equipa 
amb dues canonades concèntriques suspeses des del 
cap del sondeig. Una canonada serveix per la injecció 
d’aigua a pressió, suficient per a vèncer les pèrdues de 
càrrega i la pressió derivada de la diferència de densi-
tat entre l’aigua dolça i la salmorra; l’altra canonada 
és per on s’extreu la sal dissolta sota la forma de sal-
morra. Una tercera canonada serveix per a introduir el 
fluid de control (gas-oil en aquest cas) de la dissolució. 
Aquestes perforacions s’hauran de realitzar continua-
dament des de l’inici fins al final (dia i nit). Per fer-les 
es necessitaran almenys diferents generadors elèctrics 
i il·luminar la zona de perforació. Les perforacions de 
cada pou està previst que durin uns 30 dies.

Cal recordar però que Àger, Alòs de Balaguer, les 
Avellanes, Santa Linya, Os de Balaguer i 9 municipis 
més de l’entorn van ser declarats municipis d’especial 
valor astronòmic o natural, que han de ser protegits 
enfront de la contaminació lluminosa de manera es-
pecífica per garantir la preservació de la biodiversitat 
i assegurar que es mantinguin unes condicions de fos-
cor natural que permetin l’observació del firmament 
en les millors condicions. Aquestes zones d’especial 
valor són els anomenats punts de referència. La Llei 
d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn preveu que per a aquests 
punts s’estableixi una regulació específica en funció 
de la distància a què es trobin de l’àrea en qüestió. Do-
nat que la contaminació lluminosa és un fenomen que 
pot tenir efectes a llarga distància, per tal de dotar a 
aquestes zones de la protecció adequada, és necessari 
que una superfície del seu entorn, l’àrea d’influència, 
compleixi unes condicions específiques pel que fa a 

les instal·lacions d’il·luminació, condicions que, en al-
guns casos poden ser més restrictives que les prescrip-
cions contemplades amb caràcter general per la nor-
mativa en matèria de contaminació lluminosa.

Per a dur a terme el procés es destinen 247.000m3 
d’aigua/any amb un efecte significatiu al subministra-
ment d’aigua potable dels nuclis de Vilamajor, Os de 
Balaguer i l’Alberola per la proximitat dels pous pre-
vistos. L’impacte també seria significatiu sobre les ai-
gües superficials i l’aqüífer lliure associat al Riu Far-
fanya, que és fet servir per regar conreus d’aigües avall 
de l’activitat plantejada, als municipis d’Os de Bala-
guer i Castelló de Farfanya, i per abastir altres pous 
particulars.

També hi ha riscos de contaminació per les fuites de 
gas-oil i salmorra continguda en els pus d’extracció. 
Concretament, el número de cavitats que poden desen-
volupar-se en el camp d’explotació és de 5. La sal extre-
ta per cavitat, de mitjana, és de 531.439 tones. La pro-
funditat d’explotació prevista al projecte és de 900 m, 
amb el sostre de la sal a profunditats al voltant de 200m 
o superiors. L’explotació salina s’iniciaria un cop ob-
tinguda la concessió, amb un sistema progressiu d’aug-
ment de la producció fins assolir un règim de 75.000  
t/any. La vida prevista de l’explotació és de 40 anys.

Hi ha nombroses incompatibilitats per dur endavant 
aquest projecte i al·legacions que han estat presentades 
per l’Associació de Veïns de Tartareu, Ipcena i parti-
culars de la Plataforma en Defensa de la Vall del Far-
fanya. Així mateix els Ajuntament d’Os de Balaguer i 
Àger ja s’han declarat contraris al projecte. No obstant 
val a dir que no s’ha informat degudament del projecte 
als ajuntaments afectats ni als veïns i que caldria 

Així mateix el POUM vigent al municipi de Les Ave-
llanes i Santa Linya, aprovat per l’acord 2010/040297/L 
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, 
classifica els terrenys afectats pel projecte com a clau 
21 (sòl agrícola de valor) i clau 22 (sòl forestal de va-
lor). Per tant, les activitats plantejades per al projecte 
no són compatibles amb els usos previstos en aquestes 
figures de planificació territorial.

L’activitat extractiva de sal és incompatible amb la 
preservació d’una zona mediambientalment molt va-
luosa com és el Montsec, una de les serralades de Ca-
talunya en tràmits de declarar-se Parc Natural, i que 
ja gaudeix d’un projecte fet des de l’any 2010. L’àmbit 
d’actuació d’aquests treballs és el Pla d’espais d’interès 
natural (PEIN) Serra de Montsec. L’objectiu bàsic de 
la declaració com a parc natural d’aquest espai és la 
de garantir la conservació dels valors naturals d’una 
manera compatible amb l’aprofitament ordenat dels 
seus recursos i el manteniment de les activitats tradi-
cionals dels habitants dels municipis que l’integren. El 
parc pretén constituir un factor de dinamització social 
i econòmica de la zona. L’espai natural de la Serra del 
Montsec és la unitat prepirinenca central, i en especial 
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de les serres exteriors, que presenta una major diver-
sitat i representativitat dels paisatges d’aquest territo-
ri. Els elements dels seus sistemes naturals (geològics, 
flora, fauna) determinen un conjunt de notable interès 
i de gran singularitat dins de Catalunya.

L’activitat de la planta d’extracció de sal és incompati-
ble per tant, amb les activitats que actualment es rea-
litzen a la zona sobretot d’agricultura i ramaderia però 
també de turisme rural i esports vinculats a la natura 
com el parapent, BTT, escalada o senderisme. La serra 
del Montsec a més, gaudeix del millor cel de Catalu-
nya i és la zona on hi ha el cel més fosc del SW d’Eu-
ropa. El Parc Astronòmic del Montsec és una referèn-
cia a Europa per la qualitat d’observació del firmament 
i per les seves instal·lacions, el Centre d’Observació de 
l’Univers a Àger i l’Observatori Astronòmic professio-
nal del Montsec. De fet, només hi ha un altre Parc Na-
tural protegit com aquest a tot l’Estat Espanyol, i és el 
de l’illa de La Palma.

Les salines provocaran danys irreversibles a la vegeta-
ció, la fauna, el paisatge i els aqüífers, tan els superfi-
cials com els subterranis. En aquesta zona existeix una 
àmplia xarxa hidrogràfica conformada pel riu Farfa-
nya, on hi conflueixen torrents i fonts, que quedaran 
afectats pels sondejos i la captació d’aigua dels dife-
rents pous que l’empresa preveu perforar.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural ja va emetre el passat 8 de 
març un informe desfavorable perquè en el projecte 
i manca informació i estudis de l’impacte ambiental 
del mateix, fet que no afavoreix la rigor de l’empresa. 
Si més no les compatibilitats són múltiples i determi-
nants per no dur a terme les extraccions.

Per aquests motius, presentem la següent: 

Proposta de resolució

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

A no autoritzar cap tipus d activitat industrial extrac-
tiva a la zona del Montsec, per cap empresa que ho 
sol·liciti i més concretament (inclosa la sol·licitada per 
Salinas de Noguera SL, del grup JUMSAL SA) per a 
l’extracció de sal als municipis de les Avellanes i San-
ta Linya.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2013

Dolors Camats i Luis, portaveu, i Sara Vilà Galan, 
diputada, del GP d’ICV-EUiA; Marta Rovira i Vergés, 
portaveu, i Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, del 
GP d’ERC

Proposta de resolució sobre l’eliminació de 
símbols polítics i partidistes en edificis i es-
pais públics
Tram. 250-00639/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 26850 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.07.2013

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, de acuerdo con lo que estable-
cen los artículos 145 i 146 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la siguiente propuesta de resolución 
para que sea sustanciada en la Comissió d’Afers Insti-
tucionals.

Exposición de motivos

Durante los últimos meses los ciudadanos catalanes 
hemos observado cómo determinadas instituciones 
catalanas han permitido, o incluso alentado, la politi-
zación expresa y patente de espacios y edificios públi-
cos, que pierden así su necesaria objetividad e impar-
cialidad política o partidista, e incurriendo, por tanto, 
en un uso impropio de los mismos.

Los espacios y edificios públicos son de todos los ciu-
dadanos, y se mantienen con los impuestos de estos 
ciudadanos, al margen de la posición política de cada 
uno de ellos.

Los espacios y edificios públicos deben estar al servi-
cio de todos los ciudadanos y ser utilizados de acuerdo 
con el interés general, que necesariamente debe estar 
por encima, y no coincide, con un interés determinado 
y particular, político o partidista.

Las instituciones tienen pues la obligación de salva-
guardar esta imparcialidad y objetividad, gobernando 
y gestionando los recursos públicos para todos los ciu-
dadanos.

En este sentido, la exhibición en los edificios y espa-
cios públicos de símbolos partidistas, que representan 
opciones políticas concretas (opciones que, además, 
suponen la ruptura del marco legal y convivencial vi-
gente), representa un uso impropio, parcial e intere-
sado de estos bienes públicos, que las instituciones 
deben impedir y corregir, para preservar su propio 
prestigio institucional, y para garantizar el desempeño 
de sus funciones con excelencia y absoluta lealtad con 
los ciudadanos.

Sería el ámbito privado el idóneo para que cada ciu-
dadano, al margen de las responsabilidades públicas o 
institucionales que desempeñe, libremente decida ex-
hibir los símbolos políticos o partidistas que considere 
oportuno.
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Sin embargo, es especialmente censurable la politi-
zación y el uso partidista de los espacios y edificios 
públicos destinados y ocupados por menores de edad, 
como es el caso de los centros educativos, donde en 
ningún caso se justifica que los responsables de estos 
espacios y edificios promuevan o toleren la exhibición 
de símbolos políticos o partidistas en los mismos.

Los menores de edad acuden a los centros educativos 
a formarse en un ambiente imparcial y objetivo, y es 
la obligación de los poderes públicos preservarlos de 
cualquier ideologización impropia de la función edu-
cativa que han de cumplir, más si esta ideologización 
es contraria a nuestro marco de convivencia. Es es-
te un principio básico de funcionamiento del sistema 
educativo en cualquier Estado social y democrático de 
derecho, como es el nuestro.

Presentar, desde el entorno escolar y educativo, deter-
minadas opciones políticas como preferibles a estos 
menores, oficializar opciones políticas que están fue-
ra de nuestro marco jurídico y normalizar proyectos 
políticos que rompen la convivencia y la estabilidad 
política de los últimos 35 años, son actos impropios, 
intolerables e irresponsables, pues contrarían la más 
elemental responsabilidad educativa con menores de 
edad.

Propuesta de resolución

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

1. Eliminar de los edificios y espacios públicos de Ca-
taluña los símbolos políticos y partidistas, y represen-
tativos de cualquier proyecto político de ruptura y con-
trario al marco legal vigente.

2. Eliminar de los centros educativos catalanes los 
símbolos políticos y partidistas, y representativos de 
un proyecto político de ruptura y contrario al marco 
legal vigente.

Palacio del Parlamento, 2 de julio de 2013

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portavoz del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels deutes a les residències i els centres de 
dia per a persones dependents
Tram. 250-00640/10

Presentació

Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 26919 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.07.2013

A la Mesa del Parlamento

Albert Rivera Díaz, presidente, José María Espejo-Sa-
avedra Conesa, diputado del Grupo Parlamentario de 
Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artí-
culos 145 y 146 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan la siguiente propuesta de resolución para que 
sea sustanciada en la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració.

Exposición de motivos

Este mes se cumple un año desde que el ICASS co-
municó, entre otras, a las empresas titulares de resi-
dencias de personas mayores que operan como centros 
colaboradores y de concierto con plazas para personas 
dependientes que la nómina de junio de 2012 no se po-
dría abonar.

Pasado un año, se sigue sin tener un compromiso cier-
to de pago respecto de estas cantidades, que ascienden 
a 78 millones de euros entre residencias y centros de 
día, y ni siquiera se ha establecido un calendario pa-
ra ello, lo que está generando numerosos problemas a 
estas empresas, entre otros la recepción de denuncias 
por parte de aquéllos trabajadores de las mismas que 
no pudieron cobrar sus nóminas y que han de presen-
tar la correspondiente demanda laboral para que no 
prescriba su reclamación por el transcurso del plazo 
legal de 1 año.

De forma adicional al problema citado se añade otro, 
si cabe aún más grave, y es que según denuncian las 
empresas del sector, desde enero de 2013 no se están 
pagando los importes correspondientes a las plazas 
en colaboración y en Prestación Económica Vincula-
da (PEV) de las personas dependientes que entran por 
primera vez en el sistema, pagándose únicamente las 
cantidades que corresponden a beneficiarios que ya te-
nían plaza en antes de 2013.

Esta situación está provocando que, mes tras mes, la 
deuda de la Generalitat con estas entidades crezca ex-
ponencialmente, ya que las plazas correspondientes a 
personas dependientes que estaban en el sistema con 
anterioridad a 2013 y que fallecen, son ocupadas por 
nuevos dependientes respecto de los cuales ya no se 
efectúa el pago por parte de la Generalitat. Según los 
cálculos de estas entidades, la acumulación exponen-
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cial de estas cantidades adeudadas se acerca a la cifra 
de 14 millones de euros al mes.

Es evidente que esta situación es insostenible y aboca 
a muchas de estas empresas a la ruina total, pues no 
pueden hacer frente a sus propios compromisos con 
trabajadores y proveedores. Gracias al enorme esfuer-
zo y a la responsabilidad de los gestores, trabajadores 
y proveedores de estas empresas, aún en estas circuns-
tancias se mantiene la calidad asistencial que exige su 
función de atender a un colectivo como el de los de-
pendientes, pero incluso en este aspecto, si no se ac-
túa al respecto, la situación dejará de ser sostenible en 
poco tiempo.

Se trata en definitiva de un problema social de enor-
mes dimensiones y en cadena, pues engloba tanto el 
riesgo de atención deficiente a los dependientes y su 
posible expulsión precipitada del sistema por colapso, 
como el problema social de cierre de empresas y sus 
derivadas de paro y problemas para los acreedores de 
estas empresas, lo que a su vez afecta a más sectores 
de la economía.

Es por ello que se requiere una urgente solución, y por 
estos motivos el Grupo Parlamentario de Ciutadans 
presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución

El Parlamento insta al Gobierno de la Generalitat a: 

1. Hacer efectivo no más tarde del 15 de agosto de 
2013 el pago de la totalidad de las cantidades adeuda-
das a las residencias y centros de día para personas de-
pendientes correspondientes al mes de junio de 2012.

2. Respecto de las cantidades correspondientes a pla-
zas para personas dependientes en centros colabora-
dores así como en régimen de Prestación Económi-
ca Vinculada, adeudadas en virtud de la entrada de 
nuevos dependientes en el sistema a partir de enero 
de 2013, elaborar y presentar antes del 1 de agosto de 
2013 un calendario de pagos que: 

a) garantice a estas entidades el cobro a 30 de septiem-
bre del 50% de las cantidades devengadas desde el 1 
de enero hasta dicha fecha.

b) Contenga un compromiso de fechas de pago del 
otro 50% de la deuda, sin que en ningún caso se pro-
longue más allá del 31 de diciembre de 2013.

3. Priorizar en la gestión de los recursos públicos el 
pago de las deudas que se mantienen con las entida-
des que prestan servicios sociales y especialmente con 
aquellas que los prestan a personas dependientes y a 
niños en riesgo de exclusión social.

Palacio del Parlamento, 1 de julio de 2013

Albert Rivera Díaz, presidente; José María Espejo-Sa-
avedra Conesa, diputado, del GP de C’s 

Proposta de resolució de suport a la reso-
lució de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts en contra de l’expedient sancionador 
a la Plataforma Social de Sant Vicenç dels 
Horts per haver-se manifestat en el marc de 
la vaga general del 14 de novembre de 2012
Tram. 250-00641/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 27014 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.07.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, 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’Interior.

Exposició de motius

El 15 de maig de 2013,la Direcció General d’Adminis-
tració de Seguretat va incoar expedient sancionador a 
tres membres de la Plataforma Social de Sant Vicenç 
dels Horts (Baix Llobregat) per presumpta infracció 
administrativa de la normativa de protecció ciutadana 
en relació amb la Llei orgànica 9/1983, de 15 de juli-
ol, reguladora del dret de reunió. S’imputa a les tres 
persones haver participat en una manifestació «que no 
havia estat comunicada a l’autoritat governativa» i en 
una assentada amb assemblea en una rotonda d’accés 
a la població, durant la jornada de vaga general del 
14 de novembre de 2012. Segons consta en l’expedient 
l’acció pot ser sancionada amb «una multa de 300’52 
euros a 30.050’61 euros» i «concorren circumstancies 
que justificarien que l’import de la sanció fos superior 
al mínim previst en la normativa».

Aquesta actuació és clarament contradictòria amb les 
declaracions efectuades per la mateixa Directora Ge-
neral d’Administració de Seguretat al Parlament de 
Catalunya el dia 27 de juny, que a preguntes del grup 
d’ICV-EUIA sobre l’aplicació de la normativa en jor-
nades de vaga general va respondre que es feia «amb 
flexibilitat».

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, a petició de 
la Plataforma Social, va aprovar en el seu Ple del 20 de 
juny una Resolució relativa a aquests fets, presentada 
pels grups municipals d’ERC-Junts per Sant Vicenç, 
ICV-EUIA i PSC, amb els vots a favor d’una part del 
grup d’ERC-Junts per Sant Vicenç, i la totalitat dels 
membres dels grups d’ICV-EUIA i PSC, i amb l’abs-
tenció de l’alcalde i una regidora d’ERC-Junts per Sant 
Vicenç i el grup de CIU. La Resolució aprovada afir-
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ma entre d’altres coses que l’expedient sancionador li-
mita el dret de manifestació i atempta contra la lliber-
tat d’expressió.

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

Proposta de resolució

1. El Parlament expressa el seu suport a la Resolució 
aprovada per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 
(Baix Llobregat) el dia 20 de juny de 2013 en contra 
de l’expedient sancionador obert a membres de la Pla-
taforma Social de la localitat per haver participat en 
una manifestació no comunicada durant la vaga gene-
ral del 14 de novembre de 2012.

2. El Parlament insta el Govern a: 

a. Deixar sense efecte de forma immediata els expe-
dients sancionadors contra membres de la Plataforma 
Social de Sant Vicenç dels Horts per haver-se mani-
festat en el marc de la vaga general del 14 de novembre 
de 2012.

b. A elaborar, d’acord amb els sindicats, uns criteris 
que permetin exercir el dret de manifestació i concen-
tració en el marc de vagues generals legalment convo-
cades, entenent que la legalitat de la convocatòria em-
para les múltiples manifestacions celebrades de forma 
pacífica durant la jornada encara que no hagin estat 
prèviament comunicades.

3. El Parlament comunicarà al present acord a l’Ajun-
tament de Sant Vicenç dels Horts, als sindicats i a la 
Plataforma Social de Sant Vicenç dels Horts.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Dolors Camats i Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Jaume Bosch i Mestres, diputat, del GP 
d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el canvi d’em-
plaçament de l’estació depuradora d’aigües 
residuals que s’ha de construir a Piera
Tram. 250-00642/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 27029 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.07.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada, Salvador Milà i Solsona, diputat 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 sobre 
els treballs de sanejament d’aigües residuals urbanes 
al sector urbà de «Can Canals» del Municipi de Piera 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El sector de Can Canals és un conjunt urbà del muni-
cipi de Piera, en el que es distingeix un nucli antic i al 
voltant del qual es va ampliar tota la barriada, que s’ha 
anat poblant des de l’any 1965 i va passar a formar 
part del sòl urbà consolidat del municipi l’any 1982. 
Aquest sector és majoritàriament de primera residèn-
cia i supera els1.500 habitants. Com a serveis urba-
nístics de sanejament d’aigües residuals urbanes, sols 
compte amb un col·lector de l’any 1977, absolutament 
insuficient.

En el Pla Sanejament d’aigües Residuals Urbanes 
(PSARU) aprovat per l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) l’any 2005, es preveia la construcció d’una no-
va estació depuradora d’aigües residual - Expedient 
ACA: AA2012001546 amb ubicació al Torrent del 
Salt. El dimensionament de la depuradora, prevista en 
dues fases, és de 500 habitants equivalents, que suposa 
unes 250 cases, per la primera fase i està reservat un 
espai per ampliar-la al doble, un vegada fetes les clave-
gueres, a pocs metres de diversos habitatges.

L’Ajuntament de Piera té previst anticipar la inversió 
per aquesta depuradora, estimada en 371.749 euros 
que figuren al pressupost municipal de 2013. La depu-
radora disposa de l’autorització per actuar als marges 
del torrent del Salt i d’abocament a llera i servitud de 
llera, però manca que l’ACA n’assumeixi el manteni-
ment, pendent d’incloure-la en la revisió del PSARU.

Front aquest projecte els veïns de Can Canals i la seva 
Associació de Veïns van formular a l’Ajuntament, en 
el seu dia, nombroses al·legacions, no resoltes encara, 
per tal de demanar que es canviï la ubicació de la De-
puradora prevista al torrent del Salt per allunyar-la de 
les cases.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al govern de la Gene-
ralitat a què, per mitjà de l’Agència Catalana de l’Ai-
gua: 

1. Doni suport tècnic a l’Ajuntament de Piera per tal 
que amb la participació i conformitat de l’Associa-
ció de Veïns del sector urbà de Can Canals al muni-
cipi de Piera, es busqui una nova ubicació més idònia 
per la Depuradora prevista pel sector, que no estigui a 
les proximitats dels habitatges existents i que no causi 
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molèsties ni perjudiqui l’entorn natural del Torrent del 
Salt i es redacti el nou projecte necessari, en el termini 
màxim de sis mesos.

2. A que es facin les previsions pressupostàries neces-
sàries per tal que l’ACA inclogui dita nova depuradora 
del sector urbà de Can Canals al municipi de Piera, en 
el corresponent PSARU revisat, de forma que es pugui 
executar en l’any 2014.

3. A que abans de finalitzar l’any 2013 es subscrigui 
un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Piera, 
per tal que aquest pugui realitzar el nou projecte d’ubi-
cació i millora de la depuradora pel sector urbà de Can 
Canals, anticipi la inversió i iniciï l’execució, amb les 
aportacions econòmiques posteriors de l’Agència Ca-
talana de l’Aigua, i que l’ACA n’assumeixi el funcio-
nament i manteniment, en les formes habituals.

4. Que en tot aquest procés i en la determinació de 
la nova ubicació i la redacció dels nous projectes es 
compti sempre amb la participació dels veïns i veï-
nes afectats a través de l’Associació de veïns de Sector 
Can Canals de Piera, constituint una comissió de se-
guiment a l’efecte.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2013

Dolors Camats i Luis, portaveu; Hortènsia Grau Juan, 
Salvador Milà i Solsona, diputats, del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una estació depuradora d’aigües residuals 
al nucli urbà del Portell, a Piera
Tram. 250-00643/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 27031 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.07.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada, Salvador Milà i Solsona, diputat 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 sobre 
els treballs de sanejament d’aigües residuals urbanes 
al nucli urbà de «El Portell» del municipi de Piera per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El nucli urbà «d’El Portell» és un dels més antics –
iniciat al voltant d’un petit grup de cases– que avui 
compta amb unes 200 cases unifamiliars i en el que hi 

viuen 227 veïns i veïnes residents permanents, a més 
d’una considerable població flotant durant l’estiu i va-
cances.

Lamentablement, El Portell és un dels nuclis urbans 
menys dotat de serveis urbanístics del municipi de 
Piera, amb carrers sense asfaltar, amb problemes pe-
riòdics d’inundacions, sense xarxa de clavegueram ni 
col·lectors pluvials, etc. Des del punt de vista del trac-
tament d’aigües residuals urbanes, cada habitatge ha 
de disposar del seu propi sistema de decantació –foses 
sèptiques.

En el Pla Sanejament d’aigües Urbanes de 2006 (PSA-
RU 2006) aprovat per l’Agència Catalana de l’Aigua es 
preveia construir una depuradora pel sector d’El Por-
tell amb un pressupost de 600.000 euros.

Incomprensiblement, a l’actualització de 2010 del 
PSARU aquesta previsió de depuradora pel sector d’El 
Portell, a Piera, decau i l’Associació de Veïns i Veïnes 
presenta al·legacions que són resoltes per la Generali-
tat indicant que es podria mantenir la construcció de 
l’EDAR amb les condicions de existència de terrenys 
municipals en sol urbà per la ubicació de l’EDAR i 
existència d’un projecte executiu, que va ser fet i apro-
vat l’any 2008, i durant tres anys va figurar en els pres-
supostos municipals de Piera fins que va decaure l’any 
2010.

Actualment s’està en fase avançada de tramitació i 
aprovació del Pla General d’Ordenació Urbanística 
municipal de Piera en que els aspectes relatius a la ur-
banització i reserva de terrenys per la depuradora de 
El Portell s’han de resoldre definitivament.

L’Ajuntament de PIERA ha redactat diversos estudis, 
avant-projectes i pressupostos alternatius per fer pos-
sible, en diverses etapes la urbanització bàsica del nu-
cli de El Portell, començant per unes actuacions bàsi-
ques, que contemplin la recollida d’aigües pluvials i el 
clavegueram d’aigües residuals urbanes, que hauria de 
completar-se amb la corresponent Depuradora.

Els veïns i veïnes del sector, agrupades en la seva As-
sociació, estan fent el seguiment del tema amb l’Ajun-
tament i estan disposats a col·laborar, però l’Ajunta-
ment de Piera es veu incapaç d’assumir totes les 
actuacions tant tècniques com econòmiques sense el 
suport de la Generalitat a través de l’ACA.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el govern a que, per 
mitjà de l’Agència Catalana de l’Aigua: 

1. Doni suport tècnic a l’Ajuntament de Piera per tal 
que amb la participació i conformitat de l’Associació 
de Veïns del nucli urbà d’El Portell al municipi de Pie-
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ra, tant per redactar els projectes de col·lectors d’aigües 
pluvials i la xarxa de sanejament així com, especial-
ment, una estació Depuradora d’aigües residuals, ajus-
tada a les necessitats del nucli, definint la ubicació de-
finitiva de la Depuradora en el termini màxim de sis 
mesos.

2. A que es facin les previsions pressupostàries neces-
sàries per tal que l’ACA inclogui dita nova depuradora 
del nucli urbà d’El Portell, al municipi de Piera, en el 
corresponent PSARU revisat, de forma que es pugui 
executar en els propers tres anys.

3. A que abans de finalitzar l’any 2013 es subscrigui 
un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Pie-
ra, per tal que aquest pugui realitzar el nou projecte i 
definir la ubicació de la depuradora pel nucli urbà de 
El Portell, anticipi la inversió i inicií l’execució, amb 
les aportacions econòmiques posteriors de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua, i que l’ACA n’assumeixi el 
funcio nament i manteniment, en les formes habituals.

4. Que en tot aquest procés i en la determinació de 
la nova ubicació i la redacció dels nous projectes es 
compti sempre amb la participació dels veïns i veïnes 
afectats a través de l’Associació de veïns i veïnes del 
Nucli urbà El Portell, constituint una comissió de se-
guiment a l’efecte.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Dolors Camats i Luis, portaveu; Hortènsia Grau Juan, 
Salvador Milà i Solsona, diputats, del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la conversió de 
l’antiga travessera de la carretera C-31 al 
pas per Pals en un vial urbà
Tram. 250-00644/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 27064 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.07.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, Marina Geli i Fàbrega, diputada, 
Juli Fernandez Iruela, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Exposició de motius

Als anys 90 es va construir una variant de la C-31 al 
municipi de Pals, que evitava passar per casc urbà el 
volum de vehicles en trànsit per aquest municipi.

Des d’aleshores, l’antic traçat de la carretera C-31 al 
seu pas per Pals el configura el carrer Enginyer Algar-
ra, essent un del carrers principals d’aquesta Vila.

Tot i això, aquest carrer no es va desafectar i per tant 
continua essent una carretera titularitat de la Generali-
tat, i en no haver-s’hi fet cap actuació rellevant en tots 
aquests anys, el vial presenta nombroses deficiències. 
Així, el carrer presenta mal estat del paviment asfàltic 
i en especial de les voreres, greus problemes de mobi-
litat dels vianants i d’aparcament, ja que la calçada és 
encara de doble sentit i dificulta aparcar d’una forma 
correcta i sense perill pels vianants, i serveis deficients 
que malmeten la imatge de l’entrada del poble.

Cal tenir en compte que Pals és una vila eminentment 
turística i per tant el sector terciari és un del principals 
motors de l’economia del municipi. Tenir una entrada a 
la població com l’actual va en detriment de l’atractiu i de 
l’economia del municipi, alhora que està en total incon-
gruència amb la cura i grau de qualitat que presenten els 
vials de la resta del poble i especialment del nucli antic.

L’arranjament del carrer Enginyer Algarra, canviant la 
seva fesomia de carretera a vial urbà, seria una millora 
molt important que podria anar acompanyada d’una ac - 
tuació complementària municipal/privada. Aquesta  
actuació podria al seu torn actuar sobre les façanes dels 
edificis del carrer, moltes centenàries i protegides, al-
gunes de les quals necessiten obres de reforma urgents.

En casos similars i sense haver d’esperar tants anys, 
la Generalitat de Catalunya ha actuat, prèvia a la de-
safectació d’una carretera pròxima a un nucli històric, 
urbanitzant un carrer i donant-li un acabat de vial urbà 
en consonància amb el seu ús actual i amb els valors 
del nucli històric.

Malgrat ser conscients de les dificultats econòmiques 
actuals, entenem que aquestes no poden ser l’excusa 
per no fer res, sobretot quan és possible actuar d’una 
forma esglaonada, planificada, assumible i endegant 
una obra que tindria una repercussió positiva directa 
per l’economia d’aquest municipi.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

1. Redactar, de forma consensuada amb l’ajuntament 
de Pals, el projecte per reconvertir l’antiga travessera de 
la carretera C-31 a Pals (avui c/ Enginyer Algarra) en 
un vial urbà, durant l’exercici el 2013.

2. Executar l’obra d’urbanització esmentada al llarg de 
l’any 2014.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jordi Terrades i 
Santacreu, Marina Geli i Fàbrega, Juli Fernandez Irue-
la, diputats, del GP SOC



15 de juliol de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 119

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 77

Proposta de resolució sobre l’aturada de la 
deslocalització del grup de treball de millo-
ra genètica animal de l’Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries de Lleida
Tram. 250-00645/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 27065 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.07.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Àngel Ros i Domin-
go, diputat, Núria Ventura Brusca, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Exposició de motius

Avui, Catalunya ocupa la primera posició en la pro-
ducció porquina de l’Estat amb un 25%. D’aquest 
25%, més del 50% de producció correspon a les terres 
de Lleida, i és per tant, una de les principals regions de 
producció de tota Europa.

Al 1983, es va posar en marxa el grup de millora i 
genètica animal provinent de l’antic Servei d’Investi-
gació Agrària. Aquest grup de treball, integrat per in-
vestigadors i tècnics, dota al sector de serveis, com la 
gestió de la Base de Dades - la BDPORC– amb la ges-
tió de dades procedents de més de 650.000 mares, o bé 
promou el reconegut guardó del Porc d’or, de referèn-
cia internacional.

Els treballs realitzats per l’equip que conforma del 
grup de treball han permès que la ciutat i les terres de 
Lleida apareguin referenciades en les principals publi-
cacions del sector a nivell mundial.

Afegim a tot això que la Universitat de Lleida, a tra-
vés dels seus estudis en ciència i salut animal, pioner 
en tot l’Estat, i els d’Enginyeria Agrària i Alimentària, 
de llarga trajectòria i prestigi en tots els àmbits, man-
té estreta col·laboració amb el grup de treball esmen-
tat - entre altres, llurs membres són col·laboradors del 
Màster de Sanitat i Producció Porquina de la UdL–, i 
impulsa juntament amb l’Ajuntament de Lleida el Parc 
Científic i Tecnològic Agroalimentari, base de treball 
d’empreses innovadores i de recerca també en l’àmbit 
de la producció animal, únic en aquestes característi-
ques a tot el país.

I entre altres aspectes, des de l’any 1972, Lleida comp-
ta amb un mercat d’origen com Mercolleida que a l’any 
1985 a més, és reconegut com a centre de cotitzacions 
representatiu per a l’establiment d’un preu comunitari 
de la carn de porquí.

Aquestes institucions i serveis, entre altres que podrí-
em esmentar, doten la ciutat i les terres de Lleida en 
general d’eines de referència a nivell estatal i interna-
cional contribuint a la internacionalització i posiciona-
ment de Lleida com a marca de qualitat, d’innovació 
tecnològica i de recerca en el sector agroalimentari en 
general i del porquí en particular.

L’anunci de la Generalitat de Catalunya de reubicar el 
servei, sense més arguments que tractar-se d’una de-
cisió de la direcció a l’empara de la Llei 4/2009 de 
l’IRTA, i segons el Govern, de «criteris tècnics i d’efi-
càcia», qüestiona al nostre criteri la tasca que es duu 
a terme per part de la Universitat de Lleida i de llurs 
estudis agroalimentaris, afebleix la nostra posició com 
a capital agroalimentària de Catalunya i de les nostres 
potencialitats i en fi, trau atributs a la marca Lleida 
com a referent en el sector del porquí.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Aturar la decisió de deslocalitzar el Grup de treball 
de millora i genètica animal que l’IRTA té a la ciutat de 
Lleida.

2. Demanar al Govern que treballi amb les instituci-
ons del territori per a aprofundir en el posicionament 
competitiu de les Terres de Lleida com a nucli del clús-
ter agroalimentari català i contribueixi a l’enfortiment 
de la marca Lleida com a marca de qualitat i de refe-
rència.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Àngel Ros i Do-
mingo, Núria Ventura Brusca, diputats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de l’estació depuradora d’ai-
gües residuals de Tivenys
Tram. 250-00646/10

Presentació

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 27066 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.07.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, Núria Ventura Brusca, 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 
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per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Vuit de les deu depuradores que hi ha acabades i pa-
ralitzades a les Terres de l’Ebre, algunes des de fa més 
d’un any i mig, les ha fet els darrers anys l’Agència Ca-
talana de l’Aigua, amb una inversió total de 4 milions 
d’euros aproximadament.

La casuística és diversa però el resultat el mateix: in-
fraestructures en desús creant greus perjudicis medi-
ambientals i econòmics. Part de les aigües residuals 
d’aquests municipis aboquen al riu Ebre mentre els 
ajuntaments han de fer front al cànon per depuració 
que aplica l’ACA, tot i no oferir el servei, i a un segon 
cànon establert per la Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre, amb imports mínims de 3.000 euros.

És el cas de Tivenys, municipi del Baix Ebre, de 914 
habitants, que té l’estació depuradora construïda des 
de fa mesos sense entrar en funcionament després de 
múltiples entrebancs i desacords entre el govern i l’em-
presa constructora.

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 posar en funcionament l’estació depuradora 
d’aigües residuals de Tivenys en el termini màxim de 
3 mesos.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jordi Terrades i 
Santacreu, Núria Ventura Brusca, diputats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de l’estació depuradora d’ai-
gües residuals de Rasquera
Tram. 250-00647/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 27067 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.07.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, Núria Ventura Brusca, 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 
Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Vuit de les deu depuradores que hi ha acabades i pa-
ralitzades a les Terres de l’Ebre, algunes des de fa més 
d’un any i mig, les ha fet els darrers anys l’Agència Ca-
talana de l’Aigua, amb una inversió total de 4 milions 
d’euros aproximadament.

La casuística és diversa però el resultat el mateix: in-
fraestructures en desús creant greus perjudicis medi-
ambientals i econòmics. Part de les aigües residuals 
d’aquests municipis aboquen al riu Ebre mentre els 
ajuntaments han de fer front al cànon per depuració 
que aplica l’ACA, tot i no oferir el servei, i a un segon 
cànon establert per la Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre, amb imports mínims de 3.000 euros.

És el cas de Rasquera, municipi de la Ribera d’Ebre 
que té l’estació depuradora acabada des del març del 
2012 però continua sense entrar en funcionament.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a posar en 
funcionament l’estació depuradora d’aigües residuals de 
Rasquera en el termini màxim de 3 mesos.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jordi Terrades i 
Santacreu, Núria Ventura Brusca, diputats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de l’estació depuradora d’ai-
gües residuals de Benifallet
Tram. 250-00648/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 27068 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.07.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, Núria Ventura Brusca, 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 
Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Vuit de les deu depuradores que hi ha acabades i pa-
ralitzades a les Terres de l’Ebre, algunes des de fa més 
d’un any i mig, les ha fet els darrers anys l’Agència Ca-
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talana de l’Aigua, amb una inversió total de 4 milions 
d’euros aproximadament.

La casuística és diversa però el resultat el mateix: in-
fraestructures en desús creant greus perjudicis medi-
ambientals i econòmics. Part de les aigües residuals 
d’aquests municipis aboquen al riu Ebre mentre els 
ajuntaments han de fer front al cànon per depuració 
que aplica l’ACA, tot i no oferir el servei, i a un segon 
cànon establert per la Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre, amb imports mínims de 3.000 euros.

És el cas de Benifallet, municipi del Baix Ebre que té 
l’estació depuradora acabada des de fa més d’un any i 
sense entrar en funcionament.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a posar 
en funcionament l’estació depuradora d’aigües residu-
als de Benifallet en el termini màxim de 3 mesos.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jordi Terrades i 
Santacreu, Núria Ventura Brusca, diputats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona

Tram. 250-00649/10

Presentació

Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Grup 

Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 27069 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.07.2013

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, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent sobre l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau de Barcelona (Barcelonès), per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Proposta de resolució

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

1. Assegurar la suficiència financera de l’Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau, impulsant, entre d’altres, les 
següents mesures: 

a. Dotar financerament un Pla de Viabilitat que asse-
guri la sostenibilitat de l’entitat i la continuïtat de l’ac-
tivitat sense que disminueixi la qualitat assistencial; 
qualitat que es veu reflectida en els actuals índexs de 
satisfacció dels usuaris.

b. Revisar el conveni signat entre el Servei Català de 
la Salut i l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, per tal 
que el CatSalut assigni els recursos financers sufici-
ents per tal de cobrir l’activitat sanitària duta a terme 
per l’hospital, en especial en relació als programes sa-
nitaris que se li han encarregat.

2. Impulsar canvis a l’arquitectura institucional, actu-
alment dividida entre la fundació patrimonial i la fun-
dació de gestió sanitària, un cop rebut l’informe encar-
regat a aquest efecte a experts en Dret Administratiu. 
Entre d’altres, aquesta reconfiguració inclourà les se-
güents mesures: 

a. S’establirà amb claredat la titularitat pública de tots 
els òrgans de gestió i direcció del centre.

b. S’establiran les modificacions estatutàries necessà-
ries per tal de garantir que la totalitat dels rendiments 
del patrimoni llegat a l’Hospital de Sant Pau i la Santa 
Creu es dediquin a la compra d’equipament d’ús sa-
nitari, la recerca en l’àmbit sanitari i el manteniment 
del patrimoni de l’Hospital, respectant la voluntat dels 
donants.

c. S’establiran nous mecanismes de transparència i con-
trol de gestió que garanteixin la dedicació dels recursos 
públics de l’Hospital a les finalitats fundacionals.

3. Adoptar mesures per tal de consolidar una gestió pro-
fessionalitzada, eficaç i transparent de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau, reforçant els mecanismes de con-
trol existents. Aquestes mesures inclouran entre d’altres: 

a. Assegurar que el centre sigui gestionat per professio-
nals de l’àmbit sanitari i no per càrrecs de designació 
política.

b. Reforçar l’activitat de control del Protectorat de 
Fundacions de la Generalitat de Catalunya i, excepcio-
nalment, durant el 2013 fer que aquest exerceixi un se-
guiment i fiscalització de les actuacions del Patronat 
de l’Hospital de Sant Pau i la Santa Creu.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Jordi Turull i Negre Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP de CiU Portaveu del GP d’ERC 
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Proposta de resolució sobre la clausura de 
l’abocador de les Valls, a Santa Maria de Pa-
lautordera, i la recuperació paisatgística de 
l’indret tramitada per l’Ajuntament d’aquesta 
població
Tram. 250-00650/10

Presentació
Grup Mixt

Reg. 27136 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.07.2013

A la Mesa del Parlament

Quim Arrufat Ibáñez, portaveu adjunt del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenta la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Atès que el 29 d’octubre de 2012 fou aprovada pel Ple 
de Santa Maria de Palautordera una moció, a proposta 
del grup municipal de la CUP, «per tal de refermar el 
compromís inequívoc dels i les representants munici-
pals amb el tancament inajornable de l’abocador». La 
moció va ser presentada com a resposta a la petició de 
l’empresa explotadora (CESPA) de mantenir l’activi-
tat d’entrada de residus urbans i/o industrials a través 
d’una nova ampliació. La moció recordava que el tan-
cament de l’abocador va ser denominador comú en el 
programa de totes les formacions polítiques que van 
concórrer a les darreres eleccions municipals esdeve-
nint un dels eixos centrals de la campanya electoral. A 
través de la moció els grups representats al consistori 
van ratificar la voluntat inequívoca de tancar l’aboca-
dor. Entre els acords destaca el de no autoritzar cap 
més ampliació, així com el de procedir al tancament 
de l’abocador i a la restauració paisatgística de la zo-
na, tan bon punt el dipòsit estigui al límit de la seva 
capacitat.

Atès que el 9 de gener d’enguany 2013, el Grup Par-
lamentari Socialista va presentar davant la Comissió 
de Territori al Parlament una proposta de resolució so-
bre el tancament del dipòsit controlat de residus de les 
Valls, a Santa Maria de Palautordera, que textualment 
instava, en compliment del conveni signat l’1 d’abril 
de 2008 entre l’ajuntament de Santa Maria de Palau-
tordera i el conseller de Medi Ambient i Habitatge de 
la Generalitat de Catalunya i president de l’Agència de 
Residus de Catalunya, en el que es varen establir les 
bases i instruments necessaris pel tancament progres-
siu del dipòsit controlat de les Valls, «al Govern de la 
Generalitat a procedir immediatament al tancament i 
restauració paisatgística de l’abocador de Les Valls de 
Santa Maria de Palautordera, suspendre qualsevol ac-
tivitat de dipòsit de residus en aquest indret i no auto-
ritzar-ne cap més ampliació».

Atès que el Grup Parlamentari de CiU va proposar 
una esmena de modificació a la proposta presentada 
pel Grup Parlamentari del PSC que deia: «El Parla-
ment de Catalunya insta al Govern de la Generalitat 
a assegurar el compliment dels termes de l’autoritza-
ció ambiental del dipòsit controlat de residus, i tenint 
en compte el projecte de clausura i recuperació pai-
satgística tramitat per l’Ajuntament de Santa Maria de 
Palautordera».

Atès que l’esmena no va ser incorporada i la proposta 
de resolució no va obtenir els suports necessaris per a 
prosperar, conseqüència de l’oposició dels grups par-
lamentaris de CiU i ERC al tancament immediat de 
l’abocador.

Atès que el projecte de clausura i recuperació paisat-
gística tramitat per l’Ajuntament de Santa Maria de 
Palautordera ja contempla el tancament i restauració 
paisatgística de l’abocador de Les Valls de Santa Ma-
ria de Palautordera.

Atès que en el supòsit que la Generalitat i l’Ajuntament 
de Santa Maria de Palautordera no autoritzin cap més 
ampliació l’abocador haurà de procedir al tancament 
tan bon punt excedeixi el volum màxim de dipòsit de 
residus permès en la pròpia autorització ambiental, si-
tuant la cota màxima del dipòsit una vegada segellat 
en 279,5 msnm. (metres sobre el nivell del mar)

Per aquests motius, el Grup Mixt presenta la següent: 

Proposta de resolució

Escoltant les veus de les veïnes i veïns, i del Ple muni-
cipal de Santa Maria de Palautordera, el Parlament de 
Catalunya insta al Govern de la Generalitat a assegu-
rar el compliment dels termes de l’autorització ambi-
ental del dipòsit controlat de residus, tenint en compte 
el projecte de clausura i recuperació paisatgística tra-
mitat per l’Ajuntament de Santa Maria de Palautorde-
ra, i a no autoritzar cap més ampliació de l’abocador 
de les Valls.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Quim Arrufat Ibáñez
Portaveu adjunt del Grup Mixt
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Proposta de resolució sobre el garantiment 
d’un ensenyament de qualitat a l’Institut 
Thalassa, de Montgat

Tram. 250-00651/10

Presentació

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 27165 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.07.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Marina Geli i Fà-
brega, diputada, Núria Parlon Gil, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, 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

L’I.E.S Thalassa de Montgat, posa de manifest el que 
ha significat tant per als seus alumnes com per al seu 
professorat les retallades realitzades pel Departament 
d’Ensenyament durant el curs 2012-2013.

Entre d’altres, no han pogut oferir la matèria d’eco-
nomia al curs de primer de batxillerat, s’ha perdut la 
coordinació del Servei de Mediació i s’ha suprimit el 
projecte de mediació escolar al centre, ha suposat tam-
bé la reducció d’una hora lectiva i una altre no lectiva 
a la cap de departament. S’ha augmentat el nombre de 
grups per al professorat, i l’augment d’hores no lecti-
ves s’ha convertit en hores de guàrdia. Les matèries de 
modalitat de Geografia i Història de l’art estan en una 
ràtio d’entre 39 i 40 alumnes per grup, també per a les 
comunes: Història i filosofia. I a tot això cal afegir-hi 
la no substitució de les baixes fins a 10 dies després.

El Departament de llengua estrangera va perdre un pro-
fessor durant el passat curs el que ha significat la im-
possibilitat de fer els desdoblaments i que alguns pro-
fessor hagin hagut d’augmentar el seu horari laboral.

El Departament d’orientació educativa ha vist reduï-
des les hores d’atenció per part dels serveis externs i 
com han augmentat significativament les tasques in-
ternes. Així mateix, s’ha deixat de fer el crèdit de re-
forç d’estudi a diferents curts d’ESO a causa de la re-
estructuració acadèmica provocada per la disminució 
del personal docent en plantilla.

Des del Grup Parlamentari creiem que totes aquestes 
mesures perjudiquen greument l’alumnat, especial-
ment el més desafavorit i no permeten garantir una bo-
na qualitat en l’ensenyament.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a garantir els recursos 
suficients per al curs 2013-2014 per tal que escoles 
com l’I.E.S Thalassa de Montgat puguin tornar a ofe-
rir un ensenyament de qualitat, podent tornar a oferir  
totes les matèries optatives, reduint les ràtios dels 
grups-classes, recuperant el servei de mediació, po-
dent oferir els desdoblaments a les classes de llengua 
estrangera i podent tornar a oferir els crèdit de reforç a 
l’estudi, entre d’altres.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Marina Geli i Fà-
brega, Núria Parlon Gil, diputades, del GP SOC

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’estació depuradora d’aigües residuals 
del nucli urbà de Can Bonastre, a Piera
Tram. 250-00652/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 27229 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.07.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president, Hortènsia Grau Juan, 
diputada, Salvador Milà i Solsona, diputat 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 sobre 
els treballs de sanejament d’aigües residuals urbanes 
al nucli urbà de «Can Bonastre» del Municipi de Piera 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El nucli urbà de «Can Bonastre» al terme municipal 
de Piera està consolidat per l’edificació, amb una su-
perfície de 87 Has, en que existeixen 837 habitatges 
construïts, molts d’ells de primera residència, amb 
més de 1.120 veïns i veïnes empadronats, a més dels 
residents en períodes de vacances.

Els veïns i veïnes han fet des de 2006, un gran esforç 
econòmic i també social, per dotar el seu nucli urbà de 
Can Bonastre de les obres i serveis necessaris d’urba-
nització amb clavegueram, voreres, etc, malgrat pre-
sentar moltes deficiències que són objecte de les recla-
macions pertinents.

No obstant, a Can Bonastre falta una obra essencial 
per completar les condicions de salubritat i habitabi-
litat, com és la connexió amb la corresponent depura-
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dora d’aigües residuals urbanes, per mitjà del corres-
ponent col·lector.

En el Pla de Sanejament d’aigües Urbanes (PSARU) 
redactat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
aprovat per acord de govern de 20 de juny de 2006, 
estava inclòs el projecte pel tractament en alta de les 
aigües residuals de Can Bonastre i Can Cairot al TM 
de Piera mitjançant la connexió al sistema de Masque-
fa i dotat amb 1.000.000 euros. Aquesta actuació sols 
estava condicionada a que les urbanitzacions havien 
d’acreditar, en data límit el 31 de desembre de 2010, la 
redacció del projecte de la xarxa d’aigües residuals en 
baixa. Can Bonastre a la data, tenia el projecte redac-
tat i executat, però, malgrat això, l’ACA no ha donat 
compliment al seu compromís d’executar els treballs 
del col·lector i la depuradora.

És per això que l’Ajuntament de Piera, ha proposat 
com a solució alternativa, assumir la redacció i execu-
ció del projecte de una nova depuradora pel nucli urbà 
de Can Bonastre, quin avantprojecte ha estat aprovat 
per l’ACA i està pendent de l’autorització d’actuació i 
abocament a llera, servitud de llera i d’assumir el man-
teniment per l’ACA. Aquest projecte de nova depura-
dora, amb un dimensionament de per1.800 habitants 
equivalents té un cost de: 788.397,08 euros, que s’as-
sumeix amb càrrec al pressupost municipal de 2013.  
A més l’Ajuntament ha presentat al PUOSC una sub-
venció per aquestes finalitats de 500.000 euros pel 
2014, que va estar aprovat al ple de Piera de març 2013.

L’Ajuntament de Piera està fent les gestions per obte-
nir la disposició dels terrenys per ubicar la depurado-
ra, aprofitant el POUM per fer un canvi de terrenys en 
zona del casc urbà.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al govern a que, per 
mitjà de l’Agència Catalana de l’Aigua: 

1. Estableixi un conveni amb l’Ajuntament de Piera 
per tal de fer possible que es pugui executar de forma 
immediata la nova depuradora pel sector urbà de Can 
Bonastre, en base al projecte redactat pels serveis tèc-
nics municipals, i que ha estat aprovat per l’Agència 
Catalana de l’Aigua.

2. A que es facin les previsions pressupostàries neces-
sàries per tal que l’ACA pugui garantir el pagament 
posterior del cost anticipat per l’Ajuntament, en diver-
ses anualitats ajornades– i que així mateix l’ACA n’as-
sumeixi el funcionament i manteniment, en les formes 
habituals.

3. Que en tot aquest procés i en la determinació de la 
nova connexió, la nova ubicació i la gestió posterior es 
compti sempre amb la participació dels veïns i veïnes 

afectats a través de l’Associació de veïns del nucli de 
Can Bonastre, constituint una comissió de seguiment 
a l’efecte.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2013

Joan Herrera Torres, president; Hortènsia Grau Juan, 
Salvador Milà i Solsona, diputats, del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la travessia urbana de la carretera C-35 al 
pas per Sant Celoni
Tram. 250-00653/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 27241 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.07.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president, Salvador Milà i Solso-
na, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El traçat de la carretera C-35 de Granollers a Girona al 
seu pas pel nucli urbà de Sant Celoni constitueix una 
barrera que dificulta la comunicació entre el nucli re-
sidencial urbà l i les importants zones industrials situ-
ades al sud, entre la carretera i La Tordera. En aquest 
important tram de travessia urbana es produeixen 
nombrosos accidents que afecten a vianants i vehicles, 
per tal com encara no s’han completat els vials laterals 
o de serveis a banda i banda de la carretera, manquen 
les rotondes que permetin fer els girs d’accés a nord i 
sud de la via, així com tampoc existeixen passos de vi-
anants i es produeixen congestions de tràfic a les hores 
d’entrada i sortida del treball de les indústries i serveis.

Aquesta situació es perllonga des de fa anys, presen-
tant una situació de seguretat viària, d’urbanització i 
de serveis del tot inacceptable i molt perjudicial, tant 
per les persones com per les activitats econòmiques 
molt importants que existeixen a la zona.

En especial, cal construir la rotonda de la zona de Lle-
vant de la C-35 d’entrada al nucli urbà a la zona de ur-
banitzacions i els polígons i la rotonda del Migdia, que 
faciliti l’entrada a la part central del nucli urbà, al barri 
d’Illes Belles, de Sant Celoni.

També cal millorar, de forma urgent, el pas soterrani 
de comunicació entre el barri de la Batlloria de Sant 
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Celoni i el nucli urbà de Riells-Villabrea, fent-lo ac-
cessible, doncs actualment presenta unes escales i 
unes rampes perilloses, no ajustades a cap normativa i 
que són causa que els vianants travessin per la calçada 
de la carretera C-35.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat aprovar, dins del present exercici 2013, i exe-
cutar dins l’exercici 2014, els projectes corresponents a 
la millora de la travessia urbana de la C-35 al seu pas 
pel nucli urbà de Sant Celoni, establint en cas que si-
gui necessari els corresponents convenis amb l’Ajun-
tament de Sant Celoni, que comprengui, com a mínim: 

a) La rotonda de la zona de Llevant de la C-35 d’entra-
da al nucli urbà a la zona de urbanitzacions i els polí-
gons industrials de Sant Celoni.

b) La rotonda del Migdia de la C-35, que faciliti l’en-
trada a la part central del nucli urbà, al barri d’Illes 
Belles, de Sant Celoni.

c) La part que resta per executar dels vials laterals a la 
C-35 en el tram de travessia del nucli urbà, tant en la 
part nord, de la zona residencial, com en la part sud, 
de la zona industrial.

d) La millora d’accessibilitat i seguretat del pas soter-
rani de comunicació entre el barri de la Batlloria de 
Sant Celoni i el nucli urbà de Riells-Villabrea.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2013

Joan Herrera Torres Salvador Milà i Solsona
President GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres de connexió del vial de la carretera 
d’Olzinelles amb la rotonda de la sortida 11 
de l’autopista AP-7
Tram. 250-00654/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 27242 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.07.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president, Salvador Milà i Solso-
na, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 

següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Al municipi de Sant Celoni ja fa temps que està pràc-
ticament acabat i urbanitzat el vial que va des de la ro-
tonda de la sortida número 11 de l’AP 7 que permetria 
comunicar amb la Porta de Ponent d’entrada a Sant 
Celoni i la zona d’equipaments comercials i de serveis, 
quin vial es correspon a la carretera d’Olzinelles tam-
bé conegut com l’antic Camí Ral.

No obstant això, de forma incomprensible, falta sols 
realitzar les obres per connectar dit vial amb la Roton-
da de sortida de l’AP 7 i amb la referida rotonda de la 
Porta de Ponent i la zona comercial annexa. Aquesta 
obra pendent no és en absolut complicat d’executar i 
el seu cost ha de ser mínim i perfectament assumible.

L’obertura d’aquest vial permetria descongestionar 
l’entrada de Ponent a Sant Celoni i descongestionar la 
connexió amb la C-35.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a execu-
tar les obres pendents de connexió del vial ja pràcti-
cament urbanitzat corresponent a la carretera d’Ol-
zinelles també conegut com l’antic Camí Ral amb la 
rotonda de la sortida número 11 de l’autopista AP 7 i 
la rotonda de la Porta de Ponent i zona comercial i de 
serveix annexa; a quin efecte, en el seu cas, s’establei-
xi el corresponent conveni de col·laboració amb l’Ajun-
tament de Sant Celoni.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2013

Joan Herrera Torres Salvador Milà i Solsona
President GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la incorporació 
de canvis en el Projecte de rodalia de Barce-
lona, línia R-3, tram Montcada-Vic
Tram. 250-00655/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 27243 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.07.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president, Salvador Milà i Solso-
na, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
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talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

En el procediment de l’Estudi informatiu del «Projec-
te de rodalies de Barcelona, línia R-3 tram Montcada-
Vic», que contempla la duplicació de la via, els Ajun-
tament de La Llagosta, Ripollet i Santa Perpètua de 
Mogoda, han presentat diverses al·legacions, entre les 
que destaca un estudi que posa de relleu els impor-
tants límits i impactes que el traçat actual i la secció 
ampliada de la línia R-3 té sobre la permeabilitat ur-
bana dels nuclis densament poblats dels municipis de 
La Llagosta i Santa Perpètua de la Mogoda, que actu-
alment estan travessats per aquesta línia en superfície, 
amb les conseqüents situacions de perill per les perso-
nes i d’estrangulament de la vida urbana.

L’estudi fet per aquests Ajuntaments ha posat de re-
lleu que la proximitat entre l’actual línia R-3 –de un 
sol carril– i la línia R-8 del tram Castellbisbal-Papiol-
Mollet així com en el nou nus ferroviari a Mollet, ja 
adequat per a ample ibèrica i ampli internacional, fa 
possible i recomanable el plantejar un bypass o inter-
connexió entre ambdues línies en la zona de l’equipa-
ment supramunicipal previst a l’antic polvorí, terreny 
actualment erm al terme limítrof de Moncada i Rei-
xac. Aquesta variant d’interconnexió, permetria situar 
una estació més accessible tant per major proximitat al 
nucli urbà de Ripollet com per situar-se en una posi-
ció més centrada en relació als nuclis urbans de Santa 
Perpètua de Mogoda i La Llagost, el que, a més, per-
metria refer els barris actualment partits per l’actual 
traçat.

Amb aquesta proposta, el sistema ferroviari del Vallès 
tindria un nou corredor per a millor l’accessibilitat de 
la segona àrea més poblada de Catalunya, la segona 
corona metropolitana i permetria racionalitzar les vies 
en el nucli urbà de Montcada i Reixac i disposar d’una 
nova estació a Ripollet, alhora que es resoldria d’una 
forma fàcil i poc costosa una de les propostes estratè-
giques del Pla d’Infraestructures de Catalunya, com és 
la de permetre la connexió i bypass entre el corredor 
ferroviari del interior i el de Vic-Ripoll-Puigcerdà, re-
cuperant la connexió perduda fa més de vint anys.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a donar su-
port tècnic i polític i fer les gestions necessàries da-
vant el Ministeri de Fomento per tal que s’atenguin les 
ampliacions de les al·legacions realitzades pels Ajun-

taments de Ripollet, Santa Perpètua de Mogoda i la 
Llagosta, a l’Estudi informatiu del Projecte de rodalies 
de Barcelona, línia R3, tram Montcada-Vic, Duplica-
ció de Via, en especial la relativa a incorporar al pro-
jecte executiu definitiu la proposta d’enllaçar, en els 
terrenys del antic «Polvorí del Exèrcit» al terme mu-
nicipal de Montcada i Reixac la línia R-3, desdoblada, 
amb la línia R-8 Castellbisbal-Papiol-Mollet, per as-
segurar l’allunyament dels entorns residencials, l’eli-
minació de barres territorials urbanes i la previsió de 
noves estacions a Ripollet i Santa Perpètua de Mogo-
da, procurant alliberar els barris de Reixac, de la Lla-
gosta i la ciutat jardí de la Florida a Santa Perpètua de 
Mogoda.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2013

Joan Herrera Torres Salvador Milà i Solsona
President GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre el cessament 
de Josep Antoni Duran i Lleida de la Comis-
sió Bilateral Generalitat - Estat perquè no 
defensa les posicions de la Generalitat amb 
relació al procés sobiranista
Tram. 250-00657/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 27402 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.07.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Jaume Bosch i Mestres, diputat 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 d’Afers 
Institucionals.

Exposició de motius

El grup parlamentari d’ICV-EUIA ha demanat en du-
es ocasions la dimissió o el cessament del senyor Josep 
Antoni Duran i Lleida com a màxim responsable de 
la part catalana de la Comissió Bilateral Estat-Gene-
ralitat i de la resta de comissions mixtes amb l’Estat. 
Totes dues peticions de cessament varen ser rebutjades 
per la Comissió d’Afers Institucionals.

En la primera ocasió la petició de cessament posava 
èmfasi en la incompatibilitat política entre el paper del 
senyor Duran i Lleida com a portaveu de CIU al Con-
grés de Diputats i la seva tasca com a representant de la 
Generalitat a la Comissió Bilateral. En la segona oca-
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sió, s’argumentava la inconveniència de que el màxim 
dirigent d’Unió Democràtica, partit implicat en l’afer 
Pallarols, fos el màxim interlocutor de la Generalitat 
amb l’Estat. En aquest cas, el grup parlamentari d’ERC 
va argumentar que el senyor Duran i Lleida no havia es-
tat nomenat novament per aquests càrrecs en la present 
legislatura. Aquest extrem va ser desmentit pel mateix 
Govern de la Generalitat en resposta a una pregunta del 
Grup d’ICV-EUIA: en aquesta resposta s’afirmava amb 
claredat que el senyor Duran i Lleida continua exercint 
aquests càrrecs en la present legislatura.

Darrerament el senyor Duran i Lleida s’ha distingit 
per discrepar en públic de les posicions del Govern so-
bre el procés sobiranista. Aquest fet porta al Grup par-
lamentari d’ICV-EUIA, a afegir un nou argument a les 
seves anteriors peticions de cessament.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a cessar al senyor Josep 
Antoni Duran i Lleida dels seus càrrecs a la Comissió 
Bilateral Generalitat-Estat i de la resta de comissions 
mixtes amb l’Estat en la mesura que avui no defensa 
les posicions del Govern de la Generalitat en relació al 
procés sobiranista.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Dolors Camats i Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Jaume Bosch i Mestres, diputat, del GP 
d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre l’impuls de co-
dis deontològics de valors i ètica pública i un 
nou model d’organització de l’Administració
Tram. 250-00658/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 27404 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.07.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jaume Collboni 
Cuadrado, portaveu adjunt del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substancia-
da davant la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

En l’actualitat, la nostra Administració es percep per 
la ciutadania com a una institució llunyana i aquesta 

llunyania fa que la gent la vegi amb certa desconfian-
ça. Moltes vegades la provisió i producció de serveis 
es confonen com a norma general, desfocalitzant-se de 
qui ha de ser el seu benefactor principal, és a dir, el 
ciutadà, en tant que és el principal usuari dels serveis 
col·lectius.

També, l’experiència de l’Administració Pública acu-
mulada al llarg d’aquests últims 30 anys si bé ha com-
portat uns nivells de professionalització i especialit-
zació molt elevats, no és menys cert que també s’ha 
contribuït a un anquilosament plausible, atès a un al-
tíssim nivell de burocratització de l’activitat adminis-
trativa.

Així doncs, la Comissió d’experts per a la reforma de 
l’administració pública i el seu sector públic, constitu-
ïda per l’Ordre GRI/29/2013 de 18 de febrer, va con-
cloure que cal construir un nou model d’administració 
més íntegra, governat per una política més professio-
nalitzada, inspirada en els principis d’integritat, coor-
dinació i responsabilització dels diferents actors que 
estan implicats en l’administració pública.

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. Impulsar codis deontològics de valors i ètica pública

2. Impulsar un nou model de formació com element 
socialitzador en valors públics i ens els valors institu-
cionals propis de l’Administració.

3. Cohesionar la seva Administració nuclear

4. Definir un model descentralitzat i cohesionat d’or-
ganització de la seva administració instrumental

5. Reordenar la seva administració perifèrica

6. Crear un sistema professional d’alta direcció pública

7. Elaborar un estatut de l’alta direcció pública profes-
sional, com a marc normatiu específic per a regular el 
règim d’aquests càrrecs.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunt del GP SOC 
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Proposta de resolució sobre un nou model 
de gestió dels serveis i recursos humans de 
l’Administració pública
Tram. 250-00659/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 27405 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.07.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jaume Collboni 
Cuadrado, portaveu adjunt del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substancia-
da davant la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

En l’actualitat, la nostra Administració es percep per 
la ciutadania com a una institució llunyana i aquesta 
llunyania fa que la gent la vegi amb certa desconfian-
ça. Moltes vegades la provisió i producció de serveis 
es confonen com a norma general, desfocalitzant-se de 
qui ha de ser el seu benefactor principal, és a dir, el 
ciutadà, en tant que és el principal usuari dels serveis 
col·lectius.

També, l’experiència de l’Administració Pública acu-
mulada al llarg d’aquests últims 30 anys si bé ha com-
portat uns nivells de professionalització i especialit-
zació molt elevats, no és menys cert que també s’ha 
contribuït a un anquilosament plausible, atès a un al-
tíssim nivell de burocratització de l’activitat adminis-
trativa.

Així doncs, la Comissió d’experts per a la reforma de 
l’administració pública i el seu sector públic, constitu-
ïda per l’Ordre GRI/29/2013 de 18 de febrer, va con-
cloure que la nova Administració Pública catalana ha 
d’aspirar a prestar els serveis públics que té encoma-
nats amb la màxima eficàcia i eficiència possibles. 
Això vol dir, dissenyar un nou model de gestió dels 
serveis i estatut del professional públic en el que s’in-
ternalitzin el talent i es capitalitzi el coneixement es-
pecialitzat. Per tant, un model de gestió i direcció dels 
recursos alhora més autònom i més responsable, en el 
marc d’una estructura organitzativa més àgil i flexible, 
orientada prioritàriament a la planificació i coordina-
ció dels serveis més que a la seva producció de manera 
no selectiva.

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. Desburocratitzar, responsabilitzar i millorar l’objec-
tivitat de l’elaboració i execució pressupostària i el re-
timent de comptes dels seus gestors.

2. Crear una instància pressupostària independent que 
controli el seguiment de l’execució pressupostària dels 
ingressos i despeses de l’Administració.

3. Millorar els sistemes de planificació i control en el 
conjunt de la seva Administració.

4. Adoptar un model qualificat, plural i descentralitzat 
d’ocupació pública, reforçant la dotació de talent amb 
una major professionalització de les plantilles.

5. Modernitzar la gestió dels RRHH, introduint-hi 
pràctiques en processos de selecció que garanteixin 
alhora el mèrit i la flexibilitat.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunt del GP SOC 

Proposta de resolució sobre un nou model 
de relació entre l’Administració pública i els 
ciutadans
Tram. 250-00660/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 27406 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.07.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jaume Collboni 
Cuadrado, portaveu adjunt del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substancia-
da davant la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

En l’actualitat, la nostra Administració es percep per 
la ciutadania com a una institució llunyana i aquesta 
llunyania fa que la gent la vegi amb certa desconfian-
ça. Moltes vegades la provisió i producció de serveis 
es confonen com a norma general, desfocalitzant-se de 
qui ha de ser el seu benefactor principal, és a dir, el 
ciutadà, en tant que és el principal usuari dels serveis 
col·lectius.

També, l’experiència de l’Administració Pública acu-
mulada al llarg d’aquests últims 30 anys si bé ha com-
portat uns nivells de professionalització i especialit-
zació molt elevats, no és menys cert que també s’ha 
contribuït a un anquilosament plausible, atès a un al-
tíssim nivell de burocratització de l’activitat adminis-
trativa.
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Així doncs, la Comissió d’experts per a la reforma de 
l’administració pública i el seu sector públic, constitu-
ïda per l’Ordre GRI/29/2013 de 18 de febrer, va con-
cloure que cal instaurar un nou model de relació de 
l’Administració amb els ciutadans, amb mecanismes de 
garantia eficaços que reforcin la seva condició d’usuaris 
i, per tant, plenament subjecte als principis de rendi-
ció de comptes i avaluació sistemàtica de resultats. Una 
Administració accessible que fomenti la participació 
ciutadana.. Així mateix, l’actuació administrativa ha de 
ser sensible a les xarxes socials de participació ciuta-
dana i sobretot, més transparent. La transparència vol 
dir que l’Administració Pública ha de poder ser sotme-
sa a l’escrutini dels ciutadans en totes les dimensions de 
l’activitat de la mateixa que no comportin un risc per a 
la seguretat o violin les lleis de protecció de dades.

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. Dissenyar els models més afavoridors de transpa-
rència, accés a la informació, rendiment de comptes i 
avaluació de polítiques públiques.

2. Aplicar les TIC, en tot el seu potencial, per l’opera-
ció eficient i eficaç de les tasques de l’Administració.

3. Aprofundir en els sistemes de cogestió de serveis 
públics, implicant a la ciutadania per tal de detectar 
les seves opinions, les seves noves necessitats, involu-
crant-los en la producció i avaluació d’aquests serveis 
públics.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunt del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
d’un ascensor a l’estació Rambla Just Olive-
ras de la línia 1 del metro, a l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès)
Tram. 250-00661/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 27460 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portaveu del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presen-
ta la proposta de resolució següent per tal que sigui 

substanciada davant la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat.

Exposició de motius

L’estació de Metro de la línia L1 de Rambla Just Oli-
veres, a l’Hospitalet de Llobregat és una de les estaci-
ons que suporten major trànsit de viatgers sent l’enllaç 
entre la xarxa de metro i de ferrocarril amb l’estació 
de Rodalies de Catalunya de l’Hospitalet, i per la seva 
ubicació al barri del Centre de l’Hospitalet on es loca-
litzen la majoria dels edificis de les administracions a 
la ciutat, el centre firal i comercial la Farga, així com 
l’important CAP de la mateixa Rambla.

Els tres accessos de dita estació (un per l’avinguda de 
Can Serra, l’altre per la Rambla Just Oliveras i el dar-
rer per l’Avinguda Josep Tarradellas i Joan), s’uneixen 
en un sol vestíbul, fent-se l’accés a les andanes mitjan-
çant escales i escales mecàniques, dificultant l’accés a 
molts usuaris de la xarxa amb mobilitat reduïda, per-
sones amb alguna discapacitat, o persones que viatgen 
amb cotxets per a criatures.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a

1. Instal·lar un ascensor a l’estació de Metro de la línia 
1 de la Rambla Just Oliveras de l’Hospitalet de Llobre-
gat, element imprescindible per tal d’adaptar aquesta 
estació a persones amb mobilitat reduïda, persones 
amb alguna discapacitat o persones que viatgen amb 
cotxets per a criatures.

2. Calendaritzar les obres de la instal·lació d’aquest as-
censor durant l’any 2013 i incorporar als pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya de l’any 2014 una par-
tida destinada al projecte executiu de l’estació de Metro 
de la línia 1 de la Rambla Just Oliveras de l’Hospitalet de 
Llobregat.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portaveu del GP de C’s
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Proposta de resolució sobre l’aprovació 
d’una normativa per a homogeneïtzar els cri-
teris tècnics per a la instal·lació de reductors 
de velocitat a les carreteres i vies urbanes i 
interurbanes
Tram. 250-00662/10

Presentació

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 27478 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.07.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president, Salvador Milà i Solso-
na, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Una de les formules més freqüentment adoptada, en 
els darrers anys, per a reduir la velocitat del tràfic ro-
dat, tant en vies urbanes com en travessies urbanes, ha 
estat la col·locació de Reductors de Velocitat de Secció 
Transversal del tipus Trapezoidal (RDV) també cone-
gut com a passos de vianants elevats, o bé de Bandes 
Transversals d’Alerta (BTA).

Aquest tipus de dispositius requereixin una harmonit-
zació de criteris en el seu disseny i característiques tèc-
niques, especialment per raons de eficàcia, però també 
de seguretat pels conductors i els vianants. En aquest 
sentit, el Ministerio de Fomento va dictar una norma-
tiva aplicable a les carreteres de l’Estat, continguda en 
els dispositius recollida en l’Ordre FOM/3053/2008 de 
23 de Setembre.

Aquesta normativa, en línies generals, estableix la de-
nominació dels tipus de passos de vianants elevats, se-
gons la seva construcció, criteris d’implantació, senya-
lització i dimensions.

Malgrat el Reglamento General de Circulación, en el 
Capítulo I de Normas Generales artículo 5.2 estableix 
que: 

«No se considerarán obstáculos en la calzada los resal-
tos en los pasos para peatones y bandas transversales, 
siempre que cumplan la regulación básica establecida 
al efecto por el Ministerio de Fomento y se garantice 
la seguridad vial de los usuarios y, en particular, de los 
ciclistes», aquesta normativa, segons el seu article 2 
relatiu al àmbit d’aplicació s’estableix que: 

«Esta norma básica será de aplicación en todos aque-
llos puntos de la Red de Carreteras del Estado donde 

sea necesaria la instalación de reductores de velocidad 
(RDV) y bandas transversales de alerta (BTA).» 

D’això en resulta que correspon als titulars de les vies 
la responsabilitat del seu manteniment, i més concre-
tament la determinació de les millors condicions de 
seguretat i conservació, pel que fa a la senyalització i 
en concret a la instal·lació de Reductors de Velocitat de 
Secció Transversal del tipus Trapezoidal (RDV) tam-
bé conegut com a passos de vianants elevats, o bé de 
Bandes Transversals d’Alerta (BTA), que a Catalunya 
són la Generalitat de Catalunya pel que fa a les vies de 
la seva xarxa; a les Diputacions i a les administracions 
locals pel que fa a la resta de vies locals i comarcals.

Sembla convenient que aquesta qüestió, que està tenint 
força incidència en la seguretat viaria a molts pobles i 
ciutats de Catalunya, es regularitzi a casa nostra, esta-
blint criteris d’homogeneïtzació dels criteris tècnics a 
aplicar en la instal·lació de Reductors de Velocitat de 
Secció Transversal del tipus Trapezoidal (RDV) tam-
bé conegut com a passos de vianants elevats, o bé de 
Bandes Transversals d’Alerta (BTA).

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a redac-
tar, tramitar i aprovar, dins del present exercici 2013 
i amb la participació de les administracions locals de 
Catalunya, una normativa adequada per tal d’homoge-
neïtzar els criteris tècnics a aplicar en la instal·lació de 
Reductors de Velocitat de Secció Transversal del tipus 
Trapezoidal (RDV) també conegut com a passos de 
vianants elevats, o bé de Bandes Transversals d’Alerta 
(BTA),per garantir la seguretat viària, a les carreteres i 
vies interurbanes i urbanes, de titularitat de la Genera-
litat de Catalunya així com de les Diputacions i admi-
nistracions locals, com a desenvolupament de la llei de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2013

Joan Herrera Torres Salvador Milà i Solsona
President GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 
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3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA 
MEMÒRIA ANUAL I A ALTRES INFORMES 
DE LA SINDICATURA DE COMPTES

Procediments relatius als informes de fis-
calització 38/2012, sobre el control del lliu-
rament dels fons públics de la Generali-
tat vinculats al retiment dels comptes dels 
ens locals del 2009 i el 2010; 2/2013, sobre 
l’Institut Català de Finances, corresponent 
al 2009 i al 2010; 3/2013, sobre el Consor-
ci d’Educació de Barcelona, corresponent al 
2010 i al 2011; 4/2013, sobre l’Agència Cata-
lana de la Joventut, corresponent al 2010
Tram. 256-00006/10, 256-00008/10, 256-00009/10, 

256-00010/10

Propostes de resolució presentades pels grups 
parlamentaris
Reg. 27056; 27139; 27157; 27191; 27197; 27201 

Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 04.07.2013

Propostes de resolució presentades pel GP Socialis-
ta (reg. 27056), pel GP de Convergència i Unió (reg. 
27139), pel GP d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 27155, 27156, 27157 i 27158), pel GP de Ciutadans 
(reg. 27191, 27192, 27193 i 27194); pel GP d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
27195, 27196, 27197 i 27198), i pel GP del Partit Popular 
de Catalunya (reg. 27201, 27202, 27203 i 27204).

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al debat del procediment relatiu 
als informes de fiscalització presentat per la Sindicatura 
de Comptes, 2/2013, sobre l’Institut Català de Finances, 
corresponent al 2009 i al 2010 (tram. 256-00008/10), 
3/2013, sobre el Consorci d’Educació de Barcelona, 
corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 256-00009/10), 
4/2013, sobre l’Agència Catalana de la Joventut, corres-
ponent al 2010 (tram. 256-00010/10), 38/2012, sobre el 
control del lliurament dels fons públics de la Generali-
tat vinculats al retiment dels comptes dels ens locals del 
2009 i el 2010 (tram. 256-00006/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

Aprova els informes de fiscalització presentats per la 
Sindicatura de Comptes 2/2013, sobre l’Institut Cata-
là de Finances, corresponent al 2009 i al 2010 (tram. 
256-00008/10), 3/2013, sobre el Consorci d’Educació 

de Barcelona, corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 
256-00009/10), 4/2013, sobre l’Agència Catalana de la 
Joventut, corresponent al 2010 (tram. 256-00010/10), 
38/2012, sobre el control del lliurament dels fons 
públics de la Generalitat vinculats al retiment dels 
comptes dels ens locals del 2009 i el 2010 (tram. 256-
00006/10).

Insta el Govern de la Generalitat a seguir les recoma-
nacions realitzades per la Sindicatura de Comptes i re-
collides en els informes esmenats.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2013

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

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presen-
ta la següent proposta de resolució subsegüent al de-
bat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització 
presentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 38/2012, sobre el control del 
lliurament dels fons públics de la Generalitat vinculats 
al retiment dels comptes dels ens locals del 2009 i el 
2010 (tram. 256-00006/10)

– Informe de fiscalització 2/2013, sobre l’Institut Ca-
talà de Finances, corresponent al 2009 i al 2010 (tram. 
256-00008/10)

– Informe de fiscalització 3/2013, sobre el Consor-
ci d’Educació de Barcelona, corresponent al 2010 i al 
2011 (tram. 256-00009/10)

– Informe de fiscalització 4/2013, sobre l’Agència Ca-
talana de la Joventut, corresponent al 2010 (tram. 256-
00010/10)

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis-
calització 38/2012, sobre el control del lliurament dels 
fons públics de la Generalitat vinculats al retiment 
dels comptes dels ens locals del 2009 i el 2010 (tram. 
256-00006/10), i s’insta a seguir les recomanacions de 
la Sindicatura.

2. El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis-
calització 2/2013, sobre l’Institut Català de Finances, 
corresponent al 2009 i al 2010 (tram. 256-00008/10), 
i s’insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

3. El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis-
calització 3/2013, sobre el Consorci d’Educació de 
Barcelona, corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 256-
00009/10), i s’insta a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura.
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4. El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis-
calització 4/2013, sobre l’Agència Catalana de la Jo-
ventut, corresponent al 2010 (tram. 256-00010/10), i 
s’insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
4/2013, sobre l’Agència Catalana de la Joventut, cor-
responent al 2010 (tram. 256-00010/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 4/2013, sobre l’Agència Catalana de la Joven-
tut, corresponent al 2010 (tram. 256-00010/10) i insta 
el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
3/2013, sobre el Consorci d’Educació de Barcelona, 
corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 256-00009/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 3/2013, sobre el Consorci d’Educació de 
Barcelona, corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 256-
00009/10) i insta el Govern a seguir les recomanaci-
ons del dit informe.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
2/2013, sobre l’Institut Català de Finances, correspo-
nent al 2009 i al 2010 (tram. 256-00008/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 2/2013, sobre l’Institut Català de Finances, 
corresponent al 2009 i al 2010 (tram. 256-00008/10) i 
insta el Govern a seguir les recomanacions del dit in-
forme.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al de-
bat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 38/2012, sobre el control del lliurament dels fons 
públics de la Generalitat vinculats al retiment dels 
comptes dels ens locals del 2009 i el 2010 (tram. 256-
00006/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 38/2012, sobre el control del lliurament dels 
fons públics de la Generalitat vinculats al retiment 
dels comptes dels ens locals del 2009 i el 2010 (tram. 
256-00006/10) i insta el Govern a seguir les recoma-
nacions del dit informe.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 
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A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució, subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’Informe de fiscalització 2/2013, sobre l’Institut Ca-
talà de Finances, corresponent al 2009 i al 2010 (tram. 
256-00008/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 2/2013, sobre l’Institut Català de Finances, 
corresponent al 2009 i al 2010 (tram. 256-00008/10).

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Albert Rivera Díaz José Manuel Villegas Pérez
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s
 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució, subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’Informe de fiscalització 3/2013, sobre el Consor-
ci d’Educació de Barcelona, corresponent al 2010 i al 
2011 (tram. 256-00009/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 3/2013, sobre el Consorci d’Educació de 
Barcelona, corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 256-
00009/10) i insta el Govern a seguir les recomanaci-
ons del dit informe.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Albert Rivera Díaz José Manuel Villegas Pérez
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució, subsegüent al debat del procediment rela-
tiu a l’Informe de fiscalització 4/2013, sobre l’Agència 
Catalana de la Joventut, corresponent al 2010 (tram. 
256-00010/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 4/2013, sobre l’Agència Catalana de la Joven-
tut, corresponent al 2010 (tram. 256-00010/10) i insta 
el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Albert Rivera Díaz José Manuel Villegas Pérez
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució, subsegüent al debat del procediment rela-
tiu a l’Informe de fiscalització 38/2012, sobre el con-
trol del lliurament dels fons públics de la Generalitat 
vinculats al retiment dels comptes dels ens locals del 
2009 i el 2010 (tram. 256-00006/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 38/2012, sobre el control del lliurament dels 
fons públics de la Generalitat vinculats al retiment 
dels comptes dels ens locals del 2009 i el 2010 (tram. 
256-00006/10) i insta el Govern a seguir les recoma-
nacions del dit informe.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Albert Rivera Díaz José Manuel Villegas Pérez
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Joan Herrera Torres, president, David Companyon 
i Costa, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució, subsegüent al debat del procediment rela-
tiu a l’Informe de fiscalització 4/2013, sobre l’Agència 
Catalana de la Joventut, corresponent al 2010 (tram. 
256-00010/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 4/2013, sobre l’Agència Catalana de la Joven-
tut, corresponent al 2010 (tram. 256-00010/10) i insta 
el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

El Parlament de Catalunya insta el Departament de 
Benestar Social i Família a 
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Establir un contracte programa amb l’Agència Cata-
lana de Joventut en el termini de sis mesos, en el qual 
es recullin els resultats a assolir i les seves fons de fi-
nançament.

Regularitzar els contractes de serveis i convenis es-
tablers per la l’Agència Catalana de Joventut d’acord 
amb els processos de contractació administrativa que 
li és d’aplicació.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Joan Herrera Torres David Companyon i Costa
President GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA
 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Joan Herrera Torres, president, David Companyon 
i Costa, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució, subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’Informe de fiscalització 3/2013, sobre el Consor-
ci d’Educació de Barcelona, corresponent al 2010 i al 
2011 (tram. 256-00009/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 3/2013, sobre el Consorci d’Educació de 
Barcelona, corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 256-
00009/10) i insta el Govern a seguir les recomanaci-
ons del dit informe.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

Formalitzar, en el termini de sis mesos, el lliurament 
i l’adscripció al patrimoni de la Generalitat dels encàr-
recs i inversions en equipaments educatius

Urgir al Departament d’Ensenyament a promoure la 
signatura, en el termini de tres mesos, amb l’Ajunta-
ment de Catalunya un Conveni amb els objectius i fi-
nançament del Consorci i els encàrrecs i inversions 
educatives.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Joan Herrera Torres David Companyon i Costa
President GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Joan Herrera Torres, president, David Companyon 
i Costa, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució, subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’Informe de fiscalització 2/2013, sobre l’Institut Ca-
talà de Finances, corresponent al 2009 i al 2010 (tram. 
256-00008/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 2/2013, sobre l’Institut Català de Finances, 
corresponent al 2009 i al 2010 (tram. 256-00008/10) i 
insta el Govern a seguir les recomanacions del dit in-
forme.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar, en 
el termini de sis mesos l’homologació, de l’ICF com a 
entitat de crèdit a fi d’avançar en la seva conversió en 
el Banc públic de Catalunya.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Joan Herrera Torres David Companyon i Costa
President GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Joan Herrera Torres, president, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 164.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució, 
subsegüent al debat del procediment relatiu a l’Infor-
me de fiscalització 38/2012, sobre el control del lliu-
rament dels fons públics de la Generalitat vinculats 
al retiment dels comptes dels ens locals del 2009 i el 
2010 (tram. 256-00006/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 38/2012, sobre el control del lliurament dels 
fons públics de la Generalitat vinculats al retiment 
dels comptes dels ens locals del 2009 i el 2010 (tram. 
256-00006/10) i insta el Govern a seguir les recoma-
nacions del dit informe.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a efectuar 
un desenvolupament reglamentari de l’article 41 de la 
Llei 18/2010, del 7 de juny de la Sindicatura de Comp-
tes, per establir, d’una manera homogènia, la interpre-
tació sobre en quins casos cal suspendre el lliurament 
de fons als ens locals que no hagin complert el deure 
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de retre el seu Compte general, i mantenir aquesta sus-
pensió fins que no l’hagin presentat íntegrament.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Joan Herrera Torres Marta Ribas Frías
President GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, José Antonio 
Coto Roquet, diputat del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
2/2013, sobre l’Institut Català de Finances, correspo-
nent al 2009 i al 2010 (tram. 256-00008/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 2/2013, sobre l’Institut Català de Finances, 
corresponent al 2009 i al 2010 (tram. 256-00008/10) i 
insta el Govern a seguir les recomanacions del dit in-
forme.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a establir els mecanismes de control adients per 
assegurar que totes les operacions que realitzi l’Insti-
tut Català de Finances compleixin amb el correspo-
nent anàlisi i estudi que assegurin la seva viabilitat.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; José Antonio 
Coto Roquet, diputat, del GP del PPC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, de acuerdo con lo que establece 
el artículo 164.5 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan la siguiente propuesta de resolución, subsigui-
ente al debate del procedimento relativo al Informe de 
fiscalització 3/2013, sobre el Consorci d’Educació de 
Barcelona, corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 256-
00009/10).

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña aprueba el Informe de fis-
calització 3/2013, sobre el Consorci d’Educació de 
Barcelona, corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 256-
00009/10) e insta al Gobierno a seguir les recomenda-
ciones de dicho informe.

El Parlamento de Cataluña insta el Gobierno de la Ge-
neralitat a realizar un mayor esfuerzo en la racionali-

zación y simplificación de la estructura administrativa 
que gestiona la competencia en educación en nuestra 
comunidad autónoma, que abarate el coste público de 
la gestión de este servicio, liberando más recursos pa-
ra incrementar el gasto y la inversión en educación por 
alumno en Cataluña.

Palacio del Parlamento, 3 de julio de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz; María José Gar-
cía Cuevas, diputada, del GP del PPC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, José Antonio 
Coto Roquet, diputat del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
4/2013, sobre l’Agència Catalana de la Joventut, cor-
responent al 2010 (tram. 256-00010/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 4/2013, sobre l’Agència Catalana de la Joven-
tut, corresponent al 2010 (tram. 256-00010/10) i insta 
el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a garantir que tots els ens i organismes de la Ge-
neralitat, i en especial, l’Agència Catalana de Joventut: 

Presenten els comptes anuals d’acord amb el que esta-
bleix la normativa comptable.

Asseguren la plena igualtat d’oportunitats en l’accés a 
un lloc de treball en el sector públic.

Compleixen amb tots els requisits establers en les nor-
matives de contractació pública.

Asseguren una gestió que no mantinguin una situació 
financera, econòmica i patrimonials de pèrdues comp-
table anuals i acumulades.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; José Antonio 
Coto Roquet, diputat, del GP del PPC 
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A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López 
i Rueda, diputat del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al de-
bat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 38/2012, sobre el control del lliurament dels fons 
públics de la Generalitat vinculats al retiment dels 
comptes dels ens locals del 2009 i el 2010 (tram. 256-
00006/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 38/2012, sobre el control del lliurament dels 
fons públics de la Generalitat vinculats al retiment 
dels comptes dels ens locals del 2009 i el 2010 (tram. 
256-00006/10) i insta el Govern a seguir les recoma-
nacions del dit informe.

El Parlament de Catalunya constata: 

La manca de col·laboració del Govern de la Generali-
tat de Catalunya que no va remetre a la Sindicatura en 
temps i forma el volum total de pagaments ordenats 
i efectius de les subvencions i transferències als ens 
locals en el període considerat, informació necessària 
perquè la Sindicatura pogués calcular el percentatge 
que suposava el total de pagaments realitzats als ens 
locals que no havien retut els comptes respecte a la to-
talitat de pagaments, necessari per poder fer l’anàlisi 
de les dades objectes de l’informe.

Que el Govern de la Generalitat va posar en funciona-
ment de Inventari públic de control del compliment de 
les obligacions dels ens locals el 21 de gener del 2011 
i que es va anar actualitzant diàriament amb la infor-
mació proporcionada per la Sindicatura a partir del 28 
d’abril del 2011.

Que en el moment de la realització de l’informe, el De-
partament d’Economia i Coneixement, no tenia cap 
procediment per suspendre el lliurament de transfe-
rències i/o subvencions als ens locals que no havien 
complert amb el deure de trametre els seus comptes 
generals a la Sindicatura de Comptes.

Que no consta que la Intervenció general i la Subdirec-
ció General de Tresoreria de la Generalitat, tinguessin 
establert cap procediment que permetés suspendre els 
lliuraments de subvencions i/o transferències, als ens 
locals que no havien retut els seus comptes generals a 
la Sindicatura de Comptes.

Que, malgrat que el Departament de Governació i Re-
lacions Institucionals afirma que havia posat en marxa 
un sistema de bloqueig automàtic que permetia sus-
pendre el lliurament de les subvencions i/o transferèn-
cies corresponents al Fons de Cooperació Local i al 
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya als ens locals 

que no havien complert el seu deure de trametre els 
comptes a la Sindicatura de Comptes aquest no ha fun-
cionat ja que la Sindicatura de Comptes ha obtingut 
evidències de pagaments efectius de subvencions i/o 
transferències per part del Departament de Governa-
ció i Relacions Institucionals a favor d’ens locals que 
no havien retut els seus comptes generals.

Que la Intervenció General no ha comunicat cap sus-
pensió de pagaments als ens locals que no han retut els 
comptes. De fet les dades aportades per la Intervenció 
General demostren: 

Que el nombre d’ens locals que a 29 d’abril del 2011 
no havien retut el Compte general de l’exercici 2009 a 
la Sindicatura de Comptes i, en canvi, van rebre paga-
ments de la Generalitat durant aquell període van ser 
192, un 72,73%.

Que el nombre d’ens locals que a 29 d’abril del 2012 no 
havien retut el Compte general de l’exercici 2010 a la 
Sindicatura i, en canvi, van rebre pagaments de la Ge-
neralitat durant aquell període van ser 86, un 54,78%.

Que aquests lliuraments de fons, d’acord amb l’article 
41.5 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura 
de Comptes s’haurien d’haver retingut.

Que els fets evidencien que no s’havia instaurat cap 
procediment eficaç que permetés suspendre les or-
denacions de pagaments i els pagaments efectius de 
transferències i/o subvencions als ens locals que no 
havien retut els comptes generals a la Sindicatura de 
Comptes.

Que, com ja hem apuntat, malgrat que el Departa-
ment de Governació i Relacions Institucionals, hi ha-
via instaurat un procediment que permet la suspensió 
del lliurament de subvencions i transferències als ens 
locals que no han complert el deure de trametre els 
comptes generals, aquest no ha estat totalment efectiu 
en els exercicis revisats.

Que existeix una manca d’interpretació homogènia de 
l’article 41 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sin-
dicatura de Comptes, ja que, mentre la Generalitat de 
Catalunya interpreta que s’han de tenir en compte no-
més el retiment de comptes corresponents als exercicis 
anteriors al de la convocatòria de subvencions i trans-
ferències, la Sindicatura de Comptes considera que, la 
suspensió del lliurament de les subvencions o transfe-
rències amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, 
s’ha d’aplicar amb caràcter general amb independèn-
cia de l’exercici al que correspongui la subvenció.

El Parlament de Catalunya insta a la Generalitat a: 

Realitzar un desenvolupament reglamentari de l’arti-
cle 41 de la Llei 18/2010, del 7 de juny de la Sindica-
tura de Comptes, per establir, d’una manera homogè-
nia, els procediments necessaris perquè la Intervenció 
General i la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i 
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Coneixement puguin suspendre els lliurament de fons 
als ens locals que no hagin complert el deure de retre 
el seu Compte general, i mantenir aquesta suspensió a 
l’espera que el presentin íntegrament.

Posar en marxa els procediments necessaris per per-
metre suspendre les ordenacions de pagaments i els 
pagaments efectius de les subvencions i transferènci-
es als ens locals que no han complert el deure de retre 
el seu Compte general a la Sindicatura de Comptes i 
mantenir aquesta suspensió a l’espera que el presenti 
íntegrament en l’àmbit de la Intervenció General i el 
Departament d’Economia i Coneixement.

Perfeccionar el procediment de suspensió de lliura-
ment de fons de les subvencions i transferències que 
concedeix el Departament de Governació i Relacions 
Institucionals per tal de garantir la seva eficiència i efi-
càcia.

Crear un mecanisme que permeti connectar el progra-
mari que autoritza els pagaments als ens locals i l’in-
ventari públic de control del compliment de les obliga-
cions dels ens locals.

Remetre al Parlament de Catalunya un informe amb 
les millores que s’han realitzat en els àmbits del De-
partament de Governació i Relacions Institucionals i 
del Departament d’Economia i Coneixement, així com 
específicament de la Intervenció General, per procedir 
al bloqueig de tresoreria dels pagaments fins que no es 
compleixi amb les obligacions formals de lliurament 
de la documentació que assenyala la normativa així 
com la implementació del sistema de creuament de 
dades informàtic entre el Sistema Econòmic Financer 
de l’Administració de la Generalitat (GECAT) i l’In-
ventari Públic de control de compliment de les obli-
gacions de tramesa de documentació economicofinan-
cera (IPCCOEL), així com del resultat de l’aplicació 
d’aquestes millores en els exercicis posteriors a l’ela-
boració de l’Informe de la Sindicatura.

Realitzar, abans de la finalització de l’any 2013, totes 
les reformes pendents per posar en marxa, de manera 
efectiva els mecanismes que permetin la implementa-
ció de l’article de l’article 41 de la Llei 18/2010, del 7 
de juny, de la Sindicatura de Comptes per suspendre 
el lliurament de transferències i/o subvencions als ens 
locals que no compleixin amb el deure de trametre els 
seus comptes generals a la Sindicatura de Comptes.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Rafael López i Rueda
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 6/1985, del 
poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual 
es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal

Tram. 270-00005/10

Esmenes a la totalitat

Reg. 20978; 26983 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 09.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 20978)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 104 i següents del Reglament del Parlament, 
presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei orgàni-
ca 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per 
la qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal 
(tram. 270-00005/10).

1 Esmena núm. 1

A la totalitat

GP de Ciutadans

De retorn de la proposta de proposició de llei.

Palau del Parlament, 17 de juny de 2013

Albert Rivera Díaz

President del GP de C’s

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 26983)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 104 i següents del Re-
glament del Parlament, presenta la següent esmena a 
la totalitat a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i 
de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut orgà-
nic del ministeri fiscal (tram. 270-00005/10).
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1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn de la proposta de proposició de llei.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la rebaixa del 
tipus impositiu en l’escala autonòmica de 
l’impost sobre la renda de les persones fí-
siques
Tram. 300-00074/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 28447 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 12.07.2013

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 17 i 18 de 
juliol de 2013.

– ¿Cuál es la posición del Govern de la Generalitat so-
bre la rebaja del tipo impositivo en la escala autonómi-
ca del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
a las clases medias y populares?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2013

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
públiques de la Memòria
Tram. 300-00075/10

Presentació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 29069 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 12.07.2013

A la Mesa del Parlament

Sobre les polítiques públiques de la Memòria del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 138 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la interpel·lació següent, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els 
propers dies 17 i 18 de juliol de 2013.

– Sobre les polítiques públiques de la Memòria.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2013

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Interpel·lació al Govern sobre la situació de 
de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroa-
limentàries
Tram. 300-00076/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 29130 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 12.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 138 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la interpel·lació següent, per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 
17 i 18 de juliol de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern sobre la situació 
actual de l’IRTA?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Interpel·lació al Govern sobre els clubs es-
portius
Tram. 300-00077/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 29131 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 12.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 138 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la interpel·lació següent, per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 
17 i 18 de juliol de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern en relació als 
clubs esportius de Catalunya?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Interpel·lació al Govern sobre les accions 
que emprendrà amb motiu de l’aprovació del 
Pla hidrològic de l’Ebre per part de l’Estat
Tram. 300-00078/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 29133 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 12.07.2013

A la Mesa del Parlament

J. Lluís Salvadó i Tenesa, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 138 del Regla-
ment 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 17 i 18 de juliol 
de 2013.

– Quines accions pensa emprendre el Govern de la 
Generalitat davant de la imminent aprovació del Pla 
Hidrològic de Conca de l’Ebre per part de l’Estat?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2013

J. Lluís Salvadó i Tenesa
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre l’impuls de la 
celebració dels Jocs del Mediterrani a Tar-
ragona el 2017
Tram. 300-00079/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 29136 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 12.07.2013

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 17 i 18 de 
juliol de 2013.

– Sobre l’impuls del Govern a la celebració dels Jocs 
del Mediterrani a Tarragona l’any 2017

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre la situació de 
la comunicació i la producció audiovisuals
Tram. 300-00080/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 29137 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 12.07.2013

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 Ple 17 i 
18 de juliol de 2013.

– Sobre la situació de l’àmbit de la comunicació i la 
producció audiovisuals a Catalunya.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Fascicle tercer
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Interpel·lació al Govern sobre la cultura
Tram. 300-00081/10

Presentació
Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 29140 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 12.07.2013

A la Mesa del Parlament

Alicia Alegret Martí, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableix l’article 138 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la interpel·lació següent, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els 
propers dies 17 i 18 de juliol de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre la cultura?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2013

Alicia Alegret Martí
Diputada del GP del PPC

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Calendari de sessions plenàries per al tercer 
període de sessions
Tram. 244-00005/10

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 9 
de juliol de 2013, d’acord amb el que estableix l’article 
72.1 del Reglament, i d’acord amb la Junta de Porta-
veus ha aprovat el calendari indicatiu de sessions ple-
nàries per al tercer període de sessions (setembre - de-
sembre 2013):

– Setembre: 25, 26 i 27 

– Octubre: 9 i 10; 23 i 24 

– Novembre: 6 i 7; 20 i 21

– Desembre: 4 i 5; 17, 18, 19 i 20

A reserva de les modificacions que l’actuació del Par-
lament demani.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2013

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

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost
Tram. 410-00002/10

Substitució de diputats
Reg. 27205 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 09.07.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
els següents canvis d’adscripcions de diputats a les co-
missions parlamentàries: 



15 de juliol de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 119

4.45.05. INFORMACIó 99

Comissió

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

Alta

Santi Rodríguez i Serra

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Composició de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans
Tram. 410-00004/10

Substitució de diputats
Reg. 27134; 27135 / Coneixement: 

Mesa del Parlament, 09.07.2013

Reg. 27134

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió

Comissió de Justícia i Drets Humans

Alta

Joan Morell i Comas

Baixa

Lluís Guinó i Subirós

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Reg. 27135

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió

Comissió de Justícia i Drets Humans

Alta

Maria Dolors Rovirola i Coromí

Baixa

Lluís M. Corominas i Díaz

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Composició de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats
Tram. 410-00007/10

Substitució de diputats
Reg. 27131; 27206 / Coneixement: 

Mesa del Parlament, 09.07.2013

Reg. 27131

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió

Comissió d’Ensenyament i Universitats

Alta

M. Victòria Forns i Fernández

Baixa

Joan Morell i Comas

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Reg. 27206

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
els següents canvis d’adscripcions de diputats a les co-
missions parlamentàries: 

Comissió

Comissió d’Ensenyament i Universitats

Alta

Fernando Sánchez Costa

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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Composició de la Comissió de Salut
Tram. 410-00011/10

Substitució de diputats
Reg. 27207 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 09.07.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
els següents canvis d’adscripcions de diputats a les co-
missions parlamentàries: 

Comissió

Comissió de Salut

Alta

Sergio García Pérez

Baixa

Rafael López i Rueda

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

4.45.10. COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES 
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Composició de la Comissió de Peticions
Tram. 412-00002/10

Substitució de diputats
Reg. 27208 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 09.07.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
els següents canvis d’adscripcions de diputats a les co-
missions parlamentàries: 

Comissió

Comissió de Peticions

Alta

Sergio García Pérez

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Composició de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes
Tram. 412-00005/10

Substitució de diputats
Reg. 27210 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 09.07.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
els següents canvis d’adscripcions de diputats a les co-
missions parlamentàries: 

Comissió

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Alta

Rafael López i Rueda

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

Composició de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones
Tram. 411-00001/10

Substitució de diputats
Reg. 27133 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 09.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió

Comissió d’Igualtat de les Persones

Alta

Marta Pascal i Capdevila

Baixa

Xavier Cima Ruiz

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Composició de la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació
Tram. 411-00003/10

Renúncia a la secretaria
Reg. 26847 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 09.07.2013

A la Mesa del Parlament

Sara Vilà Galan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, presenta la renúncia com a secretària de 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2013

Sara Vilà Galan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Composició de la Comissió de Polítiques de 
Lluita contra la Desocupació
Tram. 411-00005/10

Designació de la presidència i adscripció de 
diputats del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya
Reg. 27224 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 09.07.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comuni-
ca que els diputats que han estat designats per nostre 
grup parlamentari, com a membres de la Comissió de 
seguiment de polítiques de lluita contra la desocupa-
ció, són: 

− Josep Enric Millo i Rocher, en condició de President 

− Rafael Luna i Vivas, en condició de Portaveu

− Santi Rodríguez i Serra, en condició de membre ti-
tular

− José Antonio Coto Roquet, en condició de membre 
substitut

− Sergio García Pérez, en condició de membre subs-
titut

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Constitució i ratificació del president

Comissió de Polítiques de Lluita contra  
la Desocupació

El dia 5 de juliol de 2013, en la sessió que ha convocat 
la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comissió 
de Polítiques de Lluita contra la Desocupació.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb l’article 40.1 del 
Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Par-
lament de l’11de juny de 2013, pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Meritxell Borràs i Solé

M. Mercè Jou i Torras

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Oriol Amorós i March

Marta Vilalta i Torres 

Grup Parlamentari Socialista

Montserrat Capdevila Tatché

Alícia Romero Llano

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Rafael Luna Vivas

Josep Enric Millo i Rocher

Santi Rodríguez i Serra

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Joan Mena Arca

Marc Vidal i Pou

Grup Parlamentari de Ciutadans

Inés Arrimadas García

Jordi Cañas Pérez

Grup Mixt

David Fernàndez i Ramos

Isabel Vallet Sànchez

El Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
al qual ha correspost la presidència de la Comissió, de 
conformitat amb l’article 41.2 del Reglament, ha de-
signat president el diputat Josep Enric Millo i Rocher, 
el qual ha estat ratificat per la Comissió.

La Comissió té un òrgan rector unipersonal, integrat 
exclusivament pel president, que presideix i ordena els 
treballs de la Comissió. Així mateix, el lletrat que ha 
d’assistir la Comissió ha de fer les funcions de secreta-



15 de juliol de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 119

4.45.13. INFORMACIó 102

ri, als efectes d’aixecar l’acta de la sessions i d’expedir, 
amb el vistiplau del president, les certificacions.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

La lletrada El president  
de la Comissió  de la Comissió
Anna Casas i Gregorio Josep Enric Millo i Rocher

4.45.13. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’ESTUDI

Composició de la Comissió d’Estudi de la 
Seguretat Viària
Tram. 406-00001/10

Substitució de diputats
Reg. 27212 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 09.07.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
els següents canvis d’adscripcions de diputats a les co-
missions parlamentàries: 

Comissió
Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària

Alta
Alicia Alegret Martí

Baixa
Pere Calbó i Roca

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Composició de la Comissió d’Estudi dels 
Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidro-
carburs no Convencionals per mitjà de Frac-
turació Hidràulica
Tram. 406-00003/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 27213 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 09.07.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 

el que estableix el Reglament del Parlament, comu-
nica que el diputat Sergio García Pérez ha estat de-
signat membre de la Comissió d’Estudi dels Permi-
sos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no 
Convencio nals per mitjà de Fracturació Hidràulica.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Constitució i ratificació del president

Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals 
per mitjà de Fracturació Hidràulica

El dia 5 de juliol de 2013, en la sessió que ha convocat 
la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comis-
sió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació 
d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fractu-
ració Hidràulica.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb l’article 40.1 del 
Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Par-
lament del 16 d’abril de 2013, pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Cristina Bosch i Arcau

Antoni Fernández Teixidó

Lluís Guinó i Subirós

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Pere Bosch Cuenca

Marc Sanglas i Alcantarilla

Grup Parlamentari Socialista

Xavier Sabaté i Ibarz

Jordi Terrades i Santacreu

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

María José Garcia Cuevas

Sergio García Pérez

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Salvador Milà i Solsona

Marc Vidal i Pou

Grup Parlamentari de Ciutadans

Inés Arrimadas García

Jordi Cañas Pérez
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Grup Mixt

Quim Arrufat Ibáñez

Isabel Vallet Sànchez

El Grup de Convergència i Unió, al qual ha correspost 
la presidència de la Comissió, de conformitat amb l’ar-
ticle 41.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del Parla-
ment de l’11 de juny de 2013 ha designat president el 
diputat Lluís Guinó i Subirós, el qual ha estat ratificat 
per la Comissió.

La Comissió té un òrgan rector unipersonal, integrat 
exclusivament pel president, que presideix i ordena els 
treballs de la Comissió. Així mateix, el lletrat que ha 
d’assistir la Comissió ha de fer les funcions de secre-
tari, als efectes d’aixecar l’acta de les sessions i d’ex-
pedir, amb el vistiplau del president, les certificacions.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

El lletrat de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Muro i Bas Lluís Guinó i Subirós

Composició de la Comissió d’Estudi del Dret 
a Decidir
Tram. 406-00004/10

Constitució i ratificació de la presidenta

Comissió d’Estudi del Dret a Decidir

El dia 4 de juliol de 2013, en la sessió que ha convocat 
la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comissió 
d’Estudi del Dret a Decidir.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb l’article 40.1 del 
Reglament del Parlament i les Resolucions 125/X del 
Parlament de Catalunya, de creació de la Comissió 
d’Estudi del Dret a Decidir, i 259/X del Parlament de 
Catalunya, sobre la composició de la Comissió d’Estu-
di del Dret a Decidir, pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Núria de Gispert i Català

Jordi Turull i Negre

Antoni Font i Renom

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Marta Rovira i Vergés

Gemma Calvet i Barot

Grup Parlamentari Socialista

Maurici Lucena i Betriu

Ferran Pedret i Santos

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Jaume Bosch Mestres

Dolors Camats i Luis

Grup Mixt

David Fernández i Ramos

Quim Arrufat Ibáñez

El Grup parlamentari de Convergència i Unió, al qual 
ha correspost la presidència de la Comissió, de con-
formitat amb l’article 41.2 del Reglament, ha designat 
presidenta la diputada Núria de Gispert i Català, la 
qual ha estat ratificada per la Comissió.

La Mesa de la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir té 
una presidència unipersonal. N’és secretari la secretà-
ria general o el lletrat major del Parlament, als efectes 
d’aixecar l’acta de les sessions i d’expedir, amb el vist-
iplau de la presidenta, les certificacions.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2013

La secretària general La presidenta del Parlament 
Imma Folchi i Bonafonte Núria de Gispert i Català

4.48. INTERGRUPS PARLAMENTARIS

Composició de l’Intergrup per la Pau i la Lli-
bertat al Sàhara
Tram. 413-00003/10

Substitució de membres

Reg. 27132 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 09.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica que els se-
güents canvis d’adscripcions de diputats a l’Intergrup 
per la Pau i la Llibertat al Sàhara.

Alta

Anna Solé i Ramos

Baixa

Marta Pascal i Capdevila

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
24/X, sobre els llocs de treball del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya que ofereixen 
atenció personalitzada i orientació
Tram. 290-00010/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 27483 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 09.07.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Núm. de resolució: 290-00010/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 24/X, 
sobre els llocs de treball del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya que ofereixen atenció personalitzada i orien-
tació.

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 24/X, sobre els llocs 
de treball del Servei d’Ocupació de Catalunya que ofe-
reixen atenció personalitzada i orientació (núm. tram. 
290-00010/10), us informo del següent: 

El Govern de la Generalitat a través del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya garanteix els llocs de treball de les 
oficines de Treball que ofereixen atenció personalitza-
da i orientació a les persones desocupades.

Mitjançant un Acord de Govern, el 9 d’abril de 2013, 
s’acorda crear el Programa d’orientació per a la millo-
ra de l’ocupabilitat i autoritza la contractació d’un mà-
xim de 110 persones tècniques que desenvoluparan les 
seves tasques a les oficines de Treball de la Generalitat 
de Catalunya.

El procés de selecció va ser públic i des del dia 3 de 
juny les persones seleccionades i contractades presten 
els seus serveis a les oficines de Treball.

Barcelona, 3 de juliol de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació 

Control del compliment de la Resolució 
29/X, sobre la cancel·lació de l’acomiada-
ment dels interins de les oficines de treball 
del Servei d’Ocupació de Catalunya i l’ampli-
ació de la plantilla d’orientadors i promotors 
laborals
Tram. 290-00022/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 27484 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 09.07.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Núm. de resolució: 290-00022/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 29/X, 
sobre la cancel·lació de l’acomiadament dels interins 
de les oficines de treball del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya i l’ampliació de la plantilla d’orientadors i pro-
motors laborals.

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 29/X, sobre la cancel-
lació de l’acomiadament dels interins de les oficines de 
treball del Servei d’Ocupació de Catalunya i l’ampli-
ació de la plantilla d’orientadors i promotors laborals 
(núm. tram. 290-00022/10), us informo del següent: 

Quant a l’apartat a) que insta a establir els mecanismes 
necessaris per a reincorporar quaranta-set interins del 
Servei d’Ocupació de Catalunya, en el marc de la le-
gislació vigent, per mitjà de les futures convocatòries 
de places d’aquest organisme.

El 31 de desembre de 2012 i com a conseqüència de 
la finalització del Programa de Serveis d’Orientació 
Professional, 37 persones interines van ser cessades. 
Aquestes persones han participat en diversos proces-
sos selectius realitzats al Servei d’Ocupació de Cata-
lunya: 

– 14 persones d’aquest col·lectiu, que complien els re-
quisits de participació, van ser contractades dins del 
Pla d’Ocupació «Pla de suport a l’Ocupabilitat».

Pel que respecta a les possibles futures convocatòries 
de places del Servei d’Ocupació de Catalunya, aques-
tes persones seran tingudes en compte sempre que 
compleixen els requisits de participació.

Pel que fa a l’apartat b) que insta a crear de manera 
immediata un mínim de cinquanta llocs nous en la 
plantilla del Servei d’Ocupació de Catalunya per a ori-
entadors i promotors laborals; emprendre mesures re-
latives a la formació interna per a millorar l’atenció 
directa als desocupats, i, així que es reuneixi la Con-
ferència Sectorial d’Afers Laborals i consigni els fons 
de polítiques actives d’ocupació per al 2013, oferir un 



15 de juliol de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 119

4.50.01. INFORMACIó 105

mínim de cent places més per a orientadors i promo-
tors laborals.

El 9 d’abril de 2013, s’aproven dos Acords de Govern: 

1. Crear el Programa d’orientació per a la millora de 
l’ocupabilitat, que autoritza la contractació d’un mà-
xim de 110 persones tècniques que desenvoluparan les 
seves tasques a les oficines de Treball de la Generalitat 
de Catalunya i 

2. Dotar l’estructura del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya amb un màxim de 50 llocs de treball del grup 
de classificació professional A, subgrup A2, nivell de 
destinació 18, adscrit a les oficines de Treball de la 
Generalitat de Catalunya.

Pel que respecta al Programa d’orientació per a la mi-
llora de l’ocupabilitat, la selecció realitzada ha permès 
cobrir les 110 places disponibles. Així, des del dia 3 de 
juny les persones seleccionades i contractades presten 
els seus serveis a les oficines de Treball.

Finalment, i pel que respecta a la dotació de l’estructu-
ra del Servei d’Ocupació de Catalunya amb un màxim 
de 50 llocs de treball, una vegada publicat al portal 
ATRI i finalitzat el termini de presentació de candida-
tures, s’està realitzant la valoració de candidatures re-
latives al procés selectiu, amb la finalitat d’incorporar 
les persones seleccionades el més aviat possible a les 
oficines de Treball.

La formació interna orientada a millorar l’atenció di-
recta a les persones desocupades s’ha considerat for-
mació estratègica adreçada a tècnics/tècniques d’ofi-
cina de Treball.

Aquesta formació especialitzada s’ha impartit a un to-
tal de 571 persones adscrites a les oficines de Treball 
del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Barcelona, 3 de juliol de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació 

Control del compliment de la Resolució 
47/X, sobre la construcció de l’escola de Vall-
llobrega
Tram. 290-00030/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 26542 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 09.07.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00030/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 47/X, 
sobre la construcció de l’escola de Vall-llobrega.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 47/X, sobre la cons-
trucció de l’escola de Vall-llobrega (núm. tram. 290-
00030/10), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament és conscient de la si-
tuació de l’escola de Vall-llobrega, i que els seus alum-
nes estan totalment en mòduls prefabricats.

Això no obstant, hores d’ara el Govern de la Generali-
tat no té crèdit per iniciar la construcció d’aquesta es-
cola. Aquesta actuació tenia Acord del Govern de 2 de 
març de 2010, per l’ICF, i es va adjudicar a l’empresa 
Capdeferro.

Així doncs, el compliment d’aquesta Resolució resta 
pendent de l’aprovació d’un Acord de Govern, la qual 
cosa ve condicionada al fet que existeixi disponibilitat 
pressupostària.

Barcelona, 28 de juny de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
112/X, sobre l’oposició a l’enduriment del 
Codi penal
Tram. 290-00092/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 27216 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 09.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia  
i Drets Humans

Núm. de resolució: 290-00092/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 112/X, 
sobre l’oposició a l’enduriment del Codi penal.
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Comissió Competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 112/X, sobre l’opo-
sició a l’enduriment del Codi penal (núm. tram. 290-
00092/10), us trameto, en document adjunt, l’escrit 
que vaig adreçar al Ministre de Justícia el passat 14 de 
juny d’enguany.

Barcelona, 3 de juliol de 2013

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 1/X, so-
bre la política econòmica i els objectius de 
dèficit públic
Tram. 390-00001/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 26978 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.07.2013

A la Mesa del Parlament

Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixe-
ment de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del 
que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament 
de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 1 mes del termini per a la presenta-
ció de l’informe de compliment de la moció 1/X, amb 
número de tramitació 390-00001/10, sobre la políti-
ca econòmica i els objectius de dèficit públic, el con-
trol de compliment de la qual correspon a la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost.

Barcelona, 1 de juliol de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Economia i 
Coneixement (reg. 26978).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils del termini que disposa el Govern per a retre 
comptes davant la Comissió corresponent, el qual fini-
rà el 18.09.2013, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.07.2013.

Control del compliment de la Moció 20/X, 
sobre l’impuls d’un pla econòmic i financer 
per a l’Hospital Clínic i sobre la transparèn-
cia en la gestió d’aquest hospital
Tram. 390-00020/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 27232 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 09.07.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. moció: 390-00020/10

Sobre: Control compliment de la Moció 20/X, sobre 
l’impuls d’un pla econòmic i financer per a l’Hospi-
tal Clínic i sobre la transparència en la gestió d’aquest 
hospital

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 20/X, sobre l’impuls d’un pla 
econòmic i financer per a l’Hospital Clínic i sobre la 
transparència en la gestió d’aquest hospital (núm. de 
tram. 390-00020/10), us informo del següent: 

Pel que fa a l’apartat a) de la Moció, cal destacar que 
l’Hospital Clínic ha complert el pressupost des de 
l’any 2005 i tanca amb equilibri econòmic i pressu-
postari des de l’any 2008.

Quan a l’apartat b) de la Moció, cal assenyalar que el 
Departament de Salut fa una aposta decidida per la 
transparència i el retiment de comptes. Periòdicament 
difon els resultats assolits pels agents del sistema sani-
tari d’utilització pública. En aquest sentit, i en el marc 
del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015, un dels ob-
jectius és consolidar l’Observatori del Sistema de Sa-
lut de Catalunya, una de les àrees clau de l’Agència 
d’Avaluació i Qualitat Sanitàries (AQuAS). És en el 
marc de l’Observatori on es porten a terme els infor-
mes de la Central de Resultats.

L’any passat la Central de Resultats va publicar dos 
informes monogràfics, un d’àmbit hospitalari i un 
d’atenció primària. Tots dos informes contenien indi-
cadors (60 el d’àmbit hospitalari i 33 en d’atenció pri-
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mària) que per primera vegada es van nominalitzar 
per cadascun dels hospitals i centres d’atenció primà-
ria del SISCAT per l’any 2011. L’Hospital Clínic esta-
va inclòs a l’informe, on es feien públics els seus resul-
tats en les dimensions d’atenció centrada en el pacient, 
adequació, efectivitat, seguretat, eficiència, sostenibi-
litat, i recerca i docència.

Enguany, a banda del quart informe general amb da-
des 2011 i 2012, es tornaran a publicar monogràfics 
d’àmbit hospitalari i d’atenció primària amb dades 
2012, i es publicaran per primer cop informes d’àm-
bit sociosanitari i salut mental amb dades 2012. Les 
dades també seran consultables de manera interactiva 
mitjançant un aplicatiu i excels dinàmics, i els fitxers 
de dades corresponents es posaran a la disposició de la 
ciutadania en format de dades obertes. En particular, 
els resultats de l’informe d’àmbit hospitalari de 2012 
on està inclòs l’Hospital Clínic es presentaran el pro-
per dia 11 de juliol.

Pel que fa a la informació concreta que permet donar 
plena transparència a la gestió de l’Hospital Clínic-
Barnaclínic, a continuació es detallen els següents en-
llaços per accedir a la informació requerida: 

– Indicadors de la Central de Balanços, de la Central 
de Resultats i de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sa-
nitàries de Catalunya de l’Hospital Clínic: Es pot reca-
var tota la informació pertinent a la web del CatSalut, 
tot i que la Central de Balanços no facilita informació 
desagregada de les entitats.

• CatSalut, Informes de Central de Balanços

ht t p: //w w w2 0.genca t .ca t /p o r t a l /s i t e /sa lu t /
menuitem.40dd1b31aa3dd6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgn
extoid=c234906c29f3a310VgnVCM1000008d0c1e0a
RCRD&vgnextchannel=c234906c29f3a310VgnVCM1
000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid
=238ba2d164c5f310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD

La informació desagregada es publica, com ja s’ha in-
dicat, a la Central de Resultats. Els enllaços amb la 
informació són els següents. Aquesta informació tam-
bé serà accessible des de la web de l’Hospital Clínic a 
partir de l’1 de juliol: 

• Àmbit hospitalari. 4t. informe. Juliol 2012

http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Minisite/Ob-
servatoriSalut/ossc_Central_resultats/Informes/Fit-
xers_estatics/Central_resultats_quartinforme_2012.
pdf

• 3r. Informe. Desembre 2011 i tots els anteriors amb 
les dades que consten a l’Observatori del Sistema de 
Salut a Catalunya: 

http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Minisite/Ob-
servatoriSalut/ossc_Central_resultats/Informes/Fitxers_
estatics/Central_resultats_tercerinforme_2011.pdf

http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menui-
tem.dbb85aa2c955c7c3ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid
=e40fa82c8af25310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
&vgnextchannel=e40fa82c8af25310VgnVCM100000
8d0c1e0aRCRD

• Informació Corporativa Hospital Clínic: 

http://www.hospitalclinic.org/HospitalClinicdeBarce-
lona/Informacioncorporativa/tabid/418/language/ca-
ES/Default.aspx

– Informes d’auditoria i comptes anuals de l’Hospital 
Clínic i de Barnaclínic: Els estats financers anuals i un 
resum de l’informe d’auditoria de l’Hospital Clínic es 
trobaran disponibles a l’apartat d’informació corpora-
tiva de la seva web a partir de l’1 de juliol, amb el se-
güent enllaç: 

• Informació Corporativa Hospital Clínic: 

http://www.hospitalclinic.org/HospitalClinicdeBarce-
lona/Informacioncorporativa/tabid/418/language/ca-
ES/Default.aspx

Els comptes anuals i l’informe d’auditoria de Barnaclí-
nic es trobaran disponibles tant a la web de l’Hospital 
Clínic com de Barnaclínic a partir de l’1 de juliol, amb 
el següent enllaç: 

• Informació Corporativa Barnaclínic: 

http://barnaclinic.com/quienes-somos/ca_informacio_
corporativa.html

– Informes de fiscalització de la Sindicatura de Comp-
tes: l’informe de fiscalització 17/2012 (darrer), referent   
la web de la Sindicatura de Comptes i així mateix, 
també s’hi accedirà des de la web de l’Hospital a partir 
de l’1 de juliol, sota informació corporativa, amb els 
següents enllaços: 

• Sindicatura de Comptes: 

http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/downlo-
ad/17_12_ca.pdf

• Informació Corporativa Hospital Clínic: 

http://www.hospitalclinic.org/HospitalClinicdeBarce-
lona/Informacioncorporativa/tabid/418/language/ca-
ES/Default.aspx

Barcelona, 30 de juny de 2013

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut
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Control del compliment de la Moció 29/X, 
sobre les perspectives del sector turístic
Tram. 390-00029/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 09.07.2013

Control del compliment de la Moció 30/X, 
sobre l’ensenyament de la religió en el Pro-
jecte de llei orgànica de millora de la qualitat 
educativa
Tram. 390-00030/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 09.07.2013

Control del compliment de la Moció 31/X, 
sobre el model dels col·legis professionals
Tram. 390-00031/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 09.07.2013

Control del compliment de la Moció 32/X, 
sobre la política cultural
Tram. 390-00032/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 09.07.2013

Control del compliment de la Moció 33/X, 
sobre la modificació de l’impost de succes-
sions i donacions
Tram. 390-00033/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 09.07.2013

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del Codi de 
consum de Catalunya, per a la millora de la 
protecció de les persones consumidores en 
les relacions de consum en l’àmbit de crè-
dits i préstecs hipotecaris i la substitució del 
Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00236/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 25264).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 04.07.2013.
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Proposta de compareixença de Domènec 
Martinez Garcia, director de l’Àrea de Ser-
veis a les Persones, Cohesió i Benestar So-
cial de l’Ajuntament de Terrassa (Vallès Oc-
cidental), amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del Codi de 
consum de Catalunya, per a la millora de la 
protecció de les persones consumidores en 
les relacions de consum en l’àmbit de crè-
dits i préstecs hipotecaris i la substitució del 
Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00237/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 25264).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 04.07.2013.

Proposta de compareixença d’Adrià Ale-
many, portaveu de la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 22/2010, del Co-
di de consum de Catalunya, per a la millora 
de la protecció de les persones consumido-
res en les relacions de consum en l’àmbit de 
crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució 
del Registre de serveis públics de consum 
pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00238/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 25264).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 04.07.2013.

Proposta de compareixença d’Ada Colau, 
membre de l’Observatori de Drets Econò-
mics, Socials i Culturals i de la Platafor-
ma d’Afectats per la Hipoteca, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, 
per a la millora de la protecció de les perso-
nes consumidores en les relacions de con-
sum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipote-
caris i la substitució del Registre de serveis 
públics de consum pel Directori de serveis 
públics de consum
Tram. 352-00239/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 25264).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 04.07.2013.

Proposta de compareixença de Martí Batllo-
ri, jurista del grup promotor de la iniciativa 
legislativa popular de la dació en pagament, 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 22/2010, del Codi de consum de 
Catalunya, per a la millora de la protecció de 
les persones consumidores en les relacions 
de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs 
hipotecaris i la substitució del Registre de 
serveis públics de consum pel Directori de 
serveis públics de consum
Tram. 352-00240/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 25264).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 04.07.2013.
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Proposta de compareixença de José Maria 
Fernández Seijo, magistrat del Jutjat Mer-
cantil número 3 de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, 
per a la millora de la protecció de les perso-
nes consumidores en les relacions de con-
sum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipote-
caris i la substitució del Registre de serveis 
públics de consum pel Directori de serveis 
públics de consum
Tram. 352-00241/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 25264).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 04.07.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’OCUC amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 22/2010, del Co-
di de consum de Catalunya, per a la millora 
de la protecció de les persones consumido-
res en les relacions de consum en l’àmbit de 
crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució 
del Registre de serveis públics de consum 
pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00242/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 25264).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 04.07.2013.

Proposta de compareixença del síndic de 
greuges amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del Codi de 
consum de Catalunya, per a la millora de la 
protecció de les persones consumidores en 
les relacions de consum en l’àmbit de crè-
dits i préstecs hipotecaris i la substitució del 
Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00243/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 25264).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 04.07.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Fòrum de Síndics, Síndiques, De-
fensors i Defensores Locals de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 22/2010, del Codi de consum de 
Catalunya, per a la millora de la protecció de 
les persones consumidores en les relacions 
de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs 
hipotecaris i la substitució del Registre de 
serveis públics de consum pel Directori de 
serveis públics de consum
Tram. 352-00244/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 25264).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 04.07.2013.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Advocats de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 22/2010, del Codi de consum de 
Catalunya, per a la millora de la protecció de 
les persones consumidores en les relacions 
de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs 
hipotecaris i la substitució del Registre de 
serveis públics de consum pel Directori de 
serveis públics de consum
Tram. 352-00245/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 25264).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 04.07.2013.

Proposta de compareixença de Jofre Farrés, 
secretari general d’AICEC-ADICAE, amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 22/2010, del Codi de consum de Cata-
lunya, per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores en les relacions de 
consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hi-
potecaris i la substitució del Registre de ser-
veis públics de consum pel Directori de ser-
veis públics de consum
Tram. 352-00246/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 25264).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 04.07.2013.

Proposta de compareixença de Guillem So-
lé, jutge del Jutjat de Primera Instància nú-
mero 2 de Sabadell, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 
Codi de consum de Catalunya, per a la millo-
ra de la protecció de les persones consumi-
dores en les relacions de consum en l’àmbit 
de crèdits i préstecs hipotecaris i la substi-
tució del Registre de serveis públics de con-
sum pel Directori de serveis públics de con-
sum
Tram. 352-00247/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 25264).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 04.07.2013.

Proposta de compareixença de la síndica de 
greuges de Barcelona amb relació al Projec-
te de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones con-
sumidores en les relacions de consum en 
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la 
substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics 
de consum
Tram. 352-00248/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 25264).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 04.07.2013.
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Proposta de compareixença de Santos Gon-
zález Sánchez, president de l’Associació Hi-
potecària Espanyola, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 
Codi de consum de Catalunya, per a la mi-
llora de la protecció de les persones consu-
midores en les relacions de consum en 
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la 
substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics de 
consum
Tram. 352-00249/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
25823).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 04.07.2013.

Proposta de compareixença de Manuel 
Pardos Vicente, president de l’Associació 
d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances 
(Adicae), amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del Codi de 
consum de Catalunya, per a la millora de la 
protecció de les persones consumidores en 
les relacions de consum en l’àmbit de crè-
dits i préstecs hipotecaris i la substitució del 
Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00250/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
25823).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 04.07.2013.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Usuaris de Bancs, 
Caixes i Assegurances de Catalunya (Ai-
cec-Adicae) amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de 
consum de Catalunya, per a la millora de la 
protecció de les persones consumidores  
en les relacions de consum en l’àmbit de 
crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució 
del Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00251/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
25823).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 04.07.2013.

Proposta de compareixença de Luis Pineda, 
president d’Ausbanc Consumo, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, 
per a la millora de la protecció de les perso-
nes consumidores en les relacions de consum 
en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i 
la substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics de 
consum
Tram. 352-00252/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
25823).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 04.07.2013.
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Proposta de compareixença de Montse An-
drés, delegada d’Ausbanc Consumo a Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del Codi de 
consum de Catalunya, per a la millora de la 
protecció de les persones consumidores en 
les relacions de consum en l’àmbit de crè-
dits i préstecs hipotecaris i la substitució del 
Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00253/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
25823).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 04.07.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Persones Consumido-
res de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 22/2010, del Co-
di de consum de Catalunya, per a la millora 
de la protecció de les persones consumido-
res en les relacions de consum en l’àmbit de 
crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució 
del Registre de serveis públics de consum 
pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00254/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 25997).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 04.07.2013.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Usuaris de Bancs, 
Caixes i Assegurances de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 22/2010, del Codi de consum de Cata-
lunya, per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores en les relacions de 
consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hi-
potecaris i la substitució del Registre de ser-
veis públics de consum pel Directori de ser-
veis públics de consum
Tram. 352-00255/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 25997).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 04.07.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Facua - Associació de Consumidors 
en Acció de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones con-
sumidores en les relacions de consum en 
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la 
substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics 
de consum
Tram. 352-00256/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 25997).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 04.07.2013.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Con-
sumidors amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del Codi de 
consum de Catalunya, per a la millora de la 
protecció de les persones consumidores en 
les relacions de consum en l’àmbit de crè-
dits i préstecs hipotecaris i la substitució del 
Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00257/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 25997).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 04.07.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Intercomarcal de Con-
sumidors i Usuaris de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, 
per a la millora de la protecció de les perso-
nes consumidores en les relacions de consum 
en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i 
la substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics de 
consum
Tram. 352-00258/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 25997).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 04.07.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació d’Ausbanc Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del Codi de consum de Catalunya, per a la mi-
llora de la protecció de les persones consumi-
dores en les relacions de consum en l’àmbit 
de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitu-
ció del Registre de serveis públics de consum 
pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00259/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 25997).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 04.07.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Sindicatura de Greuges de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de la Llei 22/2010, del Codi de consum 
de Catalunya, per a la millora de la protecció 
de les persones consumidores en les relaci-
ons de consum en l’àmbit de crèdits i prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori de 
serveis públics de consum
Tram. 352-00260/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 25997).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 04.07.2013.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 22/2010, del Codi de consum 
de Catalunya, per a la millora de la protecció 
de les persones consumidores en les relaci-
ons de consum en l’àmbit de crèdits i prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori de 
serveis públics de consum
Tram. 352-00261/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 25997).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 04.07.2013.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació Espanyola de 
Caixes d’Estalvi amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 22/2010, del Co-
di de consum de Catalunya, per a la millora 
de la protecció de les persones consumido-
res en les relacions de consum en l’àmbit de 
crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució 
del Registre de serveis públics de consum 
pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00262/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 25997).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 04.07.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Espanyola de Banca 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Ca-
talunya, per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores en les relacions de 
consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hi-
potecaris i la substitució del Registre de ser-
veis públics de consum pel Directori de serveis 
públics de consum
Tram. 352-00263/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 25997).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 04.07.2013.

Proposta de compareixença de Jesús Sán-
chez, advocat i diputat de la Comissió Nor-
mativa del Col·legi d’Advocats de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 22/2010, del Codi de consum de 
Catalunya, per a la millora de la protecció  
de les persones consumidores en les relaci-
ons de consum en l’àmbit de crèdits i prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori de 
serveis públics de consum
Tram. 352-00264/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26029).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 04.07.2013.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Comissió d’Habitatge de la 
Federa ció de Municipis de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 22/2010, del Codi de consum de Cata-
lunya, per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores en les relacions de 
consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hi-
potecaris i la substitució del Registre de ser-
veis públics de consum pel Directori de serveis 
públics de consum
Tram. 352-00265/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26029).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 04.07.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Unió de Consumidors de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de la Llei 22/2010, del Codi de consum 
de Catalunya, per a la millora de la protecció 
de les persones consumidores en les relaci-
ons de consum en l’àmbit de crèdits i prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori de 
serveis públics de consum
Tram. 352-00266/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26029).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 04.07.2013.

Proposta de compareixença d’Àngel Tarrés, 
de l’Organització de Consumidors i Usua- 
ris de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 22/2010, del Co-
di de consum de Catalunya, per a la millora 
de la protecció de les persones consumido-
res en les relacions de consum en l’àmbit de 
crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució 
del Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00267/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26029).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 04.07.2013.

Proposta de compareixença de Xavier Sanz, 
de la Unió Sindical Obrera de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 22/2010, del Codi de consum de Cata-
lunya, per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores en les relacions de 
consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipo-
tecaris i la substitució del Registre de serveis 
públics de consum pel Directori de serveis pú-
blics de consum
Tram. 352-00268/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26029).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 04.07.2013.

Proposta de compareixença de Carme Trilla, 
de Càritas Barcelona, amb relació al Projec-
te de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones con-
sumidores en les relacions de consum en 
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la 
substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics de 
consum
Tram. 352-00269/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26155).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 04.07.2013.

Proposta de compareixença d’Alfons Cone-
sa Vadiella, director de l’Agència Catalana de 
Consum, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 22/2010, del Codi de con-
sum de Catalunya, per a la millora de la pro-
tecció de les persones consumidores en les 
relacions de consum en l’àmbit de crèdits i 
préstecs hipotecaris i la substitució del Regis-
tre de serveis públics de consum pel Directori 
de serveis públics de consum
Tram. 352-00270/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 26287).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 04.07.2013.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Direcció General de Política Fi-
nancera, Assegurances i Tresor amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, 
per a la millora de la protecció de les perso-
nes consumidores en les relacions de consum 
en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i 
la substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics de 
consum
Tram. 352-00271/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 26287).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 04.07.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Secretaria d’Habitatge i Millora 
Urbana amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 22/2010, del Codi de con-
sum de Catalunya, per a la millora de la pro-
tecció de les persones consumidores en les 
relacions de consum en l’àmbit de crèdits i 
préstecs hipotecaris i la substitució del Re-
gistre de serveis públics de consum pel Di-
rectori de serveis públics de consum
Tram. 352-00272/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 26287).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 04.07.2013.

Proposta de compareixença de Francesc 
Vendrell Bayona, director de Consum i Ter-
ritori del Síndic de Greuges, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, 
per a la millora de la protecció de les perso-
nes consumidores en les relacions de con-
sum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipote-
caris i la substitució del Registre de serveis 
públics de consum pel Directori de serveis pú-
blics de consum
Tram. 352-00273/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 26287).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 04.07.2013.

Proposta de compareixença de Carles Enric 
Florensa, director de l’Observatori de Dret 
Privat de Catalunya, amb relació al Projec-
te de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones con-
sumidores en les relacions de consum en 
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la 
substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics de 
consum
Tram. 352-00274/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 26287).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 04.07.2013.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Usuaris de Bancs, 
Caixes i Assegurances de Catalunya, en 
nom del Consell de Persones Consumido-
res de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 22/2010, del Co-
di de consum de Catalunya, per a la millora 
de la protecció de les persones consumido-
res en les relacions de consum en l’àmbit de 
crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució 
del Registre de serveis públics de consum 
pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00275/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 26287).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 04.07.2013.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell dels Col·legis d’Advo-
cats de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 22/2010, del Co-
di de consum de Catalunya, per a la millora 
de la protecció de les persones consumido-
res en les relacions de consum en l’àmbit de 
crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució 
del Registre de serveis públics de consum 
pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00276/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 26287).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 04.07.2013.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Deganat de Registradors de 
la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del Codi de 
consum de Catalunya, per a la millora de la 
protecció de les persones consumidores en 
les relacions de consum en l’àmbit de crè-
dits i préstecs hipotecaris i la substitució del 
Registre de serveis públics de consum pel Di-
rectori de serveis públics de consum
Tram. 352-00277/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 26287).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 04.07.2013.

Proposta de compareixença de José Maria 
Fernández Seijó, magistrat del Jutjat Mercan-
til número 3 de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del Codi de consum de Catalunya, per a la mi-
llora de la protecció de les persones consumi-
dores en les relacions de consum en l’àmbit 
de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitu-
ció del Registre de serveis públics de consum 
pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00278/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 26287).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 04.07.2013.
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Proposta de compareixença de Pablo Izqui-
erdo Blanco, magistrat del Jutjat de Primera 
Instància número 1 de Mataró, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, 
per a la millora de la protecció de les perso-
nes consumidores en les relacions de con-
sum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipote-
caris i la substitució del Registre de serveis 
públics de consum pel Directori de serveis pú-
blics de consum
Tram. 352-00279/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 26287).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 04.07.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Veïns de la Tri-
nitat Nova davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat perquè informi sobre l’estat i 
l’habitabilitat dels edificis afectats pel pla de 
remodelació del barri de la Trinitat Nova
Tram. 356-00315/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 26253).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 03.07.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Coordinadora d’Associacions 
de Famílies Acollidores de Catalunya davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
perquè informi sobre l’atenció educativa als 
infants en situació de desemparament
Tram. 356-00318/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 27057).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 10.07.2013.

Sol·licitud de compareixença de Josep Ra-
mon Fuentes, director del Departament de 
Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgi-
li i coordinador del Grup de Treball sobre 
Contractació Pública, davant la Comissió de 
Salut perquè presenti l’informe elaborat pel 
Grup de Treball
Tram. 356-00319/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 27228).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
04.07.2013.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Universitats i Recerca davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats perquè expli-
qui les línies generals de l’activitat de la Se-
cretaria d’Universitats i Recerca
Tram. 356-00320/10

Sol·licitud

Sol·licitud: M. Victòria Forns i Fernández, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 27343).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 10.07.2013.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Universitats i Recerca davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats perquè expli-
qui les línies del Govern en matèria univer-
sitària
Tram. 356-00321/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marta Vilalta i Torres, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
27347).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 10.07.2013.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agrupació de Personal Peni-
tenciari de la Federació de Serveis a la Ciu-
tadania de Comissions Obreres davant la 
Comissió de Justícia i Drets Humans perquè 
informi sobre la situació de les presons
Tram. 356-00322/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Elena Ribera i Garijo, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Pere Aragonès i Garcia, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parla-
mentari Socialista, Sergio Santamaría Santigosa, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt 
(reg. 27485).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 08.07.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
de Presons davant la Comissió de Justícia i 
Drets Humans perquè informi sobre la situa-
ció de les presons
Tram. 356-00323/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Elena Ribera i Garijo, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Pere Aragonès i Garcia, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parla-
mentari Socialista, Sergio Santamaría Santigosa, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt 
(reg. 27485).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 08.07.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Candidatura Autònoma de 
Treballadors i Treballadores de l’Administra-
ció de Catalunya davant la Comissió de Jus-
tícia i Drets Humans perquè informi sobre la 
situació de les presons
Tram. 356-00324/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Elena Ribera i Garijo, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Pere Aragonès i Garcia, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parla-
mentari Socialista, Sergio Santamaría Santigosa, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt 
(reg. 27485).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 08.07.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Central Sindical Independent 
de Funcionaris davant la Comissió de Justí-
cia i Drets Humans perquè informi sobre la 
situació de les presons
Tram. 356-00325/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Elena Ribera i Garijo, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Pere Aragonès i Garcia, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parla-
mentari Socialista, Sergio Santamaría Santigosa, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt 
(reg. 27485).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 08.07.2013.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agrupació dels Cossos d’Ad-
ministració d’Institucions Penitenciàries da-
vant la Comissió de Justícia i Drets Humans 
perquè informi sobre la situació de les pre-
sons
Tram. 356-00326/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Elena Ribera i Garijo, del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, Pere Aragonès i Garcia, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari 
Socialista, Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, Salvador Mi-
là i Solsona, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carmen 
de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt (reg. 27485).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 08.07.2013.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença del secretari d’Ocupació 
i Relacions Laborals davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a informar so-
bre la situació de les dones al món laboral 
i sobre les necessitats en polítiques actives 
d’igualtat en empresa i ocupació
Tram. 357-00061/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 10.07.2013, 
DSPC-C 163.

Compareixença de la directora de la Funda-
ció Maria Aurèlia Capmany davant la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones per a informar 
sobre la situació de les dones al món laboral 
i sobre les necessitats en polítiques actives 
d’igualtat en empresa i ocupació
Tram. 357-00066/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 10.07.2013, 
DSPC-C 163.

Compareixença de la directora de la Funda-
ció Surt davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones per a informar sobre la situació de 
les dones al món laboral i sobre les neces-
sitats en polítiques actives d’igualtat en em-
presa i ocupació
Tram. 357-00067/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 10.07.2013, 
DSPC-C 163.

Compareixença de Ricard Gutiérrez Martí, 
exdirectiu de la Fundació de Gestió Sanità-
ria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions en-
tre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00094/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les 
Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empre-
ses, tinguda el 08.07.2013, DSPC-C 156.

Compareixença de Jordi Colomer Mascaró, 
ex-director gerent de la Fundació de Ges-
tió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Re-
lacions entre el Sector Públic Sanitari i les 
Empreses
Tram. 357-00099/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les 
Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empre-
ses, tinguda el 08.07.2013, DSPC-C 156.
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Compareixença de Jordi Varela Pedragosa, 
ex-director gerent de la Fundació de Gestió 
Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, davant la Comissió d’Investigació sobre 
la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions 
entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00101/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les 
Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empre-
ses, tinguda el 08.07.2013, DSPC-C 156.

Compareixença de Xavier Pomés i Abella, 
president de la Fundació de Gestió Sanità-
ria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
i exconseller de Sanitat, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sa-
nitari i les Relacions entre el Sector Públic 
Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00107/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les 
Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empre-
ses, tinguda el 08.07.2013, DSPC-C 156.

Compareixença de José Ignacio Cuervo Ar-
gudín, exdelegat del Govern de la Generali-
tat a Madrid i ex-primer tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament de Barcelona, davant la Comis-
sió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit 
Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic 
Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00109/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les 
Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empre-
ses, tinguda el 08.07.2013, DSPC-C 156.

Compareixença d’Adolf Todó Rovira, presi-
dent conseller executiu de Catalunya Caixa, 
ex-director general de Caixa Catalunya, pre-
sident de Catalunya Banc i ex-director ge-
neral de Caixa Manresa, davant la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Respon-
sabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió 
de les Entitats Financeres i la Possible Vul-
neració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00150/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 3 de la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fi-
nanceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con-
sumidors, tinguda el 08.07.2013, DSPC-C 157.

Compareixença de Jaume Masana Ribalta, 
conseller delegat de Catalunya Caixa, di-
rector general de Catalunya Caixa i conse-
ller delegat de Catalunya Banc, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi-
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00151/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 3 de la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fi-
nanceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con-
sumidors, tinguda el 08.07.2013, DSPC-C 157.

Compareixença de Juan María Hernández 
Andrés, representant del Fons de Reestruc-
turació Ordenada Bancària al Consell d’Ad-
ministració de Catalunya Caixa, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi-
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00152/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 3 de la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fi-
nanceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con-
sumidors, tinguda el 08.07.2013, DSPC-C 157.
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Compareixença de Manuel Rosell, expresi-
dent de Caixa Manresa i expresident de Ca-
talunya Caixa, davant la Comissió d’Investi-
gació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 
Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00153/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 3 de la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fi-
nanceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con-
sumidors, tinguda el 08.07.2013, DSPC-C 157.

Compareixença d’una representació de la 
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat da-
vant la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració per a exposar la situació actual de 
l’ajuda al refugiat
Tram. 357-00314/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració en la 
sessió núm. 9, tinguda el 02.07.2013, DSPC-C 150.

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 15

Convocada per al dia 17 de juliol 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

17 de juliol de 2013

10.00 h

Saló de Sessions

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 17 de juliol, a les 10.00 h).

2. Declaració del Parlament de Catalunya d’adhesió a 
la Declaració universal sobre els arxius. Tram. 401-
00006/10. Grups parlamentaris. Substanciació.

3. Comunicació al Ple de la composició de les meses 
de les comissions (art. 41.2 del Reglament).

4. Decret llei 3/2013, del 25 de juny, sobre el règim de 
millores de la prestació econòmica d’incapacitat tem-
poral del personal funcionari al servei de l’Adminis-
tració de justícia a Catalunya. Tram. 203-00007/10. 
Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la vali-
dació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 
115, 49).

5. Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació. Tram. 202-00021/10. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat de totalitat 
i votació de les esmenes a la totalitat (text presentat: 
BOPC 39, 19).

6. Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació. Tram. 202-00027/10. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat 
(text presentat: BOPC 43, 24).

7. Proposició de llei de drets de les persones gais, les-
bianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia. Tram. 202-
00035/10. Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari Socialista, Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa i Grup Mixt. Debat de tota-
litat i votació de l’esmena a la totalitat (text presentat: 
BOPC 83, 25).

8. Procediment per a elegir tres síndics de la Sindica-
tura de Comptes. Tram. 282-00001/09. Grups parla-
mentaris. Designació.

9. Procediment per a elegir un membre o una membre 
del Consell Social de la Universitat de Barcelona. Tram. 
284-00007/10. Grups parlamentaris. Designació.

10. Procediment per a elegir un membre o una membre 
del Consell Social de la Universitat de Girona. Tram. 
284-00008/10. Grups parlamentaris. Designació.

11. Interpel·lació al Govern sobre els clubs esportius. 
Tram. 300-00077/10. Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre l’impuls de la cele-
bració dels Jocs del Mediterrani a Tarragona el 2017. 
Tram. 300-00079/10. Grup Parlamentari Socialista. 
Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques pú-
bliques de la Memòria. Tram. 300-00075/10. Jaume 
Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Subs-
tanciació.
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14. Interpel·lació al Govern sobre la situació de la co-
municació i la producció audiovisuals. Tram. 300-
00080/10. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre la cultura. Tram. 300-
00081/10. Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

16. Interpel·lació al Govern sobre la rebaixa del tipus 
impositiu en l’escala autonòmica de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques. Tram. 300-00074/10. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

17. Interpel·lació al Govern sobre les accions que em-
prendrà amb motiu de l’aprovació del Pla hidrològic de 
l’Ebre per part de l’Estat. Tram. 300-00078/10. Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Substanciació.

18. Interpel·lació al Govern sobre la situació de de 
l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. 
Tram. 300-00076/10. Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió. Substanciació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’ocultació o dissimulació del rostre en l’espai pú-
blic i les mesures que s’han d’adoptar en matèria de 
seguretat pública. Tram. 302-00062/10. Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política de prevenció d’incendis. Tram. 302-
00067/10. Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació de l’ensenyament universitari. Tram. 302-
00063/10. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les condicions i les garanties del projecte BCN 
World. Tram. 302-00064/10. Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa. Debat i votació.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la proposta del Govern de l’Estat de reforma de 
l’Administració pública. Tram. 302-00065/10. Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Debat i votació.

24. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la reforma de l’Administració pública i del sector 
públic. Tram. 302-00066/10. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació.

25. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació de la infància. Tram. 302-00068/10. 
Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya. Debat i votació.

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2013

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 situació en data del 31 de 
març de 2013 dels avals d’operacions amb 
venciment posterior a l’1 de gener de 2013
Tram. 334-00022/10

Presentació
Conseller, del Departament 

d’Economia i Coneixement

Reg. 26980 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 

Mesa del Parlament, 09.07.2013

A la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

Per a la seva tramesa a la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost del Parlament de Catalunya, us 
trameto adjunta, la informació a 31 de març de 2013, 
a la qual es refereix l’article 61.3 del Decret Legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Cordialment,

Barcelona, 1 de juliol de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.05. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS PEL PARLAMENT

Recurs d’inconstitucionalitat 964/2004, in-
terposat pel Parlament contra la Llei de l’Es-
tat 38/2003, del 17 de novembre, general de 
subvencions
Tram. 380-00002/07

Sentència del Tribunal Constitucional
Reg. 25737 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 25.06.2013

Tribunal Constitucional

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por 
don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Ramón 
Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don 
Pablo Pérez Tremps, don Francisco José Hernando 
Santiago, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Igna-
cio 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, ha pronunciado

En nombre del Rey

la siguiente

Sentencia

En el recurso de inconstitucionalidad núm. 964-2004, 
promovido por el Parlamento de Cataluña contra los 
arts. 3.4 letra a), en cuanto a la expresión “o básica”; 
6.2; 13.3 y 5; 45.2 c), en cuanto a la expresión “o de 
otra índole”; 52; y el apartado 1 de la disposición final 
primera, en tanto que declara el carácter básico de los 
apartados 3 del art. 29, 3 y 5 del art. 30, y 3 a 9, ambos 
inclusive, del art. 31, todos ellos de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, general de subvenciones. Ha compa-
recido el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Ma-
gistrado don Juan José González Rivas, quien expresa 
el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito presentado en el Registro General 
de este Tribunal, el 18 de febrero de 2004, los Letrados 
del Parlamento de Cataluña, en la representación que 
ostentan, promovieron recurso de inconstitucionalidad 
contra los arts. 3.4 letra a), en cuanto a la expresión “o 
básica”; 6.2; 13.3 y 5; 45.2 c), en cuanto a la expresión 
“o de otra índole”; 52; y el apartado 1 de la disposición 
final primera, en tanto que declara el carácter básico de 

los apartados 3 del art. 29, 3 y 5 del art. 30, y 3 a 9, am-
bos inclusive, del art. 31, todos ellos de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de subvenciones.

El escrito de interposición contiene la fundamentación 
que a continuación, resumidamente, se expone: 

a) No existe ni en los listados de los arts. 148 y 149 CE 
ni en los respectivos Estatutos de Autonomía mención 
alguna al reparto competencial respecto de la regula-
ción y ejercicio de la potestad subvencionadora. Este 
silencio y la rica conflictividad competencial generada 
en esta materia ha determinado que el Tribunal Cons-
titucional delimitase tal reparto. La doctrina constitu-
cional, desarrollada en numerosas Sentencias (SSTC 
39/1982, de 30 de junio; 179/1985, de 19 de diciembre 
y 146/1986, de 25 de noviembre) y codificada en la 
STC 13/1992, de 6 de febrero, considera que la activi-
dad subvencional no constituye en sí misma un título 
competencial autónomo ni para el Estado ni para las 
Comunidades Autónomas. Es, por el contrario, según 
dicha doctrina, una atribución de naturaleza instru-
mental, que podrán ejercer las distintas Administra-
ciones públicas en la medida en que incida en los ám-
bitos materiales en que dispongan de título habilitante 
de naturaleza competencial.

Esa doctrina constitucional se complementa con otra 
idea. El poder de gasto del Estado, manifestación del 
ejercicio de la potestad legislativa atribuida a las Cor-
tes Generales (arts. 66.2 y 134 CE), no se define por 
conexión con el reparto competencial de materias que 
la Constitución fija. Ahora bien, aunque la soberanía 
financiera del Estado le permite asignar fondos a cual-
quier finalidad, la competencia para regular y gestio-
nar las ayudas públicas así acordadas será de quien os-
tente la competencia sobre la materia en que recae la 
subvención.

Así, continúan diciendo los recurrentes, “la doctrina 
sentada por la jurisprudencia constitucional respec-
to de las competencias estatales y autonómicas en el 
ámbito de la actividad subvencional podría resumir-
se de la siguiente manera: a) el legislador estatal es 
competente para regular el régimen jurídico y el pro-
cedimiento de la actividad administrativa de fomento 
cuando recae sobre materias de competencia exclusi-
va estatal y gestionadas por la Administración general 
del Estado; b) también lo es cuando la actividad sub-
vencional se refiere a materias en que dispone de com-
petencia normativa plena (legislativa y reglamentaria), 
aunque su ejecución pueda corresponder a las comu-
nidades autónomas. En tales supuestos deberá respe-
tarse la potestad autonómica de autoorganización de 
los servicios, en cuanto no afecte a los administrados; 
c) respecto a las subvenciones establecidas en los pre-
supuestos generales del Estado relativas a materias de 
competencia normativa total o parcial de las comuni-
dades autónomas, –bien porque el Estado sólo ostente 
un título competencial genérico, bien porque su com-
petencia únicamente le permita dictar las bases o nor-
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mas básicas, bien porque ejerza su poder de gasto de 
forma excepcional al amparo de su potestad de auto-
rización presupuestaria en materias que son de com-
petencia exclusiva de las comunidades autónomas–, la 
normativa procedimental y de régimen jurídico estatal 
sólo deberá aplicarse en las fases del procedimiento 
que corresponda gestionar a la Administración Gene-
ral del Estado y no en las que la gestión corresponda a 
las comunidades autónomas, que sin embargo deberán 
respetar los principios básicos del procedimiento ge-
neral; d) finalmente, las comunidades autónomas son 
competentes para establecer el régimen jurídico y las 
reglas procedimentales aplicables a las subvenciones y 
las ayudas públicas acordadas por las mismas en ma-
terias de su exclusiva competencia, así como respecto 
a las fases procedimentales de las subvenciones acor-
dadas por el Estado cuya gestión se les encomiende, de 
acuerdo con lo apuntado en el apartado anterior.”

b) Según los Letrados del Parlamento de Cataluña, 
mientras el Reglamento de procedimiento para la con-
cesión de subvenciones públicas, aprobado median-
te Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, re-
producía fielmente estas reglas de aplicación, la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvencio-
nes opera una importante innovación, pues prevé que 
el régimen jurídico y el procedimiento de concesión 
de las subvenciones acordadas y gestionadas íntegra-
mente por las Comunidades Autónomas en materia de 
su exclusiva competencia, así como de las que total o 
parcialmente gestionan éstas pero inciden en materias 
cuya regulación plena o básica compete al Estado, de-
berán sujetarse a ciertas normas establecidas por el le-
gislador estatal.

Llegados a este punto, el escrito de interposición ana-
liza los títulos competenciales aducidos por el legis-
lador estatal para dictar una regulación como la de la 
ley parcialmente recurrida. El “régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas” ex art. 149.1.18 CE, co-
mienza diciendo, incluye un núcleo duro sobre la orga-
nización básica común de todas las Administraciones 
públicas, en orden a garantizar un tratamiento común 
a los administrados y una adecuada relación con las 
restantes Administraciones, núcleo que, sin embar-
go, debe respetar la posibilidad de desarrollo legisla-
tivo por las Comunidades Autónomas. Por su parte, el 
“procedimiento administrativo común”, que es el otro 
inciso del art. 149.1.18 CE relevante, es una materia 
de la competencia exclusiva del Estado que compren-
de las reglas básicas aplicables a todo tipo de proce-
dimientos administrativos, a fin de asegurar un trata-
miento común a los administrados en todo el Estado. 
Por tanto, toda normación que resulte esencial para 
garantizar los derechos y las situaciones jurídicas de 
los interesados se integra naturalmente en este núcleo 
“común”, tanto respecto del procedimiento ordinario 
como respecto de los procedimientos especiales (STC 
227/1988, de 29 de noviembre). De otro lado, “este Tri-
bunal no ha reducido el alcance de esta materia com-

petencial a la regulación del procedimiento, entendido 
en sentido estricto, que tiene que seguirse para la rea-
lización de la actividad jurídica de la Administración 
... sino que en ella] se han incluido también los prin-
cipios y normas que ‘prescriben la forma de elabora-
ción de los actos, los requisitos de validez y eficacia, 
los modos de revisión y los medios de ejecución de los 
actos administrativos, incluyendo señaladamente las 
garantías generales de los particulares en el seno del 
procedimiento’” (STC 227/1988, de 29 de noviembre). 
Sin embargo, apostillan los Letrados del Parlamento 
de Cataluña, la STC 50/1999, de 6 de abril, precisó que 
“de ello no puede deducirse que forme parte de esta 
materia competencial toda regulación que de forma in-
directa pueda tener alguna repercusión o incidencia en 
el procedimiento así entendido o cuyo incumplimiento 
pueda tener como consecuencia la invalidez del acto”.

El art. 149.1.13 CE ampara, en lo que el recurrente 
considera una interpretación expansiva de la jurispru-
dencia constitucional, no solo la planificación gene-
ral sino cualquier tipo de planes o programas secto-
riales, e incluso la llamada “ordenación general de la 
economía”. No obstante, sigue el recurrente, este título 
competencial no presenta un especial interés para de-
finir la competencia del Estado en las materias trata-
das en la Ley recurrida pues la subvención, además 
de fines económicos, también puede perseguir otros 
de tipo social, cultural, asistencial o de cualquiera otra 
naturaleza, y en estos casos en que las ayudas no inci-
den directamente sobre la actividad económica de los 
agentes económicos difícilmente se puede invocar la 
ordenación general de la economía como título habili-
tante del Estado. En la misma línea, aun en los casos 
que las subvenciones constituyan parte importante de 
planes y programas de ordenación y desarrollo eco-
nómico, ello no afecta a la Ley parcialmente recurri-
da, puesto que la misma no otorga subvención algu-
na ni programa concretas actividades subvencionales, 
pues su objetivo es establecer un régimen jurídico sis-
tematizado para todo tipo de subvención. Con ello no 
quiere decirse que este título competencial sea com-
pletamente ajeno a la regulación establecida por la Ley 
general de subvenciones, pues es cierto que alguno de 
sus artículos, como por ejemplo el art. 8, encuentra en 
él su fundamento, sin embargo sí debe relativizarse su 
importancia en el conjunto de la Ley.

Finalmente, para delimitar el título competencial de 
“hacienda general” (149.1.14 CE) “parte del carácter 
finalista del precepto: si el constituyente mantuvo esta 
materia entre las competencias exclusivas del Estado, 
lo hizo porque consideró necesario garantizar la plena 
aplicación de los principias constitucionales respecto 
a la hacienda pública, tanto en su vertiente de ingre-
sos como en la de gastos”. Ello le lleva a concluir que 
este título comprende “las prescripciones referidas al 
régimen jurídico común a todas las haciendas públi-
cas” en la medida en que sean necesarias para hacer 
efectivos los principios constitucionales que vinculan 
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los ingresos y gastos públicos. La amplitud de ese ré-
gimen común ha de tener menor alcance respecto a la 
potestad de gasto de los poderes públicos, que es en 
la que se incardinan las subvenciones, pues la com-
petencia autonómica en materia de gasto sólo conoce 
el límite constitucional del art. 31.2 CE y el deriva-
do de la coordinación estatal ex art. 156.1 CE. Tanto 
así es que hasta que no se aprobó la Ley 18/2001, de 
12 de diciembre, general de estabilidad presupuesta-
ria, el legislador estatal no se había amparado en el ti-
tulo competencial de hacienda general para intervenir 
en el poder de gasto de las Comunidades Autónomas. 
Aunando estos conceptos, sostiene el recurrente que el 
art. 149.1.14 CE atribuye al Estado como materia re-
servada en exclusiva el régimen jurídico común a to-
das las haciendas públicas al efecto de asegurar una 
conformación del gasto público basada en los siguien-
tes criterios: a) en la asignación de los recursos públi-
cos de acuerdo con criterios de equidad, eficiencia y 
economía (art. 31 CE); b) en el tratamiento común a 
los ciudadanos en sus relaciones con la administración 
financiera; y c) en una cierta unidad estructural en las 
formas de intervención y organización de estas Admi-
nistraciones que permitan una fluidez adecuada en sus 
relaciones de cooperación y colaboración.

c) El resto de alegaciones tratan de los preceptos que 
se impugnan, principiando por el art. 3.4 a), en su in-
ciso “o básica”. Sobre este punto, se subraya en la de-
manda que el ámbito de aplicación subjetiva de la Ley 
general de subvenciones prevé en su art. 3, cuyos apar-
tados 3 y 4 amplían, respecto a lo previsto por el Real 
Decreto 2225/1993, los casos en los que la actividad 
subvencional autonómica se sujeta a la normativa es-
tatal. El art. 3.3 prevé que “los preceptos de esta ley 
serán de aplicación a la actividad subvencionadora de 
las Administraciones de las comunidades autónomas, 
así como a los organismos públicos y las restantes en-
tidades de derecho público con personalidad jurídica 
propia vinculadas o dependientes de las mismas, de 
acuerdo con lo establecido en la disposición final pri-
mera”, cuyo apartado 1 contiene una lista de los pre-
ceptos que constituyen legislación básica del Estado. 
Dado que la subvención supone una relación entre la 
Administración y los ciudadanos, en la que es preciso 
garantizar un tratamiento común en todo el territorio 
del Estado a través de unas prescripciones básicas de 
organización y actuación, los recurrentes no objetan 
que el art. 3.3 sujete las subvenciones acordadas por 
las Comunidades Autónomas a la normativa básica es-
tatal. El art. 3.4 a) de la Ley general de subvenciones, 
en cambio, alude a subvenciones con origen en una de-
cisión estatal basada en su soberanía financiera, que a 
su vez son de dos tipos, según recaigan sobre materias 
en que el Estado tiene competencia legislativa plena o 
sobre materias en que solo le compete fijar las bases, 
disponiendo que en ambos supuestos la Ley general de 
subvenciones se aplica en su integridad y no solo en 
los preceptos calificados de básicos.

La demanda, partiendo de la doctrina constitucional 
ya expuesta (en especial, la STC 13/1992, de 6 de fe-
brero), según la cual es competente para fijar las reglas 
procedimentales la instancia que lo es para el régimen 
sustantivo de cada actividad, consideran que esta apli-
cación íntegra prevista en el art. 3.4 a) de la Ley gene-
ral de subvenciones es constitucional solo respecto del 
primero de los supuestos, siendo inconstitucional res-
pecto del segundo. En efecto, si el Estado tiene compe-
tencia legislativa plena sobre la materia en que incide 
la subvención nada se puede objetar a que el régimen 
jurídico y procedimental de la subvención sea el fijado 
en una norma estatal. Ahora bien, en caso que el Esta-
do sobre la actividad a que se refiera la subvención so-
lo esté facultado para señalar las bases, la regulación 
estatal del régimen jurídico y procedimental de la sub-
vención debe limitarse también a lo básico, dejando a 
las Comunidades Autónomas espacio para desarrollar 
las mismas, concluyendo que el art. 3.4 a) en su inci-
so “o básica” es inconstitucional por no respetar esa 
limitación.

Los demandantes impugnan, en segundo lugar, el art. 
6.2 de la Ley general de subvenciones que contiene el 
siguiente tenor literal: “[L]os procedimientos de con-
cesión y de control de las subvenciones regulados en 
esta Ley tendrán carácter supletorio respecto de las 
normas de aplicación directa a las subvenciones finan-
ciadas con cargo a fondos de la Unión Europea”. Su 
pretensión se basa en numerosa y constante jurispru-
dencia constitucional, citando como ejemplo la STC 
79/1992, de 28 de mayo, que resolvió un conflicto re-
lativo a la gestión del Fondo Europeo de Orientación y 
de Garantía Agrícola, según la cual ni el Estado ni las 
Comunidades Autónomas ven alterado su propio ám-
bito de competencias por la conexión comunitaria de 
la materia implicada. A partir de tal doctrina constitu-
cional, sostienen que “la aplicación de las reglas sobre 
procedimientos de concesión y de control de las sub-
venciones ha de operar de acuerdo con los principios 
establecidos en el artículo 3 de la LGS [Ley general de 
subvenciones], conectadas con la competencia que tie-
ne cada Administración pública sobre la materia ob-
jeto de la subvención; sin embargo el articulo 6.2 pro-
pugna precisamente la solución contraria e impone la 
aplicación de la normativa estatal en todo lo no previs-
to en la normativa comunitaria, pues tal es el sentido 
que parece desprenderse de la expresión ‘normas de 
aplicación directa a las subvenciones financiadas con 
cargo a fondos de la Unión Europea’. Por tanto, se pro-
duce un desplazamiento de la normativa autonómica, 
que por razón de la materia es aplicable al procedi-
miento de concesión y control de subvenciones, sus-
tituyéndola in totum por el mero hecho de tratarse de 
una subvención financiada con cargo a fondos de la 
Unión Europea”.

También se insta la declaración de inconstitucionali-
dad del art. 13.3 de la Ley general de subvenciones, 
que prohíbe que puedan obtener la condición de be-
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neficiario o entidad colaboradora las asociaciones in-
cursas en la causa de prohibición ex art. 4.6 de la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del de-
recho de asociación, pretensión que se basa en que el 
precepto remitido es, a su juicio, inconstitucional, en 
tanto que presume iuris et de iure que la condena por 
delito de pertenencia, colaboración o actuación al ser-
vicio de banda armada dictada contra cualquiera de 
sus miembros activos presupone que se imputa auto-
máticamente a la asociación la realización de las ac-
tividades descritas, aun cuando no las haya realizado 
realmente e incluso en el supuesto de que la conducta 
delictiva no tenga ninguna relación con la condición 
de asociado del condenado, previsión normativa que 
parece al recurrente tan exagerada que le lleva a califi-
car esta norma de arbitraria y desproporcionada y, por 
tanto, vedada por el art. 9.3 CE.

Se dirige igualmente el recurso contra el art. 13.5 de 
la Ley general de subvenciones. De un lado, porque la 
previsión que contiene acerca de la fijación del alcance 
de la prohibición prevista en el art. 13.2 a) de la Ley 
general de subvenciones constituye “una intervención 
del legislador en materias propias de la potestad juris-
diccional, que no puede cubrirse desde el principio de 
exclusividad judicial consagrado por el art. 117.3 CE 
... No es posible aceptar el supuesto de una sentencia 
condenatoria que no fije el alcance de la condena, y 
que tampoco lo haga mediante recurso de aclaración o 
en ejecución de sentencia ... En suma, no parece acep-
table que mediante una norma de rango reglamentario 
se pueda fijar el alcance de una pena”; de otro, por-
que, en cuanto a la previsión que contiene acerca de 
la fijación del alcance de la prohibición prevista en el 
art. 13.2 h) de la Ley general de subvenciones, “lo que 
en realidad establece el precepto es que la resolución 
sancionadora no determine el alcance de la sanción, 
haciéndolo posteriormente una norma de rango regla-
mentario; norma que incumple las garantías y requisi-
tos exigibles a toda decisión sancionadora”.

Asimismo plantean la inconstitucionalidad del párrafo 
c) de la segunda parte del apartado 2 del art. 45 de la 
Ley general de subvenciones, que asigna a la Interven-
ción General del Estado la actuación de los “controles 
previstos en el plan anual cuando razones de orden te-
rritorial o de otra índole así lo aconsejen”, si de él “se 
pretendiera derivar la competencia de la Intervención 
General del Estado para realizar en cualquier momen-
to o circunstancia controles específicos sobre empre-
sas agrarias, cuando ella misma apreciase la existencia 
de estos criterios, sin más requisitos”. Más adelante 
contraen su solicitud a la expresión “razones de otra 
índole”, pues “mientras que la constitucionalidad de 
la referencia a ‘razones de orden territorial’puede sal-
varse si se entiende referida únicamente a los contro-
les sobre empresas agrícolas que no ejerzan su acti-
vidad económica, ni tan solo principalmente en una 
sola Comunidad Autónoma, la expresión ‘razones de 
otra índole’ es más ambigua, y permite la realización 

de actuaciones de control por parte de la Intervención 
General del Estado que ignoren totalmente las com-
petencias ejecutivas autonómicas. Es cierto que estos 
controles deben estar previstos en el plan anual, como 
así lo exige la misma letra c) del art. 45.2 de la LGS 
y que este plan anual se elabora en coordinación con 
los órganos de control de las comunidades autónomas, 
pero ello no es garantía suficiente, pues sin duda los 
planes serán decididos, en última instancia, por la In-
tervención General del Estado”.

A juicio de los recurrentes, la redacción del art. 52 de 
la Ley general de subvenciones, que prevé que “consti-
tuyen infracciones administrativas en materia de sub-
venciones las acciones y omisiones tipificadas en es-
ta Ley y serán sancionables incluso a título de simple 
negligencia”, es inconstitucional porque “parece in-
discutible que la misma define un catálogo cerrado de 
infracciones que no puede ser objeto de ampliación, 
precisión o modulación por parte del legislador auto-
nómico, contraviniendo así la doctrina constitucional 
sobre la distribución de competencias entre el Estado 
y las comunidades autónomas en materia sancionado-
ra”, según la cual, con cita literal de la STC 156/1995, 
de 26 de octubre, “la potestad sancionadora no consti-
tuye un título competencial autónomo y, por ello, he-
mos dicho que ‘las Comunidades Autónomas pueden 
adoptar normas administrativas sancionadoras cuan-
do, teniendo competencia sobre la materia sustantiva 
de que se trate, tales disposiciones ... no introduzcan 
divergencias irrazonables y desproporcionadas al fin 
perseguido respecto del régimen jurídico aplicable en 
otras partes del territorio (art. 149.1.1)”, no pudiendo el 
legislador estatal más que, según la misma Sentencia, 
“con la finalidad de garantizar unos mínimos de pro-
tección comunes a todo el territorio nacional, el Esta-
do pueda establecer con carácter básico un catálogo 
mínimo de conductas –ampliable por el legislador au-
tonómico– que en todo caso se deberán considerar in-
fracciones administrativas (art. 38 LCEN); asimismo, 
que pueda determinar que algunas de esas conductas 
tendrán siempre la calificación de infracciones graves 
(art. 39.2) y. por último, que pueda establecer los crite-
rios generalas para la determinación de la gravedad de 
las infracciones”.

Finalmente, los recurrentes sostienen que el apartado 1 
de la disposición final primera es inconstitucional. De 
un lado, le reprochan que ampare la Ley impugnada en 
la invocación conjunta de los títulos competenciales es-
tatales reconocidos en los números 13, 14 y 18 del art. 
149.1 CE, pues de ese modo, a su juicio, se infringe el 
principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), especial-
mente cuando, como es el caso, el alcance de los títulos 
invocados es distinto. De otro, resulta inconstitucional 
por declarar básicos artículos que no tienen material-
mente este carácter, en particular los siguientes: 

El art. 29 de la Ley general de subvenciones, que in-
cluye reglas sobre la subcontratación de actividades 
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subvencionadas, no podría ampararse más que en el 
título Hacienda general, y solo “a condición de que se 
considere que la concertación de la ejecución de la ac-
tividad subvencionadora con personas diferentes del 
beneficiario pueda afectar la correcta gestión de los 
fondos públicos entregados a éste”. Además, los apar-
tados 3 a), que impone la forma escrita para la subcon-
tratación cuando el importe exceda de una determina-
da cuantía y 3 b), que hace necesaria una autorización 
especial para la subcontratación, incurren en excesivo 
detallismo al señalar la cuantía concreta a partir de 
la cual operan las exigencias que prevén, cuando “de-
be ser la misma normativa autonómica o, mejor aún, 
las bases que regulen cada subvención las que, en fun-
ción de los parámetros que concurran, establezcan es-
ta cuantía, que no tiene porqué ser siempre idéntica”.

El art. 30 de la Ley, que contiene reglas precisas y 
detalladas sobre la justificación de la subvención, es 
constitucional en tanto que impone el principio de la 
justificación de la subvención y señala criterios gene-
rales que aseguran que no se somete a los beneficia-
rios a formas de justificación innecesarias y, a la vez, 
que la Administración competente practica una fis-
calización suficiente. En cambio, los demás aspectos 
son accesorios, y no tienen por qué ser incorporados 
a la norma básica. Así, es inconstitucional el art. 30.3 
pues remite al reglamento la determinación de los do-
cumentos precisos para acreditar los gastos realizados 
cuando ya el mismo precepto establece que tales do-
cumentos deben tener valor probatorio equivalente en 
el tráfico jurídico mercantil o eficacia administrativa. 
Y también lo es porque remite al reglamento el esta-
blecimiento de un sistema común de sellado y valida-
ción de los documentos, dado que el objetivo legítimo 
de prevenir la utilización fraudulenta de documentos 
en diferentes subvenciones, que incluso pueden haber 
sido otorgadas por diversas Administraciones u orga-
nismos públicos, puede ser logrado de múltiples for-
mas, como muestran las soluciones adoptadas en otros 
ámbitos de la acción administrativa. Es igualmente in-
constitucional, a su juicio, el art. 30.5, pues el aporte 
del certificado de tasador independiente ofrece sufi-
cientes garantías, sin que sean necesarias más preci-
siones sobre su acreditación e inscripción en registro 
oficial. En conclusión, “las frases ‘en los términos es-
tablecidos reglamentariamente’ del apartado 3 y ‘de-
bidamente acreditado e inscrito en el correspondien-
te registro oficial’del apartado 5 del art. 30 no tienen 
carácter básico, y por ende resulta inconstitucional la 
disposición final primera.1 que los califica de tales”.

El art. 31 de la Ley general de subvenciones, relativo 
a los gastos subvencionables, contiene, según los recu-
rrentes, “una regulación extraordinariamente detalla-
da y minuciosa, más propia de las bases reguladoras 
de cada subvención concreta que de un texto legal o 
reglamentario. Para garantizar el común denominador 
normativo basta con los criterios conceptuales de los 
apartados l y 2, con la determinación de gastos sub-

vencionables efectuada por el apartado 7, que por cier-
to remite a las bases reguladoras y deja margen sufi-
ciente a la normativa autonómica, y con el apartado 8 
sobre el carácter de gasto subvencionable de los tribu-
tos. Consecuentemente los apartados 3 a 9 (ambos in-
clusive) del art. 31 no tienen carácter básico y por ello 
es inconstitucional la disposición final primera. 1 en la 
medida en que así los califica”.

2. En providencia de 23 de marzo de 2004 se acor-
dó admitir a trámite el recurso, dar traslado de la de-
manda y documentos presentados al Congreso de los 
Diputados, al Senado y al Gobierno al objeto de que 
puedan personarse en el proceso y formular las ale-
gaciones que estimaren convenientes, y publicar la in-
coación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado”.

3. El 5 de abril de 2004 la Presidenta del Congreso de 
los Diputados comunicó el acuerdo de la Mesa de la 
Cámara de no personarse en el proceso ni formular 
alegaciones, poniéndose a disposición del Tribunal.

4. El 20 de abril de 2004 el Abogado del Estado se 
personó en el recurso y formuló las alegaciones que 
sustentaron su petición de que fuera desestimado.

a) En primer lugar expone el orden constitucional de 
competencias respecto al régimen jurídico de la rela-
ción subvencional. Afirma que la exposición de mo-
tivos de la Ley impugnada de forma expresa resume 
la doctrina del Tribunal Constitucional respecto al art. 
149.1.18 CE, precepto que, asignando al Estado com-
petencia exclusiva sobre las bases del régimen jurídico 
de las Administraciones públicas y sobre el procedi-
miento administrativo común, le permite establecer el 
régimen jurídico común de la relación subvencional. 
Este régimen jurídico común viene exigido, además, 
por la naturaleza de la subvención como una modali-
dad de gasto público, siéndole de aplicación los prin-
cipios contenidos en diversos preceptos de la Consti-
tución, en concreto los arts. 31.2 (asignación equitativa 
de los recursos a través del gasto público), 128.1 (sub-
ordinación de toda riqueza del país, sea cual fuere su 
titularidad, al interés general), 131.1 (planificación por 
el Estado de la actividad económica general) y 134.2 
(inclusión en los presupuestos generales del Estado de 
la totalidad del gasto y, en concreto, de las subven-
ciones). De aquí la invocación de los títulos compe-
tenciales previstos en el art. 149.1.13 y 14 CE. Y que, 
conforme con tal reparto competencial resultante de la 
doctrina del Tribunal Constitucional, el Estado: 

– Puede establecer, de acuerdo con su competencia de 
regulación de las bases del régimen jurídico de las Ad-
ministraciones públicas, principios y reglas básicas so-
bre aspectos organizativos y de funcionamiento de to-
das las Administraciones públicas, determinando los 
elementos esenciales que garantizan un régimen jurí-
dico unitario aplicable a todas ellas (SSTC 32/1981, de 
28 de julio; 227/1988, de 29 de noviembre y 50/1999, 
de 6 de abril).



15 de juliol de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 119

4.87.05. INFORMACIó 130

– Puede regular el procedimiento administrativo co-
mún, que se extiende no sólo a la regulación de aquél, 
sino también a los principios y normas que prescri-
ben la forma de elaboración de los actos, los requisitos 
de validez y eficacia, los modos de revisión y los me-
dios de ejecución de los actos administrativos, inclu-
yendo las garantías de los particulares en el seno del 
procedimiento (SSTC 227/1988, de 29 de noviembre y 
50/1999, de 6 de abril).

– En relación con la potestad sancionadora, puede re-
gular con carácter básico los tipos ilícitos administra-
tivos, los criterios para la calificación de su gravedad y 
los límites máximos y mínimos de las correspondien-
tes sanciones, sin perjuicio de la legislación sanciona-
dora que puedan establecer las Comunidades Autóno-
mas para modular tipos y sanciones en el marco de 
aquellas normas básicas.

Como consecuencia de todo ello, el Abogado del Esta-
do considera que constituyen legislación básica, junto 
a la definición del ámbito de aplicación de la Ley ge-
neral de subvenciones, las disposiciones comunes que 
definen los elementos objetivos y subjetivos de la re-
lación jurídica subvencional, el régimen de coordina-
ción de la actuación de las diferentes Administracio-
nes públicas, las normas del procedimiento de gestión 
y justificación de las subvenciones, la invalidez de la 
resolución de concesión, las causas y obligados al re-
integro de las subvenciones, el régimen material de las 
infracciones y las reglas básicas de las infracciones en 
el orden subvencional. Por tanto, concluye, los precep-
tos impugnados que estén anudados a este contenido 
tienen carácter básico.

b) Seguidamente, el Abogado del Estado procede al 
examen de los preceptos legales impugnados de acuer-
do con el criterio indicado. Y así: 

– Rechaza la impugnación dirigida contra el art. 3.4 a). 
Siendo el argumento de la demanda que este precepto 
viola las competencias de las Comunidades Autóno-
mas en las materias en las que corresponde al Estado 
la legislación básica y a aquéllas el desarrollo legislati-
vo y la ejecución, aduce el Abogado del Estado que el 
precepto no impide que las Comunidades Autónomas 
desarrollen su competencia para concretar con mayor 
detalle la afectación o destino o, al menos, para de-
sarrollar y complementar la regulación de las condi-
ciones de otorgamiento de las ayudas y su tramitación 
(STC 13/1992, de 6 de febrero).

– En cuanto al art. 6.2, parte el Abogado del Estado 
de la premisa de que el apartado primero del precep-
to prevé que las subvenciones financiadas con cargo a 
fondos de la Unión Europea se rigen por la normati-
va comunitaria correspondiente y por las normas na-
cionales de desarrollo o transposición de aquélla, que 
pueden ser estatales o autonómicas.

De acuerdo con ello, el apartado segundo impugna-
do, establece el carácter supletorio de la Ley general 

de subvenciones sólo en cuanto a los procedimientos 
de concesión y control de las subvenciones respecto a 
las normas de aplicación directa a dichas subvencio-
nes con cargo a fondos europeos. O sea, para que el 
precepto sea de aplicación será necesario: en primer 
lugar, que exista una laguna legal, presupuesto exigido 
para que opere la supletoriedad; y en segundo lugar, la 
declaración de supletoriedad no se proyecta sobre los 
aspectos sustantivos de la materia en la que se concre-
ta la actividad subvencional, lo que no estaría ampara-
do por la jurisprudencia constitucional, sino solamente 
sobre los procedimientos de concesión y control de las 
subvenciones, lo que no altera el reparto competencial.

– El Abogado del Estado discrepa de que el art. 13.5 
suponga una intervención del legislador en el ejercicio 
de la actividad jurisdiccional. La lectura del precepto 
impugnado –sostiene el Abogado del Estado– permite 
entender que las prohibiciones contenidas en el aparta-
do 2 a) y h) del mismo se apreciarán de forma automá-
tica con el alcance de la prohibición que determine la 
Sentencia o resolución firme que la imponga. Solo en 
el caso, difícil de producirse, de que en la Sentencia o 
resolución firme no se fije el alcance de la prohibición, 
es cuando el reglamento deberá regular no el alcance 
mismo, sino el procedimiento para fijarlo. Además, en 
caso de que la prohibición no derive de Sentencia, se 
fija un límite máximo de cinco años, que coincide con 
la máxima sanción prevista en la propia Ley general 
de subvenciones. El recurso de inconstitucionalidad es 
preventivo o anticipatorio en este punto, “pues sin co-
nocer el procedimiento a regular por el Reglamento 
no puede decirse que a través de esta fuente normativa 
se está sustituyendo el ejercicio de la potestad juris-
diccional, pues el contenido del futuro Reglamento se 
referirá al procedimiento de actuación de la Adminis-
tración que juzga el cumplimiento de los requisitos de 
la condición de beneficiario o entidad reguladora, pero 
no que será ella por sí misma la que fije el alcance de 
la prohibición”.

Rechaza igualmente la impugnación relativa al art. 
13.3. Dice respecto de ella que “las alegaciones son 
las que en su momento hizo a la citada Ley el Con-
sejo Consultivo de la Generalidad pero que no se vie-
ron vertidas en la demanda de recurso de inconstitu-
cionalidad contra la misma, ya que dicho precepto no 
fue impugnado (Véase recurso de inconstitucionalidad 
3974-2002)”.

– El reproche formulado al art. 45.2 c) tiene, según el 
Abogado del Estado, carácter preventivo, pues sin nin-
gún esfuerzo cabe una interpretación acorde con el or-
den competencial del inciso “de otra índole”, sin que 
pueda entenderse que conlleva controles por parte de 
la Intervención General de la Administración del Esta-
do que lesionen las competencias de las Comunidades 
Autónomas. Si se acepta que estos controles forman 
parte de las funciones de coordinación –controles que 
deben estar previstos en el plan anual en cuya elabora-
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ción participan las Comunidades Autónomas– no hay 
que atribuir intenciones aviesas a dicho inciso, pues, 
en todo caso, las actuaciones concretas pueden impug-
narse a través del conflicto positivo de competencia si 
efectivamente se produjera una invasión competencial.

– En cuanto al art. 52, no supone para el Abogado del 
Estado vulneración de las competencias de las Co-
munidades Autónomas en el ejercicio de su potestad 
sancionadora en las materias sustantivas en las que 
ostentan competencias, pues no impide que aquéllas 
puedan modular los tipos y las sanciones, con lo que 
les resta intacta la facultad de regular las infracciones 
y sanciones sin más límite que el respeto a los princi-
pios básicos de tipicidad, legalidad y culpabilidad que 
el Estado establece en ese art. 52 con apoyo, de acuer-
do con la jurisprudencia constitucional invocada en la 
primera alegación, en el art. 149.1.1 CE.

– Rechaza que el apartado 1 de la disposición final pri-
mera vulnere el principio de seguridad jurídica (art. 
9.3 CE), pues “es bien conocido que el Tribunal Cons-
titucional ha admitido la concurrencia de una plura-
lidad de títulos competenciales con proyección sobre 
un determinado sector de la actividad de los poderes 
públicos, que inevitablemente concernidos inciden al 
mismo tiempo en dos o más ámbitos categoriales di-
versos, lo que está muy lejos de constituir una vulnera-
ción de la seguridad jurídica cuando son invocados en 
la norma de controversia y aunque ello lleve, incluso, 
en el caso de incidencia de la actividad considerada en 
otros ámbitos, a tomar en consideración por el propio 
Tribunal Constitucional diversos títulos competencia-
les distintos”.

Por lo que hace al controvertido carácter básico que 
este precepto atribuye a ciertos artículos, el Abogado 
del Estado lo justifica en que “forman parte de un mí-
nimo normativo común exigido para que el régimen 
jurídico de la relación subvencional sea homogéneo en 
toda España”. En primer lugar, partiendo de que la fi-
gura de la subcontratación de las actividades subven-
cionadas forma parte del núcleo esencial de la relación 
jurídica subvencional, resulta razonable que el art. 
29.3 someta a aquélla a algunos requisitos (forma es-
crita del contrato y autorización de la Administración 
concedente) que buscan evitar que los beneficiarios se 
conviertan en meros intermediarios. Además, las Co-
munidades Autónomas tienen margen para desarrollar 
este mínimo normativo, incrementando los requisitos 
formales de la subcontratación tanto en su legislación 
propia como en las bases reguladoras de la convoca-
toria.

En segundo lugar, según la Abogacía del Estado forma 
parte también del mínimo común normativo la regu-
lación que hacen el art. 30.3 de los medios de prueba 
de los gastos y del sistema común de validación en to-
do el territorio nacional, pues permite el control de la 
concurrencia de subvenciones a pesar de la pluralidad 
de Administraciones otorgantes, así como la regula-

ción que hace el art. 30.5 de la exigencia de una tasa-
ción independiente de un tasador oficial en el caso de 
adquisición de inmuebles, por ser una prueba esencial 
para comprobar la adecuación al fin de la subvención. 
Además, argumenta que los documentos y su validez 
en el seno de un procedimiento administrativo for-
man parte de los principios y normas que prescriben 
la forma de elaboración de los actos administrativos 
y por ello de un procedimiento administrativo común 
en todo el territorio nacional, y razona que la remisión 
a un desarrollo reglamentario futuro no supone en sí 
mismo una vulneración competencial, pues una dis-
posición de este rango en tanto que esté justificado su 
carácter complementario puede contener preceptos de 
carácter básico, sin perjuicio de que su contenido, una 
vez conocido, pueda ser enjuiciado sobre su carácter 
básico.

En fin, respecto del art. 31, “de las alegaciones de la 
demanda de recurso se desprende la aceptación implí-
cita del carácter básico de los apartados 7 y 8. Los res-
tantes apartados impugnados forman parte del míni-
mo común normativo. La concurrencia de ofertas para 
la prestación de servicios, ejecución de obra o sumi-
nistro de equipos como gastos subvencionable, tenien-
do en cuenta que la financiación es pública; los crite-
rios de cumplimiento de la obligación de destino; el 
carácter subvencionable de los gastos de amortización 
y la imputación de los costes indirectos son cuestiones 
cuyos principios y normas deben homogéneamente 
extenderse en su vigencia a todo el territorio nacional 
dada la importancia de estos criterios comunes para 
que la relación jurídica subvencional, en tanto que ins-
trumento de la actividad financiera del sector público, 
sea también homogénea”.

Por todo lo expuesto, el Abogado del Estado solicita 
al Tribunal la desestimación del recurso de inconsti-
tucionalidad.

5. Por providencia de 4 de junio de 2013 señaló para 
deliberación y votación del presente recurso el día 6 
del mismo mes y año.

II. Fundamentos juridicos

1. El presente recurso de inconstitucionalidad se inter-
pone por el Parlamento de Cataluña contra los arts. 3.4 
letra a), en cuanto a la expresión “o básica”; 6.2; 13.3 y 
5; 45.2 c), en cuanto a la expresión “o de otra índole”; 
52; y el apartado 1 de la disposición final primera, en 
tanto que declara el carácter básico de los apartados 3 
del art. 29, 3 y 5 del art. 30, y 3 a 9, ambos inclusive, 
del art. 31, todos ellos de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, general de subvenciones.

Para los Letrados del Parlamento de Cataluña, de un 
modo similar a las alegaciones de representación pro-
cesal del Gobierno de Aragón en el recurso de incons-
titucionalidad 931-2004, resuelto por STC 130/2013, 
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de 4 de junio, la Ley impugnada excede de las com-
petencias que el Estado tiene constitucionalmente 
atribuidas respecto de la relación subvencional. Por 
el contrario, el Abogado del Estado considera, como 
también sostuvo en el citado asunto, que los títulos que 
la Ley general de subvenciones invoca (art. 149.1.13, 
14 y 18 CE) justifican su contenido.

Además de esta impugnación de contenido competen-
cial, la representación procesal de la parte recurrente 
califica la regulación del art. 13.3 de arbitraria y des-
proporcionada vedada por el art. 9.3 CE y mantiene 
que la previsión art. 13.5 atribuye a la Administración 
una actividad que integra la función jurisdiccional que 
corresponde exclusivamente a Jueces y Tribunales ex 
art. 117.3 CE.

El Abogado del Estado se opone en los términos preci-
sados en los antecedentes.

2. Con carácter previo al examen de fondo de los pre-
ceptos impugnados procede efectuar determinadas 
precisiones de orden procesal.

a) En primer lugar, es necesario tener en cuenta que, 
de acuerdo con nuestra doctrina sobre el ius superve-
niens, en los recursos de inconstitucionalidad el con-
trol de las normas impugnadas ha de hacerse de acuer-
do con el bloque de constitucionalidad y con las demás 
normas que operan de parámetro de enjuiciamiento 
que estén vigentes en el momento de dictar Sentencia 
(por todas, SSTC 137/1986, de 6 de noviembre, FJ 2, y 
83/2012, de 18 de abril, FJ 2). Procede, por ello, seña-
lar que este pronunciamiento se realizará a la luz de la 
delimitación de competencias resultante de la reforma 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña llevada a cabo 
por la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, (en adelan-
te, EAC), apreciando el alcance que sus prescripciones 
puedan tener, en su caso, sobre la controversia traba-
da, así como los criterios tenidos en cuenta por este 
Tribunal en la STC 31/2010, de 28 de junio, que exa-
minó la constitucionalidad del referido Estatuto.

b) En segundo lugar es preciso hacer constar que la Ley 
general de subvenciones, objeto de este recurso, ha si-
do modificada tras su entrada en vigor por las siguien-
tes normas legales: Ley 24/2005, de 18 de noviembre; 
Ley 42/2006, de 28 de diciembre; Ley 2/2008, de 23 
de diciembre; Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril; 
Ley 39/2010, de 22 de diciembre; Ley 14/2011, de 1 de 
junio; y Ley 17/2012, de 27 de diciembre. Ahora bien, 
solo guarda relación con el objeto de este proceso la 
modificación contenida en la disposición final quinta 
de la Ley 14/2011, de 1 de junio (que afecta al art. 31.3 
impugnado en este recurso).

La incidencia de la citada reforma sobre el objeto de 
este recurso de inconstitucionalidad debe ser analiza-
da teniendo en cuenta que, en relación con las modi-
ficaciones normativas en procesos constitucionales de 
naturaleza competencial, pues el art. 31.3 se impugna 
en el presente recurso por razones competenciales, es-

te Tribunal ha afirmado reiteradamente que “la even-
tual apreciación de la pérdida de objeto del proceso de-
penderá de la incidencia real que sobre el mismo tenga 
la derogación, sustitución o modificación de la norma 
y no puede resolverse apriorísticamente en función de 
criterios abstractos o genéricos, pues lo relevante no 
es tanto la expulsión de la concreta norma impugnada 
del ordenamiento cuanto determinar si con esa expul-
sión ha cesado o no la controversia competencial, toda 
vez que poner fin a la misma a la luz del orden cons-
titucional de reparto de competencias es el fin último 
al que sirven tales procesos” (por todas, STC 18/2011, 
de 3 de marzo, FJ 3, y las allí citadas). De modo que 
si la normativa en torno a la cual se trabó el conflicto 
resulta parcialmente modificada por otra que viene a 
plantear los mismos problemas competenciales la con-
secuencia será la no desaparición del conflicto (por to-
das, STC 133/2012, de 19 de junio, FJ 2).

Como dijimos en la STC 130/2013, de 4 de junio, al 
resolver el recurso de inconstitucionalidad 931-2004, 
esto es precisamente lo que ocurre en este caso, en el 
que, como ha quedado señalado, el art. 31.3 de la Ley 
general de subvenciones fue modificado por la Ley 
14/2011, de 1 de junio, si bien esta modificación, que 
pretende acomodar la redacción del precepto impug-
nado a las previsiones de la Ley 30/2007, de 30 de oc-
tubre, de contratos del sector público (que sustituyó al 
texto refundido de la Ley de contratos de las Adminis-
traciones públicas, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, y que ha sido sustituida 
a su vez por el vigente texto refundido de la Ley de 
contratos del sector público, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre), no afecta a 
la controversia planteada en el presente recurso, por lo 
que debemos proceder al enjuiciamiento del precepto 
referido, al persistir el problema de la determinación 
de la titularidad de las competencias controvertidas.

3. Entrando en el fondo del asunto, hemos de partir 
de la STC 130/2013, que ha resuelto una impugnación 
que coincide con esta en la mayoría de los preceptos 
recurridos y en muchos de los argumentos que la sos-
tienen, en la que nos hemos pronunciado acerca del 
encuadre competencial de la materia sobre la que ver-
san los preceptos impugnados en los términos que a 
continuación resumimos.

a) “El art. 149.1.13 CE atribuye al Estado las bases y 
coordinación de la planificación de la actividad eco-
nómica, esto es, una competencia para ‘la ordena-
ción general de la economía’ que ‘responde al prin-
cipio de unidad económica y abarca la definición de 
las líneas de actuación tendentes a alcanzar los obje-
tivos de política económica global o sectorial fijados 
por la propia Constitución, así como la adopción de 
las medidas precisas para garantizar la realización de 
los mismos’(STC 186/1988, de 17 de octubre, FJ 2). Se 
trata, pues, de una regla de carácter transversal en el 
orden económico que responde a la ‘necesaria cohe-
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rencia de la política económica’ y que ‘exige decisio-
nes unitarias que aseguren un tratamiento uniforme de 
determinados problemas en orden a la consecución de 
dicho objetivos y evite que, dada la interdependencia 
de las actuaciones llevadas a cabo en la distintas par-
tes del territorio, se produzcan resultados disfunciona-
les y disgregadores’(STC 186/1988, de 17 de octubre, 
FJ 2). La competencia estatal alcanza no sólo a las ba-
ses, sino también a la coordinación, correspondiéndole 
al Estado ‘una facultad que presupone lógicamente la 
existencia de competencias autonómicas, aun de mera 
ejecución, que deben ser respetadas, y con la que se 
persigue, en esencia, la integración de las diversas par-
tes del sistema en el conjunto del mismo mediante la 
adopción por el Estado de medios y sistemas de rela-
ción, bien tras la correspondiente intervención econó-
mica bien incluso de carácter preventivo, para asegu-
rar la información recíproca, la homogeneidad técnica 
en ciertos aspectos y la acción conjunta de las autori-
dades estatales y autonómicas en el ejercicio de sus 
respectivas competencias’(STC 197/1996, de 28 de no-
viembre, FJ 4)”.

b) Con apoyo en el art. 149.1.14 CE, “corresponde al 
Estado no sólo el régimen jurídico de la ordenación 
de los gastos de la Administración del Estado, sino 
también el establecimiento de las normas y princi-
pios comunes de la actividad financiera de las distintas 
haciendas que tiendan a asegurar los principios cons-
titucionales que, conforme a nuestra Constitución, han 
de regir el gasto público: legalidad (art. 133.4 CE); efi-
ciencia y economía (art. 31.2 CE), asignación equita-
tiva de los recursos públicos (art. 31.2 CE); subordi-
nación de la riqueza nacional al interés general (art. 
128.1), estabilidad presupuestaria (art. 135 CE; STC 
134/2011, de 20 de julio) y control (art. 136 CE). Ello 
en modo alguno resulta contrario a la autonomía con-
sagrada a favor de las Comunidades Autónomas pues 
éstas ‘gozarán de autonomía financiera (de gasto) en 
la medida en que puedan elegir y realizar sus propios 
objetivos políticos, administrativos, sociales o econó-
micos’, es decir, en que puedan decidir a qué objetivos 
destinan sus recursos sin condicionamientos indebidos 
(STC 192/2000, FJ 6 y las allí citadas)”.

c) “Es preciso advertir que, dado que la actividad de 
gasto la desarrollan las Administraciones Públicas, no 
resulta fácil deslindar las normas de simple régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas que el Es-
tado puede establecer ex art. 149.1.18 CE de las nor-
mas comunes sobre el gasto público subvencional que 
el Estado puede dictar al amparo del art. 149.1.14 CE, 
por lo que para proceder a una calificación competen-
cial correcta deberá estarse tanto al sentido o finali-
dad de los títulos competenciales en juego, como al 
carácter, sentido y finalidad de los preceptos impugna-
dos, es decir, al contenido del propio precepto contro-
vertido (por todas, STC 153/1989, de 5 de octubre, FJ 
5). Y a estos efectos, tendremos en cuenta como crite-
rio interpretativo que, cuando se esté abordando la re-

gulación de los derechos y obligaciones de contenido 
económico de las Administraciones públicas o cuando 
el objeto de la regulación sea la protección o preserva-
ción de los recursos públicos que integran las hacien-
das, nos encontraremos ante preceptos que tienen su 
anclaje en el art. 149.1.14 CE”.

d) “En cualquier caso, tanto cuando las bases respon-
den a la necesidad de garantizar un tratamiento común 
a los administrados como a la consecución de otros 
intereses generales, debe recordarse que “el Estado al 
establecer el común denominador normativo que en-
cierran las bases, y a partir del cual cada Comunidad 
Autónoma con competencias de desarrollo legislativo 
puede regular la materia con arreglo a sus peculiari-
dades e intereses (por todas, SSTC 49/1988, de 22 de 
marzo, FJ 3; 225/1993, de 8 de junio, FJ 3 y 197/1996, 
de 28 de noviembre, FJ 5), no puede hacerlo con un 
grado tal de detalle y de forma tan acabada o comple-
ta que prácticamente impida la adopción por parte de 
las Comunidades Autónomas de políticas propias en 
la materia mediante el ejercicio de sus competencias 
de desarrollo legislativo” (STC 50/1999, FJ 3), sin que 
puedan, por otra parte, considerarse incluidas en el 
marco estatal básico “aquellas normas que no resulten 
justificadas por el objetivo de garantizar los principios 
básicos que informan el modelo organizativo diseñado 
por el legislador estatal” (por todas, STC 227/1988, de 
29 de noviembre, FJ 24, y las allí citadas)”.

e) “La Ley 38/2003 aborda la regulación de un pro-
cedimiento administrativo común singular en función 
de la forma de actividad administrativa; no regula un 
procedimiento administrativo especial ratione mate-
riae y es, por tanto, en principio, y siempre que el Es-
tado, en su regulación, se mueva dentro de los límites 
de su esfera competencial, compatible con la existen-
cia de regulaciones especiales ratione materiae de los 
procedimientos de otorgamiento de subvenciones en 
determinados campos de actividad (agricultura, medio 
ambiente, asistencia social...), que corresponderá esta-
blecer bien al Estado, bien a las Comunidades Autó-
nomas, en función de la distribución de competencias 
prevista para cada sector concreto en la Constitución”.

4. Delimitado el ámbito competencial respectivo en 
esta materia, es el momento en que, conforme a él, 
examinemos los preceptos legales recurridos por mo-
tivos competenciales, dejando para un momento pos-
terior el análisis de las impugnaciones fundadas en ra-
zones de orden no competencial.

a) Respecto de la impugnación del art. 3.4 letra a) sos-
tienen los recurrentes, en síntesis, que no se acepta la 
aplicación de la ley al segundo de los supuestos inclui-
dos en el apartado a) relativo a aquellas subvenciones 
en las que el Estado tiene competencia normativa bási-
ca y corresponde a las Comunidades Autónomas la le-
gislación de desarrollo, la potestad reglamentaria y la 
ejecución, por lo que la expresión “o básica” del artí-
culo 3.4 a) opera una ampliación injustificada del ám-
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bito de aplicación de la normativa estatal y vulnera el 
orden de distribución de competencias, por lo que, a su 
juicio, resultaría inconstitucional.

Hemos de rechazar la primera de las impugnaciones, 
pues, como resolvimos en la STC 130/2013, de 4 de 
junio “es posible otra interpretación del art. 3.4 a) aco-
modada al orden constitucional de competencias. Ha 
de observarse que el art. 3.3 de la Ley 38/2003 deter-
mina que los preceptos de la misma son de aplicación 
a las subvenciones financiadas por las Comunidades 
Autónomas con fondos propios ‘de acuerdo con lo es-
tablecido en la disposición final primera’. Pues bien, 
cuando el art. 3.4 expresa en su encabezamiento que 
‘será igualmente aplicable esta Ley’ a las subvencio-
nes ‘establecidas en materias cuya regulación ... bási-
ca corresponda al Estado’, ha de entenderse que dicha 
aplicación lo será en iguales términos que lo dispuesto 
en el apartado 3 del art. 3, es decir, de acuerdo con el 
enunciado de preceptos contenido en la disposición fi-
nal primera, de suerte que, en el ámbito de las Comu-
nidades Autónomas, la Ley 38/2003 no es aplicable en 
su totalidad, sino únicamente en aquellas partes dicta-
das por el Estado al amparo de lo dispuesto en el art. 
149.1.13, 14 y 18 CE”.

Esta interpretación del art. 3.4 a) se llevará al fallo y 
resulta adecuada al reparto competencial, pues en las 
materias que al Estado le corresponda establecer las 
bases de la subvención pueden concurrir los precep-
tos de la Ley general de subvenciones dictados ex arts. 
149.1.13, 14 y 18 CE.

b) Respecto del art. 6.2, procede subrayar que tal pre-
cepto establece en su párrafo segundo que “los proce-
dimientos de concesión y de control de las subvencio-
nes reguladas en esta ley tendrán carácter supletorio 
respecto de las normas de aplicación directa a las sub-
venciones financiadas con cargo a los fondos de la 
Unión Europea”, lo que produce, según los recurren-
tes, un desplazamiento de la normativa autonómica 
que por razón de la materia es aplicable al procedi-
miento de concesión, sustituyéndola por el mero hecho 
de tratarse de una subvención financiada con cargo a 
los fondos de la Unión Europea, ya que entienden que 
el legislador autonómico es el competente para dictar 
las normas procedimentales sobre concesión y control 
y sólo después actuará la supletoriedad del Estado, por 
aplicación del artículo 149.3 CE.

La doctrina constitucional que ha de guiar nuestro en-
juiciamiento es la establecida en la STC 79/1992, de 
28 de mayo, FJ 3, según la cual “en casos como los 
que contemplamos, las disposiciones del Estado que 
establezcan reglas destinadas a permitir la ejecución 
de los Reglamentos comunitarios en España y que no 
puedan considerarse normas básicas o de coordina-
ción, tienen un carácter supletorio de las que pueden 
dictar las Comunidades Autónomas para los mismos 
fines en el ámbito de sus competencias. Sin olvidar 
que la cláusula de supletoriedad del art. 149.3 C.E. no 

constituye una cláusula universal atributiva de compe-
tencias (SSTC15/1989, de 26 de enero; 103/1989 de 8 
de junio y147/1991, de 4 de julio), en tales casos la po-
sibilidad de que el Estado dicte normas innovadoras 
de carácter supletorio está plenamente justificada. Pri-
mero, porque se trata de una materia –la agricultura y 
la ganadería– en la que existen competencias estatales 
concurrentes de ordenación general del sector en todo 
el territorio nacional lo que legitima esa intervención 
normativa estatal, al menos con alcance supletorio 
(STC 147/1991, de 4 de julio). Segundo, porque, a fal-
ta de la consiguiente actividad legislativa o reglamen-
taria de las Comunidades Autónomas, esa normativa 
estatal supletoria puede ser necesaria para garantizar 
el cumplimiento del Derecho derivado europeo, fun-
ción que corresponde a las Cortes Generales o al Go-
bierno, según los casos (art. 93 C.E., conforme al que 
ha de interpretarse también al alcance de la cláusula 
de supletoriedad del art. 149.3 C.E.). Tercero, porque 
de lo contrario podría llegarse (y de hecho se hubiera 
llegado) a la absurda conclusión de que, ante la pasivi-
dad normativa de todas o algunas Comunidades Au-
tónomas, los agricultores y ganaderos de las mismas 
no podrían percibir las ayudas que les corresponden 
según la reglamentación comunitaria aplicable”.

Como subrayamos en la STC 130/2013, de 4 de junio, 
“hemos de apreciar que el precepto recurrido se ade-
cua a la Constitución, pues la aplicación de ‘los proce-
dimientos de concesión y control de las subvenciones 
regulados en esta Ley’ persigue garantizar la efectivi-
dad del Derecho de la Unión Europea en caso de pasi-
vidad de las Comunidades Autónomas”.

Por tanto, procede desestimar la impugnación del art. 6.2.

c) La impugnación del art. 29.3 a) sobre la existencia 
de firma escrita para la subcontratación en que la ac-
tividad concertada con terceros exceda del 20 por 100 
del importe de la subvención y dicho importe sea su-
perior a 60.000 euros y la determinación cerrada de la 
cuantía se entiende por los recurrentes que no deben 
constar en una norma básica, pues debe dejarse a la 
normativa autonómica o a las bases reguladoras de ca-
da subvención la determinación de la cuantía a partir 
de la que es necesaria una autorización especial para 
la subcontratación.

La referida impugnación del art. 29.3, en sus dos pá-
rrafos a) y b), ha de ser desestimada, pues, como tuvi-
mos ocasión de resaltar en la invocada STC 130/2013, 
de 4 de junio, “regula, efectivamente, la subcontrata-
ción en el ámbito subvencional imponiendo límites 
y requisitos a la misma (contrato escrito y autoriza-
ción previa de la Administración concedente) con la 
finalidad de que la Administración concedente pueda 
controlar que la viabilidad y el buen fin de la activi-
dad subvencionada que no será puesta en peligro por 
la subcontratación. Los preceptos establecen, por tan-
to, bases del régimen jurídico de las Administraciones 
públicas (art. 149.1.18 CE), al perfilar la relación jurí-
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dica subvencional imponiendo límites y deberes para 
el beneficiario de la subvención, así como reglas bási-
cas de funcionamiento para las Administraciones con-
cedentes de subvenciones, sin agotar por otra parte la 
regulación de la materia y dejando, por tanto, un mar-
gen para el desarrollo legislativo autonómico”.

En este punto, el legislador estatal ha actuado dentro 
del ámbito del art. 149.1.18 CE, al dictar la regulación 
básica contenida en los incisos a) y b) del art. 29.3 y no 
es función de este Tribunal dilucidar si existen otras 
configuraciones posibles de las bases que pudieran dar 
más espacio de actuación normativa a las Comunida-
des Autónomas.

d) Se impugna igualmente el carácter básico de los 
arts. 30.3 y 30.5, concretamente las frases “en los tér-
minos establecidos reglamentariamente” del apartado 
3 y “debidamente acreditado e inscrito en el corres-
pondiente registro oficial” del apartado 5.

A juicio de los recurrentes es la normativa autonómica 
la que determina las formas concretas y los documen-
tos que deben ser aportados. De una parte, porque el 
art. 30.3 al imponer que los gastos se acreditarán me-
diante facturas y otros documentos de valor probatorio 
equivalente, con validez en el tráfico jurídico mercan-
til o con eficacia administrativa, están ya cubiertas las 
exigencias básicas, lo que también sucede respecto del 
sistema de validación y estampillado de los justifican-
tes de gasto. Por otro lado, el art. 30.5 ya ofrece sufi-
cientes garantías con la exigencia de aportación de un 
certificado de tasador independiente en el supuesto de 
adquisición de bienes inmuebles.

Sobre el reproche dirigido contra el art. 30.5 y en apli-
cación de la doctrina sentada en la STC 130/2013, de 4 
de junio, afirmamos la constitucionalidad del conjunto 
del precepto, pues “el art. 30.5 ha de considerarse co-
mo norma formal y materialmente básica, dictada al 
amparo del título competencial del art. 149.1.18 CE, 
en su dimensión material de bases del régimen jurí-
dico de las Administraciones públicas, puesto que el 
precepto regula el alcance de un deber del beneficiario 
que persigue dar a los administrados un tratamiento 
común ante las Administraciones Públicas, reforzar la 
seguridad jurídica en las relaciones entre los beneficia-
rios de subvenciones y la Administración concedente 
y establecer una garantía de veracidad en la justifica-
ción de las adquisiciones de bienes inmuebles. El pre-
cepto, por otra parte, no agota la regulación de la ma-
teria, pues deja espacio suficiente para una regulación 
autonómica más detallada del contenido y alcance del 
informe del tasador al que se refiere el precepto”.

De este modo, rechazada la impugnación del art. 30.5, 
esta misma doctrina ha de guiar el enjuiciamiento del 
art. 30.3.

En efecto, hemos de destacar que tanto determinar los 
documentos precisos para acreditar los gastos reali-
zados como establecer un sistema común de sellado 

y validación de los documentos son instrumentos que 
garantizan la veracidad en la justificación de los gastos 
subvencionados, previniendo la utilización fraudulen-
ta de documentos en diferentes subvenciones, con lo 
cual constituyen un deber esencial del beneficiario y, 
por ende, tales documentos constituyen un elemento 
principal de la relación jurídica subvencional, con lo 
que se inscriben de un modo natural en las bases del 
régimen jurídico de las Administraciones públicas que 
corresponden fijar al Estado ex art. 149.1.18 CE. Por 
otro lado, habiendo declarado este Tribunal que lo que 
sea básico puede establecerse en normas reglamenta-
rias cuando ello esté justificado por su carácter com-
plementario (SSTC 235/1999, de 20 de diciembre, FJ 
15; 31/2010, 28 de junio, FJ 60), la remisión de este art. 
30.3 al reglamento no constituye en sí misma una vul-
neración competencial, lo que no excluye que su con-
tenido, una vez conocido, habida cuenta del carácter 
preventivo de la impugnación, pueda ser examinado 
sobre su carácter básico.

Los razonamientos precedentes conducen a la deses-
timación de la impugnación del art. 30.3 y 5, recono-
ciendo su plena constitucionalidad.

e) El recurso también reprocha a los apartados 3 a 9 
del art. 31 su excesivo grado de detalle, sobrepasan-
do así el ámbito de lo básico, pues consideran que su 
regulación es propia de las bases reguladoras de ca-
da subvención concreta y no de un texto legal o regla-
mentario, siendo suficiente los criterios conceptuales 
de los apartados 1 y 2, con la determinación de los 
gastos subvencionables del apartado 7 y con el aparta-
do 8 sobre el carácter de gasto subvencionable de los 
tributos. En consecuencia, es necesario, en primer lu-
gar, precisar que de la argumentación que sostiene la 
impugnación se desprende que los recurrentes admi-
ten el carácter básico de los apartados 7 y 8 del art. 31, 
de modo que debemos entender que el recurso se ciñe 
a sus apartados 3, 4, 5, 6 y 9.

El art. 31.3 ha sido modificado por la disposición fi-
nal quinta de la Ley 14/2011, de 1 de junio, si bien es-
ta modificación, que pretende acomodar la redacción 
del precepto impugnado a las previsiones de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector pú-
blico (que ha sido sustituida a su vez por el vigente tex-
to refundido de la Ley de contratos del sector público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre), no afecta a la controversia trabada en el 
presente recurso, lo que determina que no excluyamos 
el análisis de esta impugnación.

Como también hemos resuelto en la STC 130/2013, de 
4 de junio, reiteramos ahora que “el apartado 3 del art. 
31 establece el principio de competencia en la contra-
tación que realice el beneficiario cuando el importe del 
gasto subvencionable supere determinadas cuantías 
[30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución 
de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de suminis-
tro de bienes de equipo o prestaciones de servicios por 
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empresas de consultoría o asistencia técnica] configu-
rando, por tanto, un deber que sólo admite excepción 
en dos supuestos previstos en el precepto [salvo que 
por las especiales características de los gastos subven-
cionables no exista en el mercado suficiente número de 
entidades que lo suministren o presten, o salvo que el 
gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solici-
tud de la subvención]. Se trata de una regulación que 
configura el régimen de deberes de los beneficiarios 
de subvenciones públicas con la finalidad de asegurar-
les un tratamiento común y que, al mismo tiempo, per-
sigue garantizar que se respeten principios básicos del 
gasto público (igualdad, concurrencia, eficiencia en 
el uso de los recursos públicos) que podrían eludirse 
mediante la contratación libre por parte del subvencio-
nado pese a operar con dinero público. La regulación 
ha de entenderse, por tanto, dictada en ejercicio de las 
competencias estatales ex arts. 149.1.18 y 149.1.14 CE”.

Respecto a la impugnación de los arts. 31.4 sobre el ré-
gimen jurídico de la adquisición, construcción, rehabi-
litación y mejora de bienes inventariables (en especial, 
periodo del destino del bien) y 31.5 sobre obligación 
de destino del bien, según conste inscrito o no en un 
registro público, como ha reconocido este Tribunal en 
STC 130/2013, de 4 de junio, “los apartados 4 y 5 del 
art. 31 encuentran cobertura, de manera general, en el 
art. 149.1.18 CE, puesto que regulan, con carácter bási-
co, asegurando un tratamiento común a los beneficia-
rios de las subvenciones, la obligación de destino de 
los bienes inventariables al fin subvencional, estable-
ciendo a estos efectos reglas comunes que no agotan 
la regulación y que son, por tanto, respetuosas con el 
margen de regulación de los procedimientos subven-
cionales específicos o ratione materiae que correspon-
de a las Comunidades Autónomas. Es más, la regla b) 
del apartado 4 –en el supuesto de incumplimiento de 
la obligación de destino que se produzca con la ena-
jenación o el gravamen del bien que será causa de re-
integro– y el inciso final de la regla b) del apartado 5 
del art. 31, al configurar el incumplimiento de la obli-
gación de destino como una causa de reintegro, regu-
lando, por tanto, un derecho de crédito a favor de las 
haciendas públicas, y disponer además, en garantía de 
la integridad de las mismas, que el bien inventariable 
queda afecto al pago del reintegro, con independencia 
de quién sea su poseedor, salvo en determinados su-
puestos, se enmarcan también en la competencia esta-
tal ex art. 149.1.14 CE, al establecer una regla común 
para todas las haciendas públicas”.

En cuanto a la impugnación del art. 31.6, que contiene 
las reglas especiales en materia de amortización de los 
bienes inventariables consistentes en que las subven-
ciones no hayan contribuido a la compra de bienes (a) y 
que la amortización se calcule de conformidad con las 
normas de contabilidad aceptadas (b), y la del art. 31.7, 
que incluye los gastos financieros, de asesoría jurídica 
o financiera, notariales y registrales, los periciales y 
de administración específicos como subvencionables 

si están directamente relacionados con la actividad o 
son indispensables para su ejecución, excluyendo, co-
mo tales, los intereses deudores de las cuentas banca-
rias (a), los intereses, recargos y sanciones adminis-
trativas y penales (b) y los gastos de procedimientos 
judiciales (c), estos aspectos ya fueron aludidos en la 
STC 130/2013, de 4 de junio, que subrayó como “han 
sido dictados en ejercicio del art. 149.1.18 CE, puesto 
que las regulaciones que contienen constituyen crite-
rios nucleares de las relaciones entre las Administra-
ciones Públicas y los ciudadanos que pretenden acce-
der a las subvenciones. Además, lo dispuesto en los 
apartados 6 y 7 del art. 31 deja espacio suficiente a la 
regulación de las Comunidades Autónomas competen-
tes para, en su caso, establecer reglas especiales me-
diante las bases reguladoras de las concretas subven-
ciones (tanto sobre el carácter subvencionable de los 
gastos de amortización, como el de los diversos gastos 
a los que se refiere el apartado 7 del art. 31), no sien-
do función de este Tribunal, una vez constatado que 
el legislador estatal ha actuado dentro del margen que 
le confiere el referido título competencial, analizar si 
existen otras configuraciones posibles de la normativa 
estatal que pudieran dar más campo de actuación nor-
mativa a las Comunidades Autónomas”.

Sobre la impugnación del artículo 31.9 que imputa a 
la actividad subvencionada los costes indirectos, de 
acuerdo con los principios y las normas de contabili-
dad y en la medida en que tales costes correspondan 
al periodo en que efectivamente se realiza la activi-
dad, se mantiene su carácter básico, con idéntico fun-
damento.

En efecto, este precepto, en la medida que prevé la re-
gla conforme a la que los costes indirectos de una acti-
vidad pueden computarse como gasto subvencionable, 
está disciplinando un elemento nuclear de las relacio-
nes entre las Administraciones públicas y los ciudada-
nos que pretenden acceder a las subvenciones, estable-
ciéndose en el articulado criterios comunes que han 
de ser homogéneos, como reconoce, en este punto, el 
Abogado del Estado.

En conclusión, procede desestimar la impugnación de 
los apartados 3, 4, 5, 6, y 9 del art. 31.

f) Del título III (del control financiero de las subven-
ciones) se recurre en este proceso constitucional el art. 
45.2 c) del tercer párrafo y se sostiene por los recu-
rrentes que han sido vulneradas las competencias au-
tonómicas cuando al referirse a los controles previs-
tos en el plan anual en las ayudas financiadas por el 
Fondo europeo de orientación y garantía agraria, la 
Intervención General del Estado los efectuará (art. 11 
del Reglamento CEE núm. 4045/89 del Consejo de las 
Comunidades Europeas de 21 de diciembre de 1989) 
cuando razones de orden territorial “o de otra índole” 
así lo aconsejen, ignorando las competencias ejecuti-
vas autonómicas, por lo que los planes serán decididos 
por la Intervención.
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El art. 45.2 precisa en su párrafo tercero que la Inter-
vención General de la Administración del Estado ac-
tuará como “servicio específico” para la aplicación del 
referido reglamento comunitario, aspecto éste que res-
ponde perfectamente a la interlocución única con las 
instituciones de la Unión Europea y a la competencia 
del Estado en materia de ordenación económica del 
sector agrario (art. 149.1.13 CE), puesto que el servi-
cio específico –encargado de vigilar la aplicación del 
Reglamento CE núm. 485/2008, en su función de con-
trol o coordinación de los controles que se realicen, en 
cualquiera de las modalidades previstas en cada Esta-
do miembro– tiene atribuidas en todo caso funciones 
de coordinación según la normativa comunitaria y di-
chas funciones de coordinación son también propias 
de la competencia estatal implicada.

La controvertida letra c) del párrafo tercero del art. 
45.2 prevé que la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado, además de la función de coordina-
ción de toda la actividad de control de las subvencio-
nes, pueda realizar también funciones específicas de 
control “cuando razones de orden territorial o de otra 
índole así lo aconsejen”.

Los supuestos que habilitan para prever un control 
de la Intervención General de la Administración del 
Estado están concebidos, pues, ciertamente de forma 
genérica o indeterminada, pero su concreción queda 
remitida al plan anual y cabe, como ha señalado el 
Abogado del Estado, que en esa concreción se prevean 
controles que sean acordes con la distribución consti-
tucional de competencia y con la doctrina ya estable-
cida por este Tribunal a partir de la STC 13/1992, de 6 
de febrero, FJ 8, que dice: “es posible que se establezca 
un gestión centralizada y, por tanto, un control estatal 
en supuestos en los que concurran elementos de supra-
territorialidad sin que sea posible fijar un punto de co-
nexión o que esa centralización esté justificada porque 
“resulte imprescindible para asegurar la plena efecti-
vidad de las medidas dentro de la ordenación básica 
del sector y para garantizar las mismas posibilidades 
de obtención y disfrute por parte de sus potenciales 
destinatarios en todo el territorio nacional, evitando al 
propio tiempo que se sobrepase la cuantía global de 
los fondos estatales destinados al sector”.

Y tales razones nos condujeron a concluir en la STC 
130/2013, de 4 de junio, que “la eventual invasión 
competencial se produciría por el contenido concreto 
del plan anual, pudiendo ser entonces objeto de con-
trol por este Tribunal. Así interpretado lo dispuesto en 
la letra c) del párrafo tercero del art. 45.2 de la Ley 
38/2003, no se aprecia en esta regulación la invasión 
de la competencia de la Comunidad Autónoma”. Esta 
interpretación se llevará al fallo.

g) Del título IV de la Ley general de subvenciones (in-
fracciones y sanciones administrativas en materia de 
subvenciones) se impugna solo el art. 52 que define el 
concepto de infracción al indicar que: “constituyen in-

fracciones administrativas en materia de subvenciones 
las acciones y omisiones tipificadas en esta Ley y serán 
sancionables incluso a título de simple negligencia”.

El único argumento con el que los recurrentes sostie-
nen la impugnación de este precepto consiste en que, 
a su juicio, “define un catálogo cerrado de infraccio-
nes que no puede ser objeto de ampliación, precisión o 
modulación por parte del legislador autonómico” y, a 
su juicio, contraviene la doctrina constitucional sobre 
distribución de competencias entre el Estado y las Co-
munidades Autónomas en materia sancionadora, ha-
ciendo referencia a la STC 156/1995, de 26 de octubre. 
Tal impugnación ha de ser rechazada porque como ya 
pusimos de relieve en la STC 130/2013, de 4 de junio, 
con motivo de enjuiciar el art. 56 que señalaba como 
“constituyen infracciones leves los incumplimientos 
de las obligaciones recogidas en esta Ley y en las ba-
ses reguladoras de subvenciones” consideraba que “la 
mera ausencia de esta referencia expresa [a la posible 
existencia de legislación autonómica de desarrollo] no 
implica que el precepto pretenda vedar ese desarrollo 
autonómico; nada impide que las Comunidades Autó-
nomas, en ejercicio de sus competencias y siempre que 
no introduzcan divergencias irrazonables o despropor-
cionadas, puedan proceder también a regular las in-
fracciones introduciendo nuevos tipos o concretando 
los que la Ley estatal establece. De hecho, la regula-
ción estatal, al establecer tipos de carácter genérico o 
abierto deja, con claridad, un espacio para la legisla-
ción autonómica, por lo que debe rechazarse la alega-
ción de que la regulación estatal desciende a un nivel 
de detalle que excede de lo básico”.

Hay que insistir en que para desestimar esta concre-
ta impugnación, debido al limitado planteamiento que 
hacen los recurrentes, no es necesario examinar si “las 
acciones y omisiones tipificadas en esta Ley” se co-
rresponden con ámbitos materiales en que el Estado 
tiene competencia en virtud de los apartados 13, 14 o 
18 del art. 149.1, como exigiría la doctrina constitucio-
nal que vincula la competencia para establecer infrac-
ciones y sanciones con la competencia para regular la 
materia sobre la que versan las mismas. Y no lo es 
porque la demanda no contiene ninguna alegación en 
este sentido, pues, en lugar de sostener que las accio-
nes y omisiones tipificadas en esta Ley no encuentran 
conexión precisa con preceptos sustantivos asentados 
en competencias del Estado, lo que sostiene es que, al 
agotar la materia sancionadora en el ámbito de las sub-
venciones, impide que las Comunidades Autónomas 
regulen los tipos infractores relacionados con los sec-
tores materiales de su competencia. Por ello, para con-
firmar la constitucionalidad de este precepto basta con 
exponer que el mismo no pretende que la tipificación 
de conductas que hace esta ley sea exhaustiva, no obs-
taculizando que las Comunidades Autónomas en ejer-
cicio de sus competencias puedan prever nuevos tipos 
o concretar los que la Ley estatal establece, pues como 
subrayan alternativamente los recurrentes, el precepto 
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sería constitucional siempre que se interprete que no 
impide que las Comunidades Autónomas amplíen el 
catálogo de las infracciones.

Los razonamientos expuestos conducen a desestimar 
la impugnación del art. 52.

5. También hay que abordar en este primer grupo de 
impugnaciones, pues aunque no es de contenido es-
trictamente competencial sí tiene una cierta conexión 
con esta materia, el reproche que la demanda hace al 
apartado 1 de la disposición final primera por dar co-
bertura a la ley impugnada conjuntamente en los títu-
los competenciales estatales reconocidos en los núms. 
13, 14 y 18 del art. 149.1 CE, dado que con ello, espe-
cialmente en este caso en que el alcance de los títu-
los invocados es distinto, se infringe el principio de 
seguridad jurídica (art. 9.3 CE), en la medida en que 
no explicita cuales son aplicables a cada supuesto y el 
alcance de dichos títulos que reconocen al Estado po-
testad para dictar normas básicas, lo que es distinto de 
aquellos supuestos en los que la potestad no se define 
por la función sino por la materia sobre la que recae.

En el examen de esta impugnación debemos partir de 
lo que afirmamos en la STC 233/1999, de 16 de di-
ciembre, FJ 4 a), cuando señalamos que “de entrada 
hay que comenzar recordando lo que afirmamos en 
la STC 133/1997, de 16 de julio, FJ 6 a propósito de 
la exigencia del principio de ley formal en la deter-
minación de las bases. Dijimos entonces que de dicho 
principio ‘no se deriva para el legislador la obligación 
de invocar expresamente el título competencial que 
ampara sus Leyes’. Y añadíamos a continuación: ‘las 
competencias son indisponibles e irrenunciables, tan-
to para el legislador del Estado como para el de las 
Comunidades Autónomas; operan ope Constitutionis, 
con independencia de que uno u otro legislador hagan 
invocación explícita de las mismas’”.

A la luz de esta doctrina no podemos declarar incons-
titucional, como pretenden los recurrentes, el apartado 
1 de la disposición final primera por no haber explici-
tado cuáles de los preceptos que enuncia como aplica-
bles a toda subvención encuentran cobertura en uno 
u otro de los tres títulos competenciales estatales que 
menciona, porque cada uno de ellos amparan el dicta-
do de esos artículos por el legislador estatal de acuerdo 
con su propio alcance, según resulta éste de la Consti-
tución y de la doctrina constitucional que la interpreta, 
no existiendo por tanto ninguna falta de certeza que 
no se pueda salvar atendiendo a dichos criterios deli-
mitadores del alcance de esos títulos competenciales 
estatales, que por lo demás, han sido analizados en el 
fundamento jurídico 3 de esta resolución.

6. La primera de las impugnaciones de contenido sus-
tantivo, concretamente por contener una previsión ar-
bitraria y desproporcionada contraria al art. 9.3 CE, 
se dirige contra el art. 13.3, en la medida que repro-
duce las previsiones del apartado 6 del art. 4 de la 

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
derecho de asociación, que no ha sido recurrida, por 
lo que resulta improcedente tal impugnación, al am-
paro de la taxativa prohibición del art. 39.1 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional (en coherencia 
con reiterada jurisprudencia constitucional, por todas 
SSTC 45/1991, de 28 de febrero; 195/2006, de 22 de 
junio y 297/2006, de 11 de octubre).

La otra impugnación de contenido sustantivo se dirige 
contra el art. 13.5, que dispone: 

“5. Las prohibiciones contenidas en los párrafos a) y h) 
del apartado 2 de este artículo se apreciarán de forma 
automática. El alcance de la prohibición será el que 
determine la sentencia o resolución firme. En su defec-
to, el alcance se fijará de acuerdo con el procedimiento 
determinado reglamentariamente, sin que pueda exce-
der de cinco años en caso de que la prohibición no de-
rive de sentencia firme.”

La demanda sostiene que este precepto vulnera el art. 
117.3 CE, en tanto se refiere a la pena de prohibición 
de obtener subvenciones impuesta por Sentencia fir-
me [13.2 a)], y los principios sancionadores consagra-
dos en la Constitución, en cuanto alude a la sanción de 
prohibición de obtener subvenciones decidida en reso-
lución administrativa firme y entiende que la remisión 
reglamentaria no puede ser aceptada por suponer una 
intervención del legislador en materias propias de la 
potestad jurisdiccional en cuanto a la fijación del al-
cance de una pena.

Este precepto también fue recurrido en el proceso re-
suelto por la STC 130/2013, de 4 de junio, donde la 
vulneración constitucional que se alegaba era la afec-
tación al art. 25.1 CE derivada de que las reglas que 
establece inciden en la determinación de penas y san-
ciones sin respetar las exigencia del principio de lega-
lidad. En aquella Sentencia se descartó tal reproche 
constitucional argumentando que se sitúan en planos 
distintos, de un lado, la imposición en Sentencia firme 
de una pena de prohibición de obtener subvenciones 
o en resolución administrativa firme de una sanción 
análoga y, de otro, las consecuencias que en clave de 
prohibición de obtener subvenciones derive el órgano 
administrativo subvencionador. Así, en aquella Sen-
tencia excluimos la aplicabilidad a este art. 13.5 del 
art. 25.1 CE diciendo que “abordando el art. 13.5 a 
partir de su conexión con el art. 13.2 a) y h), se aprecia 
que este último precepto no regula la tipificación de 
los supuestos que determinan la pena o la sanción con-
sistente en la pérdida de la posibilidad de obtener sub-
venciones, sino que tan sólo expresa que cuando hayan 
recaído dichas pena o sanción –que tendrán su regula-
ción específica– no podrán los implicados obtener la 
correspondiente subvención, de lo que se deriva que 
el art. 13.5 ... no conlleva vulneración del art. 25 CE”.

Este doble plano, que resalta la distinción entre la pe-
na o sanción de prohibición de obtener una subven-
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ción y la prohibición de obtener una ayuda pública 
apreciada por el órgano sancionador, es conforme a la 
doctrina constitucional que, al delimitar el concepto 
de sanción como ámbito del principio de legalidad ex 
art. 25.1 CE, admite que no se comprende en él toda 
medida restrictiva de derechos o simplemente desfa-
vorable, sino que solo tienen naturaleza propiamente 
sancionadora aquéllas que tienen una finalidad mera-
mente represiva o de castigo (SSTC 239/1988, de 14 de 
diciembre, FJ 2; 164/1995, de 13 de noviembre, FJ 2). 
En este contexto las prohibiciones para obtener ayudas 
públicas que en aplicación de la ley acuerde el órgano 
subvencionador se orientan, no al castigo del afecta-
do por la prohibición, sino a asegurar que, en lugar de 
verse frustrada por haber escogido como beneficiario 
a quien no reunía las condiciones necesarias, la activi-
dad de fomento alcanza sus objetivos.

Esta lógica del doble plano determina también la des-
estimación de la presente impugnación. En efecto, los 
incisos del art. 13.5 a los que se refiere el reproche de 
inconstitucionalidad ex art. 117.3 CE no regularían la 
imposición o la cuantía de la pena de prohibición de 
obtener subvenciones, cuestión esta que el primer in-
ciso del art. 13.5 y sobre todo el art. 13.2 a) reserva-
rían a los Jueces y Tribunales que hubieren dictado la 
Sentencia firme, respetando por tanto la exclusividad 
jurisdiccional prevista en el art. 117.3 CE. Lo que dis-
ciplinarían esos incisos del art. 13.5 es la actividad del 
órgano subvencionador para definir el alcance de la 
prohibición propiamente dicha de obtener subvencio-
nes, prohibición que, como venimos diciendo, más que 
estar orientada a la represión de la conducta del sujeto 
privado que pretendiese ser beneficiario de la ayuda 
pública, persigue asegurar el logro de los fines de la 
actividad de fomento. Además, el art. 13.5 impone que 
el órgano subvencionador, en la realización de la acti-
vidad descrita, se ajuste a lo resuelto en la Sentencia 
firme a que aluden los art. 13.2 a) y 13.5 en todo aque-
llo que la pena de prohibición de obtener subvenciones 
impuesta en la misma se superponga con la prohibi-
ción cuya apreciación se encarga, según venimos razo-
nando, al órgano subvencionador.

La otra parte de la impugnación del art. 13.5, la que 
sostiene que en la medida que este precepto se refie-
re a la sanción de prohibición de obtener subvencio-
nes impuesta por una resolución administrativa firme 
vulnera los principios sancionadores consagrados en 
la Constitución, es análoga a la anterior, pues suscita 
la cuestión de la intervención del órgano subvenciona-
dor para precisar el alcance de lo que es propiamente 
una sanción. Pues bien, la misma argumentación, que 
distingue la prohibición como sanción, que estaría re-
servada al órgano sancionador, de la prohibición que 
tiende a evitar que la actividad de fomento se frustre 
por escoger a un beneficiario inadecuado, ámbito es-
te que sería el único al que se aplicarían los incisos 
impugnados, conduce a la desestimación del recurso 
también en este punto.

Fallo

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitu-
cional, por la autoridad que le confiere la Constitución 
de la Nación Española,

Ha decidido

1º Declarar que los siguientes preceptos de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvencio-
nes, no son contrarios a la Constitución, siempre que 
se interpreten en los términos establecidos en el fun-
damento jurídico cuarto de la presente Sentencia: letra 
a) del apartado cuarto del art. 3, según lo indicado en 
el fundamento jurídico 4 a) y párrafo tercero, letra c) 
del apartado segundo del art. 45, según lo indicado en 
el fundamento jurídico 4 f).

2º Desestimar el recurso de inconstitucionalidad en 
todo lo demás.

Publíquese esta Sentencia en el Boletín Oficial del Es-
tado.

Dada en Toledo, a seis de junio de dos mil trece.

Votos particulares 

Voto particular que formula el Magistrado don Luis 
Ignacio Ortega Álvarez al que se adhieren las Magis-
tradas doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación 
Roca Trías y el Magistrado don Fernando Valdés Dal-
Ré respecto de la Sentencia dictada en el recurso de 
inconstitucionalidad núm. 964-2004.

En el ejercicio de la facultad que me confiere el art. 
90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
y con el máximo respeto a los Magistrados que han 
conformado la opinión de la mayoría del Tribunal re-
cogida en la Sentencia, formulo el presente Voto parti-
cular. Los fundamentos y el fallo del Auto cuya intan-
gibilidad se analiza en esta Sentencia son de redacción 
idéntica a los examinados en el recurso de inconstitu-
cionalidad núm. 931-2004, sobre el que formulé Voto 
particular disidente, cuyo contenido interpretativo de 
la ratio decidendi del mismo, así como los criterios de 
convencimiento sobre la corrección de la interpreta-
ción de dicha ratio decidendi, son trasladables a este 
caso.

Y en ese sentido emito mi Voto particular.

Toledo, a seis de junio de dos mil trece.
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4.87.10. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS CONTRA LLEIS DE CATALUNYA

Recurs d’inconstitucionalitat 630/2013, in-
terposat pel president del Govern de l’Estat 
contra determinats articles de la Llei 8/2004, 
del 23 de desembre, d’horaris comercials, 
en la redacció donada pel Decret llei 4/2012, 
del 30 d’octubre, de mesures en matèria 
d’horaris comercials i determinades activi-
tats de promoció
Tram. 381-00003/10

Interlocutòria del Tribunal Constitucional sobre 
la suspensió

Reg. 20887 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

Tribunal constitucional

Auto: 146/2013

Fecha: 05/06/2013

Sala: Pleno

Magistrados: Excms. Srs. 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: 630-2013

Asunto: Recurso de inconstitucionalidad 630-2013

Fallo: Mantener la suspensión de los arts. 1.2, letras a) 
a e) de la Ley del Parlamento de Cataluña 8/2004, de 
23 de diciembre, de horarios comerciales, en la redac-
ción dada por el art. 1 del Decreto-ley 4/2012; los arts. 
2.1, letras b), c), d), f), i) y j) y 2.2 de la misma Ley 
8/2004, en la redacción dada por el art. 2 del Decreto-
ley 4/2012 y el art. 5 del Decreto-ley 4/2012.

Auto

Antecedentes

1. El 1 de febrero de 2013, el Abogado del Estado, ac-
tuando en la representación que legalmente ostenta, 
interpuso recurso de inconstitucionalidad contra los 
arts. 1.2 a) a e), 2.1 b), c), d), f), i) y l), 2.2 y 5 del 
Decreto-ley de Cataluña 4/2012, de 30 de octubre, de 
medidas en materia de horarios comerciales y deter-
minadas actividades de promoción, invocando el art. 
161.2 CE y el art. 30 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional (LOTC) a los efectos de la suspensión 
de los preceptos recurridos.

2. Por providencia de 26 de febrero de 2013, el Ple-
no del Tribunal Constitucional acordó admitir a trá-
mite el recurso y tener por invocado el art. 161.2 CE 
con suspensión de la vigencia y aplicación de los pre-
ceptos impugnados. Asimismo acordó dar traslado de 
la demanda y documentos aportados al Congreso de 
los Diputados, al Senado, al Gobierno y al Parlamento 
de Cataluña, para que pudieran personarse y formular 
alegaciones.

3. Por sendos escritos registrados en el Tribunal Cons-
titucional el 6 y 7 de marzo de 2013, los Presidentes 
del Senado y del Congreso comunicaron la persona-
ción de sus respectivas Cámaras en el presente proce-
so constitucional.

4. La Letrada de la Generalitat de Cataluña se opuso 
a la demanda mediante escrito registrado en el Tribu-
nal Constitucional el 22 de marzo de 2013, suplicando, 
además, el levantamiento de la suspensión sin esperar 
a que transcurrieran los cinco meses. Alega que el le-
vantamiento de la suspensión de la vigencia de los pre-
ceptos impugnados no ocasiona daños irreversibles o 
de difícil reparación reales y efectivos a los intereses 
generales o de terceros, lo que basa en que el Decreto-
ley se ha limitado a mantener el statu quo anterior a 
la norma impugnada, caracterizado por promover el 
equilibrio entre los distintos formatos comerciales. 
Un modelo que permite la accesibilidad de los consu-
midores a los servicios comerciales y contribuye a la 
conciliación de la vida laboral y familiar, cuya aplica-
ción no produciría daños irreparables, pues la exten-
sión del horario comercial no se traduce en un incre-
mento del consumo sino que se limita a desplazar a los 
consumidores de unos formatos comerciales y de unos 
segmentos horarios a otros. Por el contrario, la pró-
rroga de la suspensión conllevaría la desaparición del 
modelo comercial de Cataluña, y su desmantelamien-
to irreversible, ya que los establecimientos de pequeño 
formato y proximidad no podrían resistir la competen-
cia de las grandes cadenas y en pocos años irían des-
apareciendo con el consiguiente perjuicio de los con-
sumidores que se verían privados de un comercio de 
proximidad y del turismo urbano atraído por la oferta 
comercial de la ciudad.

5. Mediante escrito registrado en el Tribunal Consti-
tucional el 22 de marzo de 2013, la Letrada del Par-
lamento de Cataluña, actuando en representación de 
este último, presentó alegaciones solicitando, además, 
el levantamiento anticipado de la suspensión por en-
tender que el mantenimiento de la misma produce, en 
primer lugar, un vacío normativo que afecta a la re-
gulación general de los establecimientos comerciales 
así como para los supuestos de exclusión del art. 2 del 
Decreto-ley de Cataluña. Entiende, en segundo lugar, 
que del mantenimiento de la suspensión no se obtiene 
beneficio alguno pero se produce un perjuicio irrepa-
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rable a la estructura comercial catalana, dado el pre-
dominio de los grandes centros comerciales sobre el 
pequeño comercio. El levantamiento de la suspensión 
significaría mantener la situación preexistente que 
hasta la fecha no ha generado ningún perjuicio econó-
mico toda vez que la ampliación de horarios solo sería 
una expectativa de negocio.

6. Evacuando el trámite conferido por la providencia 
del Pleno de 1 de abril de 2013, la Abogacía de Estado, 
por escrito registrado en el Tribunal Constitucional el 
9 de abril de 2013, presentó, en el incidente cautelar, 
las alegaciones que se resumen a continuación. Antes 
de proceder a la concreta ponderación de los daños y 
perjuicios que se ocasionarían por el mantenimiento 
o levantamiento de la suspensión, expone (a partir de 
datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística), 
la situación en que se encuentra el comercio interior en 
general y, en especial, la situación en que se encuen-
tra el comercio minorista en Cataluña que, en compa-
ración con el del resto de Comunidades Autónomas, 
habría experimentado una evolución menos positiva, 
es decir, un porcentaje menor de ocupados en el co-
mercio minorista, una tasa superior de incremento del 
paro en este tipo de comercio, y un decremento más 
intenso del número de locales de comercio minorista. 
Por el contrario, la Comunidad de Madrid, que habría 
aplicado el modelo más liberalizador, arroja datos mu-
cho mejores, tanto en número de locales comerciales, 
como en datos de empleo y evolución del índice de 
precios de consumo.

En cuanto a los perjuicios irreparables que se ocasio-
narían como consecuencia del levantamiento de la 
suspensión, la Abogacía del Estado distingue entre (i) 
aquellos que vendrían provocados por la restricción 
del régimen de horarios comerciales y (ii) por la res-
tricción de los periodos para realizar ventas en reba-
jas. En cuanto a la restricción de horarios expone que 
la impuesta por el Decreto-ley impugnado a la libertad 
estatal de horarios tiene una especial trascendencia en 
relación con el resto del sector comercial nacional y en 
relación con los volúmenes de ventas, por lo que los 
comerciantes de Cataluña quedan en una posición sus-
tancialmente inferior a los del resto del sector nacio-
nal. Además, entiende que incide en las expectativas 
económicas del sector y en la creación de puestos de 
trabajo, y que si se generalizase esta práctica legislati-
va en las Comunidades Autónomas, el Real Decreto-
ley del Estado carecería virtualmente de toda eficacia 
mientras se tramitaran los correspondientes recursos 
de inconstitucionalidad. Asimismo indica que los inte-
reses de los consumidores se verían lesionados y que 
los comerciantes que hayan realizado las correspon-
dientes inversiones para poder ampliar su horario has-
ta los límites permitidos en el Real Decreto-ley estatal 
se verían perjudicados por el levantamiento de la sus-
pensión.

En cuanto a las restricciones a las modalidades de ven-
ta que se imponen por el Decreto-ley impugnado, su 
levantamiento originaría daños irreversibles a los co-
merciantes. Finalmente entiende que la incidencia que 
la normativa catalana está generando y puede generar 
en el comercio minorista, privando a los comerciantes 
situados en esta Comunidad Autónoma de desarrollar 
su actividad comercial en un plano de igualdad con el 
resto, es un perjuicio real inmediato y directo que no 
puede ser posteriormente reparado.

Fundamentos jurídicos

1. Es objeto del presente incidente cautelar determinar 
si procede el levantamiento anticipado de la suspen-
sión acordada por el Pleno del Tribunal Constitucio-
nal, mediante providencia de 26 de febrero de 2013, 
de los arts. 1.2 letras a) a e), 2.1 letras b), c), d), f), i) 
y l), 2.2 y 5 del Decreto-ley de Cataluña 4/2012, de 
30 de octubre, de medidas en materia de horarios co-
merciales y determinadas actividades de promoción. 
El levantamiento de la suspensión, instado en los es-
critos de contestación a la demanda de los Letrados de 
la Generalitat y del Parlamento de Cataluña, se fun-
damenta en que la suspensión de la normativa auto-
nómica con la que se pretende conservar el statu quo 
existente, provocaría un daño irreparable al pequeño 
comercio, sin que se haya acreditado en modo alguno 
que la liberalización de horarios tenga un efecto be-
neficioso sobre el consumo. El Abogado del Estado se 
opuso a lo solicitado de contrario. Entiende que los da-
tos, comparativamente menos favorables del comercio 
minorista en Cataluña, se deben a la escasa liberaliza-
ción del sector comercial y que el mantenimiento de 
la suspensión supondría un daño irreparable para los 
comerciantes catalanes en relación con el resto de co-
merciantes, para los consumidores, y en general para 
el consumo, con especial incidencia en la economía.

2. Es doctrina de este Tribunal que la solicitud de le-
vantamiento anticipado de la suspensión, sin esperar 
al transcurso de los cinco meses previstos en el art. 
161.2 CE, constituye una solicitud viable procesal-
mente, y que forma parte de las potestades de este Tri-
bunal la de ratificar o levantar la suspensión dentro de 
ese plazo (ATC 60/2013, de 26 de febrero, FJ 2). Asi-
mismo, tenemos señalado que para la resolución de es-
te tipo de incidentes de suspensión, resulta necesario 
ponderar los intereses, tanto el público como los pri-
vados o de terceros, que se verían afectados por el le-
vantamiento o mantenimiento de la suspensión, y los 
daños o perjuicios irreparables que podría ocasionar la 
resolución adoptada, todo ello al margen de la aprecia-
ción de la apariencia de buen derecho fumus boni iuris 
de las pretensiones formuladas en la demanda. Final-
mente, hemos afirmado que, como consecuencia de la 
presunción de constitucionalidad que asiste a la norma 
autonómica impugnada, el mantenimiento de la sus-
pensión requiere que el Gobierno, a quien se debe la 
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iniciativa, no sólo invoque la existencia de perjuicios 
derivados de su aplicación, sino que razone consisten-
temente sobre su procedencia y la imposible o difícil 
reparación de dichos perjuicios (ATC 124/2013, de 21 
de mayo, FJ 2).

3. Son objeto del recurso de inconstitucionalidad en 
cuyo seno se tramita este incidente cautelar, determi-
nados preceptos, reguladores de los horarios comer-
ciales y periodos de rebajas, del Decreto-ley 4/2012, 
de 30 de octubre, que trae causa del Real Decreto-ley 
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la compe-
titividad, cuyos arts. 27 y 28, que contienen la regula-
ción de horarios y ventas promocionales, han sido dic-
tados en el ejercicio de la competencia que le atribuye 
el art. 149.1.13 CE (disposición final cuarta del Real 
Decreto-ley 20/2012). Aunque son reiterados los pro-
nunciamientos de este Tribunal sobre el levantamiento 
de la suspensión de normas autonómicas en materia 
de horarios comerciales y ventas promocionales (entre 
otros, AATC 20/2002, de 12 de febrero, 47/2002, de 
21 de marzo, 453/2006, de 12 de diciembre), la presen-
te cuestión incidental presenta una peculiaridad, que 
la distingue de los precedentes, ajena por completo 
al fondo de la controversia competencial trabada, cu-
ya viabilidad no puede en modo alguno ser tenida en 
cuenta en este incidente cautelar.

En efecto, y sin entrar en modo alguno en el fondo del 
recurso planteado por el Estado contra los preceptos 
antes citados del Decreto-ley autonómico, cabe cons-
tatar, a partir de una mera lectura de su exposición de 
motivos y del escrito de alegaciones de la Generalitat 
de Cataluña en el que solicita el levantamiento anti-
cipado de la suspensión de la norma autonómica, que 
ésta ha sido dictada con la finalidad de suspender los 
efectos de la legislación estatal básica, la cual ha si-
do impugnada ante este Tribunal por la Generalitat de 
Cataluña en el recurso de inconstitucionalidad que se 
tramita con el núm. 1983-2013.

Singularidad en la que ha reparado la Abogacía del 
Estado que invoca el perjuicio que acarrearía para el 
interés general el levantamiento de la suspensión de 
la norma autonómica impugnada, consistente en la 
inaplicación de la normativa estatal que carecería vir-
tualmente de toda eficacia mientras se tramitaran los 
correspondientes recursos de inconstitucionalidad in-
terpuestos contra ella.

La exposición de motivos de la norma impugnada re-
conoce que la situación generada por la entrada en vi-
gor del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, ha 
comportado “la ruptura del equilibrio competencial 
existente hasta este momento entre el Estado y la Ge-
neralidad, tanto en materia de horarios comerciales 
como en determinados aspectos de la regulación de las 
ventas promocionales”, situación frente a la que ha te-
nido que reaccionar el Gobierno de la Generalidad de-
tallando “de una manera clara en una disposición … 

cuál es la normativa aplicable en Cataluña en materia 
de horarios comerciales y en materia de actividades 
comerciales promocionales, visto el conjunto de mo-
dificaciones normativas mencionadas, y en virtud de 
los títulos competenciales en juego, en defensa de las 
competencias exclusivas de la Generalidad en materia 
de comercio”. Señala, además, la exposición de mo-
tivos que “las medidas adoptadas en relación al con-
flicto planteado pueden conducir previsiblemente a la 
interposición del correspondiente recurso de incons-
titucionalidad y considerando la demora inherente a 
los procedimientos que se sustancian ante el Tribunal 
Constitucional, se hace necesario aprobar, de manera 
urgente y como medida cautelar, este Decreto Ley con 
la finalidad de evitar daños irreparables derivados del 
impacto de la nueva regulación que ha sido impulsa-
da por el Gobierno del Estado”. Y concluye afirmando 
que “la urgencia dimana precisamente de la necesidad 
de preservar y clarificar el marco jurídico aplicable en 
Cataluña hasta el momento en que se produce el pro-
nunciamiento de la autoridad jurisdiccional compe-
tente por lo que respecta a los títulos competenciales 
respectivamente invocados. Se trata de velar por la se-
guridad jurídica de los operadores y evitar perjuicios 
inmediatos e irreparables que la prolongación de la ac-
tual situación generaría sobre la estructura comercial 
catalana y sobre la conciliación de la vida laboral y 
familiar de las cerca de 300.000 personas que trabajan 
en el comercio al detalle”

El propósito declarado en los párrafos hasta aquí tran-
scritos se ha visto, además, corroborado por la Letrada 
de la Generalitat de Cataluña en su escrito de alega-
ciones. En él reconoce expresamente que el Decreto-
ley impugnado “no ha ceñido su regulación al exiguo 
espacio de regulación autonómica que, con infracción 
del sistema constitucional de distribución de compe-
tencias en materia de comercio interior, ha dejado a 
salvo el Real Decreto Ley 20/2012”. Afirma, asimis-
mo, que, en ejercicio de las competencia que el art. 
121 del Estatuto de Autonomía de Cataluña atribuye a 
la Comunidad Autónoma en materia de comercio inte-
rior, el Decreto-ley impugnado “se aparta de las modi-
ficaciones introducidas en la legislación básica estatal 
por el Real Decreto Ley 20/2012 en aquellos aspectos 
en que el Gobierno de Cataluña ha estimado que exce-
den del ámbito de la competencia estatal”, razón por 
la cual el levantamiento de la suspensión de la nor-
ma autonómica no supone daño alguno para el interés 
general en cuanto que ésta se ha limitado a mantener 
el statu quo, esto es, a mantener la situación regulato-
ria preexistente en Cataluña que debería haberse visto 
directamente afectada por las medidas liberalizado-
ras contenidas en el Real Decreto-ley estatal. En este 
mismo sentido, la Letrada del Parlamento de Cataluña 
reconoce que los preceptos impugnados son una sim-
ple reiteración de la regulación contenida en la Ley del 
Parlamento de Cataluña 8/2004, de horarios comer-
ciales, de la Ley 7/1996, de 15 de enero de ordenación 
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del comercio minorista y del Decreto 150/1996, de 30 
de abril, por el que se establecen los periodos de re-
bajas, vigentes cuando se aprobó el Real Decreto-ley 
20/2012.

4. El presente supuesto presenta una identidad sustan-
cial con el resuelto en el ATC 336/2005, de 15 de sep-
tiembre. En aquel caso, el Abogado del Estado se opo-
nía al levantamiento de la suspensión de la normativa 
autonómica impugnada porque “en su criterio, ambas 
Leyes autonómicas tienen como objetivo bloquear una 
iniciativa del Gobierno materializada en un proyecto 
de Ley, actualmente en fase de tramitación parlamen-
taria, que pretende devolver a la Generalidad de Cata-
luña y a determinadas personas físicas y jurídicas los 
fondos documentales que les fueron incautados tras la 
contienda civil y que se encuentran depositados en el 
Archivo General de la Guerra Civil, generando así los 
perjuicios consiguientes al interés general y a los inte-
reses particulares” (FJ 3).

Entendimos entonces que “en éste, o en otros supues-
tos similares, la capacidad de bloqueo de una Ley 
Autonómica respecto del ejercicio de competencias 
atribuidas al Estado por el bloque de constitucionali-
dad excede de las situaciones normales de controver-
sia competencial, por cuanto incluso podría poner en 
cuestión, hasta eliminarla o desvirtuarla, una com-
petencia estatal claramente reconocida por la Norma 
Fundamental” (FJ 5).

Por ello concluimos que, en estos supuestos de clara 
trascendencia constitucional, no cabía seguir la doc-
trina de este tribunal sobre la necesidad de acreditar 
o demostrar los perjuicios que conllevaría el levanta-
miento de la suspensión: “Por ello, en estos supues-
tos, cuando se esté ante un caso de clara trascendencia 
constitucional que afecte a todo, o a parte, del con-
junto normativo de una Ley y pese a que la doctrina 
de este Tribunal haya abundado, como igualmente se 
ha puesto de relieve con anterioridad en el FJ 2, en el 
criterio de que constituye una carga de la Administra-
ción recurrente, por medio de su representación pro-
cesal, señalar, e incluso evidenciar, los perjuicios que 
para el interés general pudieran derivarse del levanta-
miento de la suspensión reconocida por el art. 161.2 
CE, este Tribunal Constitucional no puede limitarse 
a seguir inexorablemente esa doctrina, que en defini-
tiva vincula el mantenimiento o levantamiento de la 
suspensión de las disposiciones de que aquí se trata a 
que el Abogado del Estado haya presentado ante es-
te Tribunal una argumentación indicativa o, más aún, 
demostrativa del mencionado perjuicio a los intereses 
generales que derivarían del tan repetido levantamien-
to de la suspensión” (FJ 5).

Si bien es verdad que, a diferencia del caso analiza-
do en el ATC 336/2005 citado, los límites de la com-
petencia estatal no son claros e inequívocos, cuestión 
sobre la que habremos de pronunciarnos en el momen-
to procesal oportuno, la finalidad expuesta en la nor-

ma impugnada de ejercer una competencia propia para 
bloquear el ejercicio por el Estado de las suyas, consti-
tuye un supuesto de clara trascendencia constitucional 
que debe llevarnos al mantenimiento de la suspensión 
de la norma autonómica impugnada mientras se deter-
mina por este Tribunal la conformidad con la distribu-
ción competencial de las normativas, estatal y autonó-
mica, impugnadas.

Por todo lo expuesto, el Pleno

Acuerda

Mantener la suspensión de los arts. 1.2, letras a) a e) 
de la Ley del Parlamento de Cataluña 8/2004, de 23 
de diciembre, de horarios comerciales, en la redac-
ción dada por el art. 1 del Decreto-ley 4/2012; los arts. 
2.1, letras b), c), d), f), i) y j) y 2.2 de la misma Ley 
8/2004, en la redacción dada por el art. 2 del Decreto-
ley 4/2012 y el art. 5 del Decreto-ley 4/2012.

Madrid, a cinco de junio de dos mil trece.

4.89. PROPOSTES D’INICIATIVA 
LEGISLATIVA POPULAR

Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 202-00009/10

Pròrroga del termini de presentació de signa-
tures

Vist l’informe dels serveis jurídics, considerada la sol-
licitud de pròrroga del termini per a recollir signatures 
(reg. 26339), de conformitat amb el que disposa l’ar-
ticle 9, de la Llei 1/2006, de 16 de febrer, atès que hi 
concorren causes justificades, es concedeix una pròr-
roga de 45 dies hàbils, que fineix el 08.11.2013, a les 
9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 09.07.2013
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	Tram. 250-00644/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre l’aturada de la deslocalització del grup de treball de millora genètica animal de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de Lleida
	Tram. 250-00645/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de l’estació depuradora d’aigües residuals de Tivenys
	Tram. 250-00646/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de l’estació depuradora d’aigües residuals de Rasquera
	Tram. 250-00647/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de l’estació depuradora d’aigües residuals de Benifallet
	Tram. 250-00648/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona
	Tram. 250-00649/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la clausura de l’abocador de les Valls, a Santa Maria de Palautordera, i la recuperació paisatgística de l’indret tramitada per l’Ajuntament d’aquesta població
	Tram. 250-00650/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el garantiment d’un ensenyament de qualitat a l’Institut Thalassa, de Montgat
	Tram. 250-00651/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals del nucli urbà de Can Bonastre, a Piera
	Tram. 250-00652/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el millorament de la travessia urbana de la carretera C-35 al pas per Sant Celoni
	Tram. 250-00653/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre l’execució de les obres de connexió del vial de la carretera d’Olzinelles amb la rotonda de la sortida 11 de l’autopista AP-7
	Tram. 250-00654/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la incorporació de canvis en el Projecte de rodalia de Barcelona, línia R-3, tram Montcada-Vic
	Tram. 250-00655/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el cessament de Josep Antoni Duran i Lleida de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat perquè no defensa les posicions de la Generalitat amb relació al procés sobiranista
	Tram. 250-00657/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre l’impuls de codis deontològics de valors i ètica pública i un nou model d’organització de l’Administració
	Tram. 250-00658/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre un nou model de gestió dels serveis i recursos humans de l’Administració pública
	Tram. 250-00659/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre un nou model de relació entre l’Administració pública i els ciutadans
	Tram. 250-00660/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la instal·lació d’un ascensor a l’estació Rambla Just Oliveras de la línia 1 del metro, a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 250-00661/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre l’aprovació d’una normativa per a homogeneïtzar els criteris tècnics per a la instal·lació de reductors de velocitat a les carreteres i vies urbanes i interurbanes
	Tram. 250-00662/10
	Presentació


	3.10.60.	Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes
	Procediments relatius als informes de fiscalització 38/2012, sobre el control del lliurament dels fons públics de la Generalitat vinculats al retiment dels comptes dels ens locals del 2009 i el 2010; 2/2013, sobre l’Institut Català de Finances, correspone
	Tram. 256-00006/10, 256-00008/10, 256-00009/10, 256-00010/10
	Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris


	3.10.65.	Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
	Tram. 270-00005/10
	Esmenes a la totalitat


	3.20.	Interpel·lacions
	Interpel·lació al Govern sobre la rebaixa del tipus impositiu en l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones físiques
	Tram. 300-00074/10
	Presentació

	Interpel·lació al Govern sobre les polítiques públiques de la Memòria
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	Presentació

	Interpel·lació al Govern sobre la situació de de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
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	Presentació
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	Presentació

	Interpel·lació al Govern sobre les accions que emprendrà amb motiu de l’aprovació del Pla hidrològic de l’Ebre per part de l’Estat
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	Interpel·lació al Govern sobre l’impuls de la celebració dels Jocs del Mediterrani a Tarragona el 2017
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	Interpel·lació al Govern sobre la situació de la comunicació i la producció audiovisuals
	Tram. 300-00080/10
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	Interpel·lació al Govern sobre la cultura
	Tram. 300-00081/10
	Presentació
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	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Luis Pineda, president d’Ausbanc Consumo, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de co
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	Tram. 352-00253/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Persones Consumidores de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidor
	Tram. 352-00254/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de le
	Tram. 352-00255/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Facua - Associació de Consumidors en Acció de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones c
	Tram. 352-00256/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Consumidors amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les 
	Tram. 352-00257/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Intercomarcal de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les p
	Tram. 352-00258/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Ausbanc Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum 
	Tram. 352-00259/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Sindicatura de Greuges de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en le
	Tram. 352-00260/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les rel
	Tram. 352-00261/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvi amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidore
	Tram. 352-00262/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Espanyola de Banca amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relac
	Tram. 352-00263/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jesús Sánchez, advocat i diputat de la Comissió Normativa del Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecc
	Tram. 352-00264/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Comissió d’Habitatge de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les
	Tram. 352-00265/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió de Consumidors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les r
	Tram. 352-00266/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Àngel Tarrés, de l’Organització de Consumidors i Usua-
ris de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consu
	Tram. 352-00267/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Sanz, de la Unió Sindical Obrera de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les rel
	Tram. 352-00268/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carme Trilla, de Càritas Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum e
	Tram. 352-00269/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Alfons Conesa Vadiella, director de l’Agència Catalana de Consum, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores
	Tram. 352-00270/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les p
	Tram. 352-00271/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores e
	Tram. 352-00272/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Vendrell Bayona, director de Consum i Territori del Síndic de Greuges, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les person
	Tram. 352-00273/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carles Enric Florensa, director de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones
	Tram. 352-00274/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya, en nom del Consell de Persones Consumidores de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de 
	Tram. 352-00275/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumido
	Tram. 352-00276/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Deganat de Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la pro
	Tram. 352-00277/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de José Maria Fernández Seijó, magistrat del Jutjat Mercantil número 3 de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les pers
	Tram. 352-00278/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Pablo Izquierdo Blanco, magistrat del Jutjat de Primera Instància número 1 de Mataró, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les 
	Tram. 352-00279/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Veïns de la Trinitat Nova davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre l’estat i l’habitabilitat dels edificis afectats pel pla de remodelació del barri de la Tri
	Tram. 356-00315/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Coordinadora d’Associacions de Famílies Acollidores de Catalunya davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre l’atenció educativa als infants en situació de desemparament
	Tram. 356-00318/10
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