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S U M A R I

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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de mesures fiscals, administratives, financeres 
i del sector públic
Tram. 200-00011/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 249) p. 7

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’eliminació física del 
peatge d’Alella i la reconsideració de l’eliminació del règim 
de bonificacions per a la mobilitat obligada
Tram. 250-00488/10
Rebuig p. 9

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
Retirada p. 9

Proposta de resolució sobre el compliment del con-
veni entre l’Ajuntament de Salou i l’Agència Catalana de l’Ai-
gua amb relació a les actuacions de millorament hidràulic al 
barri de la Salut
Tram. 250-00682/10
Rebuig p. 9

Proposta de resolució sobre la dotació pressupos-
tària de l’Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga per al millo-
rament de la via entre Moror i el Mas de l’Agustina a Mont-
rebei
Tram. 250-00685/10
Rebuig p. 9

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit
Tram. 200-00001/10
Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries p. 9

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Insti-
tut Escola Les Vinyes, de Castellbisbal
Tram. 250-00834/10
Esmenes presentades p. 9

Proposta de resolució sobre l’establiment d’una zo-
na única escolar i el manteniment de l’oferta educativa a 
Castellbisbal
Tram. 250-00835/10
Esmenes presentades p. 10

Proposta de resolució sobre el CAP Rocafonda-
Palau, de Mataró
Tram. 250-00889/10
Presentació p. 10

Proposta de resolució sobre l’Informe de la Comis-
sió per a la Reforma de les Administracions Públiques del 
Govern de l’Estat
Tram. 250-00890/10
Presentació p. 11

Proposta de resolució sobre les obres de connexió 
amb tren i metro de l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 250-00891/10
Presentació p. 13

Proposta de resolució sobre el compliment de l’in-
forme de l’Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura 
corresponent al 2013
Tram. 250-00892/10
Presentació p. 13

Proposta de resolució sobre l’Escola Marta Mata 
del Vendrell
Tram. 250-00893/10
Presentació p. 14

Proposta de resolució sobre la Unitat de Mitjans 
Aeris del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00894/10
Presentació p. 15

Proposta de resolució sobre les modificacions le-
gals per a la classificació dels agents i caporals de les polici-
es locals en el grup C1
Tram. 250-00895/10
Presentació p. 15

Proposta de resolució sobre l’adequació del lloc de 
treball de les agents dels Mossos d’Esquadra que estiguin 
embarassades
Tram. 250-00896/10
Presentació p. 16
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Proposta de resolució sobre els uniformes dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00897/10
Presentació p. 17

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del telèfon 
012
Tram. 250-00898/10
Presentació p. 17

Proposta de resolució sobre la facilitació de les da-
des de contacte de les associacions de consumidors i usua-
ris per part del telèfon 012
Tram. 250-00899/10
Presentació p. 18

Proposta de resolució sobre la informació als ciuta-
dans del cost d’utilització del telèfon 012
Tram. 250-00900/10
Presentació p. 19

Proposta de resolució sobre els habitatges que són 
propietat de les entitats financeres
Tram. 250-00901/10
Presentació p. 19

Proposta de resolució sobre el deute pendent del 
projecte d’intervenció integral del barri de la Maurina, de 
Terrassa
Tram. 250-00902/10
Presentació p. 20

Proposta de resolució sobre el sanejament i l’ade-
quació del Bloc dels Mestres, de Sabadell
Tram. 250-00903/10
Presentació p. 20

Proposta de resolució sobre la distribució del Fons 
de cooperació local
Tram. 250-00904/10
Presentació p. 21

Proposta de resolució sobre la composició de la 
Junta Rectora del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes 
i el Baix Ter
Tram. 250-00905/10
Presentació p. 23

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
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 24
Acord de la Comissió sobre les compareixences proposa-
des p. 26

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

Procediment per a la interposició d’un recurs d’in-
constitucionalitat contra la Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administra-
ció local
Tram. 212-00004/10
Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries p. 27

Procediment per a la interposició d’un recurs d’in-
constitucionalitat contra la Llei orgànica 8/2013, del 9 de de-
sembre, per a la millora de la qualitat educativa
Tram. 212-00005/10
Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries p. 27

Procediment per a la interposició d’un recurs d’in-
constitucionalitat contra la Llei de l’Estat 23/2013, del 23 de 
desembre, reguladora del factor de sostenibilitat i l’índex de 
revaloració del sistema de pensions de la Seguretat Social
Tram. 212-00006/10
Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries p. 27

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’un 
diputat
Tram. 234-00019/10
Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats p. 27

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Interior
Tram. 410-00005/10
Substitució de diputats p. 27

Composició de la Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 410-00006/10
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari Socialista p. 28

Composició de la Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat
Tram. 410-00008/10
Substitució de diputats p. 28

Composició de la Comissió de Cultura i Llengua
Tram. 410-00010/10
Substitució de diputats p. 28

Composició de la Comissió de Salut
Tram. 410-00011/10
Substitució de diputats p. 29

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament 
o per lleis

Composició de la Comissió de Peticions
Tram. 412-00002/10
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari Socialista p. 29

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari Socialista
Tram. 399-00001/10
Substitució de representants p. 29

Composició del Grup Parlamentari de Ciutadans
Tram. 399-00002/10
Substitució de representants p. 30

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat 
al Sàhara
Tram. 413-00003/10
Substitució de membres p. 30

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 257/X, so-
bre la utilització d’espais esportius d’entitats públiques o de 
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finançament públic pels infants i adolescents dels centres 
oberts
Tram. 290-00220/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 30

Control del compliment de la Resolució 258/X, so-
bre la garantia de participació del Consell Assessor de Polí-
tiques Socials i Familiars i de codecisió dels ens locals titu-
lars de part del sistema de serveis socials en la redacció de 
la nova Cartera de serveis socials
Tram. 290-00221/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 31

Control del compliment de la Resolució 262/X, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 4/2013, sobre 
l’Agència Catalana de la Joventut, corresponent al 2010
Tram. 290-00224/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 31

Control del compliment de la Resolució 275/X, so-
bre l’acabament de les obres de la carretera C-51 entre Valls 
i el Vendrell i sobre els pagaments pendents als afectats pel 
traçat de la carretera
Tram. 290-00237/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 31

Control del compliment de la Resolució 309/X, so-
bre el servei d’assistència jurídica gratuïta i el servei d’orien-
tació jurídica penitenciària
Tram. 290-00265/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 32

Control del compliment de la Resolució 312/X, so-
bre l’elaboració d’un pla de serveis i atenció sanitària per al 
Ripollès
Tram. 290-00268/10
Sol·licitud de pròrroga p. 32
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 32

Control del compliment de la Resolució 313/X, so-
bre el model sanitari de la regió sanitària de Girona
Tram. 290-00269/10
Sol·licitud de pròrroga p. 32
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 33

Control del compliment de la Resolució 315/X, so-
bre el manteniment de les ambulàncies, els vehicles i el per-
sonal de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA
Tram. 290-00271/10
Sol·licitud de pròrroga p. 33
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 33

Control del compliment de la Resolució 317/X, so-
bre la reobertura del servei d’atenció continuada del CAP 
Gavà 1
Tram. 290-00273/10
Sol·licitud de pròrroga p. 33
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 33

Control del compliment de la Resolució 318/X, so-
bre l’atenció primària a Gavà
Tram. 290-00274/10
Sol·licitud de pròrroga p. 34
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 34

Control del compliment de la Resolució 333/X, so-
bre la convocatòria d’ajuts en l’àmbit agrari
Tram. 290-00288/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 34

Control del compliment de la Resolució 408/X, so-
bre la constitució d’un nou grup de treball sobre la gestió del 
sistema d’autopistes i dels peatges com a elements regula-
dors de la mobilitat
Tram. 290-00361/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 34

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 42/X, sobre la 
situació de la infància
Tram. 390-00042/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 35

Control del compliment de la Moció 66/X del Parla-
ment de Catalunya, sobre les polítiques per a garantir el dret 
a l’habitatge i el reallotjament de famílies desnonades
Tram. 390-00066/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 37

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre les informacions relatives al Centre de Seguretat 
de la Informació de Catalunya i el Centre de Telecomunicaci-
ons i Tecnologies de la Informació
Tram. 354-00219/10
Acord sobre la sol·licitud p. 37

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocu-
pació sobre les informacions aparegudes en mitjans de co-
municació amb relació a l’encàrrec d’un estudi al Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació i al Centre 
de Seguretat de la Informació de Catalunya sobre els cos-
tos de la creació i el manteniment d’una agència nacional 
de seguretat
Tram. 354-00220/10
Acord sobre la sol·licitud p. 37

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre les activitats del Centre de Seguretat de la Infor-
mació de Catalunya i sobre la destitució del seu president i 
director general de Telecomunicacions i Societat de la In-
formació
Tram. 354-00224/10
Acord sobre la sol·licitud p. 38

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el Centre de Segure-
tat de la Informació de Catalunya i el Centre de Telecomuni-
cacions i Tecnologies de la Informació
Tram. 354-00225/10
Rebuig de la sol·licitud p. 38

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre els canvis organitza-
tius que ha comportat el tancament de sales de comanda-
ment dels Mossos d’Esquadra
Tram. 354-00232/10
Sol·licitud i tramitació p. 38

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

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el Cen-
tre de Seguretat de la Informació de Catalunya
Tram. 355-00091/10
Substanciació p. 38

Sessió informativa de la Comissió d’Estudi de la 
Seguretat Viària amb el conseller d’Interior sobre els aspec-
tes relatius a la seguretat viària de l’Enquesta de seguretat 
pública de Catalunya corresponent al 2013
Tram. 355-00094/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 38
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Sessió informativa de la Comissió d’Estudi de la 
Seguretat Viària amb el conseller d’Interior sobre el Pla es-
tratègic de seguretat viària 2014-2020
Tram. 355-00095/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 38

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre les in-
formacions relatives al Centre de Seguretat de la Informació 
de Catalunya i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies 
de la Informació
Tram. 355-00097/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 39
Substanciació p. 39

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre les in-
formacions aparegudes en mitjans de comunicació amb 
relació a l’encàrrec d’un estudi al Centre de Telecomunica-
cions i Tecnologies de la Informació i al Centre de Seguretat 
de la Informació de Catalunya sobre els costos de la creació 
i el manteniment d’una agència nacional de seguretat
Tram. 355-00098/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 39
Substanciació p. 39

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre les acti-
vitats del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya 
i sobre la destitució del seu president i director general de 
Telecomunicacions i Societat de la Informació
Tram. 355-00099/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 39
Substanciació p. 39

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre el balanç i els resultats de l’atenció 
sanitària del 2013
Tram. 355-00100/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 39

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

Compareixença de Pablo Izquierdo Blanco, magis-
trat del Jutjat de Primera Instància número 1 de Mataró, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, 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. 353-00145/10
Substanciació p. 40

Compareixença d’una representació del Deganat 
de Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, 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. 353-00150/10
Substanciació p. 40

Compareixença d’una representació de Facua - As-
sociació de Consumidors en Acció de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 
20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millo-
ra de la protecció de les persones consumidores en les rela-
cions 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. 353-00156/10
Substanciació p. 40

Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació Intercomarcal de Consumidors i Usuaris de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, 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. 353-00158/10
Substanciació p. 40

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 20 de juliol, 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. 353-00159/10
Substanciació p. 40

Compareixença d’Alfons Conesa Badiella, director 
de l’Agència Catalana de Consum, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Co-
di 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. 353-00162/10
Substanciació p. 41

Compareixença de Domènec Martínez Garcia, di-
rector de l’Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Ben-
estar Social de l’Ajuntament de Terrassa (Vallès Occiden-
tal), amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, 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. 353-00163/10
Substanciació p. 41

Compareixença de Martí Batllori, 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 20 de juliol, 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 con-
sum
Tram. 353-00164/10
Substanciació p. 41

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 20 de juliol, 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. 353-00167/10
Substanciació p. 41

Compareixença d’una representació de la Unió Sin-
dical Obrera de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, 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-
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gistre de serveis públics de consum pel Directori de serveis 
públics de consum
Tram. 353-00168/10
Substanciació p. 41

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 20 de juliol, 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. 353-00170/10
Substanciació p. 41

Compareixença d’una representació de la Secreta-
ria d’Habitatge i Millora Urbana amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, 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. 353-00171/10
Substanciació p. 42

Compareixença d’Eugeni Rodríguez Jiménez, por-
taveu del Front d’Alliberament Gai de Catalunya i de l’Ob-
servatori contra l’Homofòbia, amb relació a la Proposició 
de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i 
transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia 
i la transfòbia
Tram. 353-00221/10
Substanciació p. 42

Compareixença de Joaquim Roqueta Manén, se-
cretari general de la Coordinadora LGTB i president de Gais 
Positius, amb relació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’era-
dicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00223/10
Substanciació p. 42

Compareixença d’Emilio Ruiz Pérez, president del 
Casal Lambda, amb relació a la Proposició de llei de drets 
de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i 
per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00224/10
Substanciació p. 42

Compareixença de Joana López Roldán, de l’Asso-
ciació de Transsexuals de Catalunya, amb relació a la Pro-
posició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bi-
sexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00225/10
Substanciació p. 42

Compareixença d’Elena Longares, coordinadora de 
Lesbianes a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei 
de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i trans-
sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la 
transfòbia
Tram. 353-00226/10
Substanciació p. 42

Compareixença de Jaume Pros Perelló, secretari 
general de Comissions Obreres de Tarragona, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de 
febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de 
normes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00276/10
Substanciació p. 43

Compareixença de Francesc López, secretari ge-
neral de la secció sindical d’UGT a Port Aventura, amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 

de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00277/10
Substanciació p. 43

Compareixença de Jordi Salvador Duch, secreta-
ri general de la Unió General de Treballadors de Tarrago-
na, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, 
i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 353-00278/10
Substanciació p. 43

Compareixença de Joaquim Sendra, president de 
la Pimec de Tarragona, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de 
tributació, comerç i joc
Tram. 353-00279/10
Substanciació p. 43

Compareixença d’una representació de la Fede-
ració Empresarial d’Hostaleria i Turisme de Tarragona amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 
16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establi-
ment de normes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00281/10
Substanciació p. 43

Compareixença d’Albert Abelló Hierro, president de 
la Cambra de Comerç de Tarragona, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, so-
bre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en 
matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00283/10
Substanciació p. 43

Compareixença d’una representació de la Cambra 
de Comerç de Reus amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de 
tributació, comerç i joc
Tram. 353-00284/10
Substanciació p. 44

Compareixença de Josep Llop Tous, president del 
Col·legi d’Arquitectes de Tarragona, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, so-
bre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en 
matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00286/10
Substanciació p. 44

Compareixença de Joan Borràs Tous, president del 
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Tarrago-
na, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, 
i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 353-00288/10
Substanciació p. 44

Compareixença de Lluís Maestre, president del Col-
legi d’Enginyers Industrials de Tarragona, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, 
sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes 
en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00289/10
Substanciació p. 44

Compareixença de Joan Pedrerol, president de 
l’Associació Empresarial Química de Tarragona, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de 
febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de 
normes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00290/10
Substanciació p. 44
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Compareixença de Robert Casadevall, professor 
de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovi-
ra i Virgili, amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius tu-
rístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, 
comerç i joc
Tram. 353-00291/10
Substanciació p. 44

Compareixença de Salvador Anton Clavé, degà de 
la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i 
Virgili, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i 
d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 353-00292/10
Substanciació p. 45

Compareixença de Xavier Adserà, conseller delegat 
del grup empresarial Veremonte, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en 
matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00293/10
Substanciació p. 45

Compareixença de Julio Segura Sánchez, expresi-
dent de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, 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. 357-00220/10
Substanciació p. 45

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels di-
putats

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Es-
tatutàries
Presentació p. 45

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Es-
tatutàries
Presentació p. 51

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Es-
tatutàries
Presentació p. 53

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Es-
tatutàries
Presentació p. 54

4.88. Consells assessors del Parlament

4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i 
Tecnologia (CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parlament 
sobre Ciència i Tecnologia
Tram. 414-00001/10
Substitució de membres p. 55
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei de mesures fiscals, administratives, fi-
nanceres i del sector públic
Tram. 200-00011/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 249)

En el BOPC 249, de 27 de gener de 2014.

A l’article 147.1

On diu: 

1. Es modifica la lletra d de l’apartat 1 de l’article 2 
de la Llei 7/2007, del 17 de juliol, de l’Agència Tribu-
tària de Catalunya, que resta redactada de la manera 
següent: 

«d) Portar a terme la relació amb l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària [...] sens perjudici dels in-
formes previs que escaiguin que hagin d’ésser elabo-
rats per la direcció general competent en matèria de 
joc.»

Ha de dir: 

1. Es modifica la lletra d de l’apartat 1 de l’article 2 
de la Llei 7/2007, del 17 de juliol, de l’Agència Tribu-
tària de Catalunya, que resta redactada de la manera 
següent: 

«d) Portar a terme la relació amb l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària [...] sens perjudici dels in-
formes previs que escaiguin que hagin d’ésser elabo-
rats per la direcció general competent en matèria de 
tributs.»

A l’article 152.8

On diu: 

8. L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya en-
tra en funcionament l’1 de gener de 2014, la qual cosa 
comporta, automàticament, la dissolució de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya i de l’Institut Geològic de 
Catalunya.

Ha de dir: 

8. L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya en-
tra en funcionament l’1 de febrer de 2014, la qual co-
sa comporta, automàticament, la dissolució de l’Insti-
tut Cartogràfic de Catalunya i de l’Institut Geològic de 
Catalunya.

A l’article 158.2

On diu: 

2. Es modifica la lletra i de l’article 3 del Decret llei 
4/2010, que resta redactat de la manera següent: 

«i) [...] Amb aquestes finalitats, l’Agència pot accedir 
a les dades personals necessàries que obrin en els re-
gistres [...].»

Ha de dir: 

2. Es modifica la lletra i de l’article 3 del Decret llei 
4/2010, que resta redactada de la manera següent: 

«i) [...] Amb aquestes finalitats, l’Agència pot accedir a 
les dades personals necessàries que constin en els re-
gistres [...].»

A l’article 163.1: 

On diu: 

1. Es declara extingida, amb efectes de l’1 de gener de 
2014, la personalitat jurídica de l’Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya [...].

Ha de dir: 

1. Es declara extingida, amb efectes de l’1 de febrer de 
2014, la personalitat jurídica de l’Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya [...].

A l’article 163.2: 

On diu: 

2. El personal de l’Agència de Salut Pública de Catalu-
nya s’adscriu i passa a dependre del departament compe-
tent en matèria de salut, dins del qual se n’integra també 
el pressupost, amb efectes de l’1 de gener de 2014.

Ha de dir: 

2. El personal de l’Agència de Salut Pública de Catalu-
nya s’adscriu i passa a dependre del departament com-
petent en matèria de salut, dins del qual s’integra tam-
bé el pressupost, amb efectes de l’1 de febrer de 2014.

A l’article 163.5, lletres d, e i f

On diu: 

d) L’article 45, relatiu a la Comissió Directora de Se-
guretat Alimentària, que manté llur vigència amb rang 
reglamentari.

e) L’article 49, relatiu al Consell de Salut Laboral.

f) L’article 77, relatiu als òrgans de la Generalitat com-
petents per a imposar sancions.

Ha de dir: 

d) L’article 45, relatiu a la Comissió Directora de Se-
guretat Alimentària, que manté la seva vigència amb 
rang reglamentari.
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A l’article 217: 

On diu: 

Article 217. Modificació de la Llei 7/2011

Ha de dir: 

Article 216. ModificAció de lA llei 7/2011

A l’article 218: 

On diu: 

Article 218. Modificació de la Llei 16/2008 [...]

Ha de dir: 

Article 217. ModificAció de lA llei 16/2008 [...]

A la disposició addicional segona, apartat 2.3: 

On diu: 

2.3. [...] En cas contrari, el règim jurídic aplicable a les 
contractacions esmentades és el corresponent a les en-
titats que tenen caràcter de poder adjudicador, d’acord 
amb la mateixa normativa o, si cap de les entitats par-
ticipants [...].

Ha de dir: 

2.3. [...] En cas contrari, el règim jurídic aplicable a les 
contractacions esmentades és el corresponent a les en-
titats que tenen caràcter de poder adjudicador d’acord 
amb la mateixa normativa o, si cap de les entitats par-
ticipants [...].

A la disposició addicional tercera, apartat 2.1: 

On diu: 

2.1. [...] derogades per l’article 159.1 de la llei present 
[...]

Ha de dir: 

2.1. [...] derogades per l’article 158.1 de la llei present 
[...]

Al preàmbul, segon paràgraf: 

On diu: 

En total, la Llei conté 218 articles, als quals cal afegir 
[...].

Ha de dir: 

En total, la Llei conté 217 articles, als quals cal afegir 
[...].

e) L’article 49, relatiu al Consell de Salut Laboral, que 
manté la seva vigència amb rang reglamentari.

f) L’article 77, relatiu als òrgans de la Generalitat com-
petents per a imposar sancions, que manté la seva vi-
gència amb rang reglamentari.

A l’article 164.1

On diu: 

1. Es declara extingida, amb efectes de l’1 de gener de 
2014, la personalitat jurídica de l’Institut Català d’Ava-
luacions Mèdiques i Sanitàries [...].

Ha de dir: 

1. Es declara extingida, amb efectes de l’1 de febrer 
de 2014, la personalitat jurídica de l’Institut Català 
d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries [...].

A l’article 164.2

On diu: 

2. El personal de l’Institut Català d’Avaluacions Mè-
diques i Sanitàries s’adscriu i passa a dependre del de-
partament competent en matèria de salut, dins del qual 
se n’integra també el pressupost, amb efectes de l’1 de 
gener de 2014.

Ha de dir: 

2. El personal de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdi-
ques i Sanitàries s’adscriu i passa a dependre del de-
partament competent en matèria de salut, dins del qual 
s’integra també el pressupost, amb efectes de l’1 de fe-
brer de 2014.

A l’article 173.1, sisè paràgraf

On diu: 

4. El planejament urbanístic [...] ni altres figures de 
protecció de la biodiversitat, de forests d’utilitat pú-
blica o altres figures de protecció de la Unió Europea.

Ha de dir: 

4. El planejament urbanístic [...] ni altres figures de 
protecció de la biodiversitat o de forests d’utilitat pú-
blica o altres figures de protecció de la Unió Europea.

A l’article 215: 

Cal suprimir tot l’article.

A l’article 216: 

On diu: 

Article 216. Modificació de la Llei 26/2010 [...]

Ha de dir: 

Article 215. ModificAció de lA llei 26/2010 [...]
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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 l’eliminació físi-
ca del peatge d’Alella i la reconsideració de 
l’eliminació del règim de bonificacions per a 
la mobilitat obligada
Tram. 250-00488/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió núm. 15, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 310.

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 310.

Proposta de resolució sobre el compliment 
del conveni entre l’Ajuntament de Salou i 
l’Agència Catalana de l’Aigua amb relació a 
les actuacions de millorament hidràulic al 
barri de la Salut
Tram. 250-00682/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió núm. 15, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 310.

Proposta de resolució sobre la dotació pres-
supostària de l’Ajuntament de Sant Esteve 
de la Sarga per al millorament de la via entre 
Moror i el Mas de l’Agustina a Mont-rebei
Tram. 250-00685/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió núm. 15, tinguda el 29.01.2014, DSPC-C 310.

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits 
en les entitats de crèdit
Tram. 200-00001/10

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties 
Estatutàries

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 53603).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.01.2014.

N. de la R. : La sol·licitud es reprodueix en la secció 
4.67.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Institut Escola Les Vinyes, de Castell-
bisbal
Tram. 250-00834/10

Esmenes presentades
Reg. 53027 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 23.01.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 53027)

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

Del punt 2

«2. Treballar durant l’any 2014 conjuntament amb el 
municipi per cercar la millor proposta d’escolarització 
per afrontar la davallada demogràfica prevista en els 
propers anys d’aquesta població.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 4

«4. Mantenir el treball conjunt entre els Serveis Ter-
ritorials, l’Ajuntament de Castellbisbal i la comunitat 
educativa amb l’objectiu d’oferir les millors condicions 
d’escolarització als alumnes de Castellbisbal.»

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’una zona única escolar i el manteniment 
de l’oferta educativa a Castellbisbal
Tram. 250-00835/10

Esmenes presentades
Reg. 53028 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 23.01.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 53028)

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

Del punt 2

«2. Treballar durant l’any 2014 conjuntament amb el 
municipi per cercar la millor proposta d’escolarització 
per afrontar la davallada demogràfica prevista en els 
propers anys d’aquesta població.»

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

Del punt 3

«3. No suprimir l’oferta educativa de P3 de l’Institut 
Es cola de Castellbisbal per al proper curs escolar.»

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

Del punt 4

«4. Mantenir el treball conjunt entre els Serveis Ter-
ritorials, l’Ajuntament de Castellbisbal i la comunitat 
educativa amb l’objectiu d’oferir les millors condicions 
d’escolarització als alumnes de Castellbisbal.»

Proposta de resolució sobre el CAP Roca-
fonda-Palau, de Mataró
Tram. 250-00889/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52761 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El sistema sanitari públic i d’accés universal és un fac-
tor fonamental per garantir l’equitat i la cohesió ter-
ritorial. L’ampla xarxa de Centres d’Atenció Primària 
que disposa Catalunya, amb presència tant a zones ru-
rals com a barris metropolitans és un factor d’equitat 
social i territorial i una garantia per l’accessibilitat a 
l’atenció sanitària arreu del país, amb una important 
tasca en medecina preventiva i comunitària.

Aquest és el cas del CAP de Rocafonda-Palau que ofe-
reix atenció sanitària als barris del mateix nom, amb 
més de 18.000 habitants, a més de les zones rurals pro-
peres de Les Cinc Sènies, Can Bruguera, Mata i Vall-
veric. Es tracta de barris que han experimentat un gran 
canvi poblacional els darrers anys tant per l’envelli-
ment de la població autòctona com per l’arribada de 
població migrada, com per l’impacte de la crisi eco-
nòmica.

El CAP dóna assistència a grups poblacionals que re-
quereixen una major atenció sanitària: població enve-
llida amb un alt nivell de malalties cròniques, greus o 
invalidants; un alt percentatge de població extracomu-
nitària, el 34,25%, amb un nombre molt elevat d’in-
fants i població amb risc d’exclusió social.

En els darrers tres anys el personal metge del CAP ha 
passat d’11 a 9, però d’aquests a 5 professionals se’ls 
aplica diferents reduccions horàries. És impossible 
atendre tot el volum de visites amb el nombre de met-
ges i metgesses existents i d’hores d’atenció. Les llistes 
d’espera per ser atès poden arribar fins les cinc set-
manes, amb els corresponents riscos en el cas de les 
analítiques o del retards en la dispensació de receptes.

Així mateix, l’any passat es van suprimir dues places 
d’infermeria i de dues mediadores que només treba-
llaven dues hores als CAP de la zona, percebent 10€ 
l’hora. El cost, en eficàcia i qualitat de l’atenció, de la 



3 de febrer de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 252

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 11

supressió de les places és superior a l’estalvi econòmic 
que s’hagi pogut assolir.

Des de 2005 l’Associació de Mediadors Interculturals 
del Maresme «Vine amb mi», amb el suport del De-
partament de Salut i de l’Ajuntament de Mataró ve 
desenvolupant un servei de mediació intercultural-tra-
ducció-interpretació en atenció primària, amb l’objec-
tiu de facilitar la relació i comunicació entre el perso-
nal sanitari i els usuaris d’origen immigrant.

Entre octubre de 2005 i gener de 2013 es van atendre 
15.204 consultes, amb horaris de matí i tarda. Aques-
ta tasca ha permès millorar molt la feina del personal 
administratiu i sanitari i l’atenció a les persones usuà-
ries. En concret ha permès reduir el raquitisme i l’anè-
mia ferropènica, molt prevalent en determinats grups 
de població; s’ha realitzat prevenció continuada de la 
mutilació genital femenina i oferir més atenció a les 
persones malaltes de diabetis, hipertensió o amb in-
feccions com el VIH, VHB o tuberculosi. Dades que 
demostren que és necessari recuperar aquestes places 
per a la mediació intercultural.

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. Recuperar, de forma immediata, el nombre de pla-
ces de personal metge que hi havia el 2010 al CAP de 
Rocafonda-Palau i, en tot cas, incrementar el nombre 
d’horari d’atenció dels metges i metgesses i d’inferme-
ria, garantint la qualitat de l’assistència sanitària i la 
reducció de les llistes d’espera, amb un equip fix i no 
amb metges substituts amb poques hores de dedica-
ció. Tenir en compte les peculiars característiques de 
la zona, amb una part rural, per valorar l’increment de 
l’atenció.

2. Recuperar de forma immediata les dues places d’in-
fermeria eliminades el 2013.

3. Recuperar de forma immediata les dues mediadores 
interculturals, una per treballar amb la comunitat ma-
grebina i l’altra amb la comunitat centroafricana.

4. Constituir un consell de salut format per una repre-
sentació del Departament de Salut, de l’Ajuntament de 
Mataró i amb les associacions de veïns i veïnes de Ro-
cafonda i Palua, com espai d’interlocució i d’acord, per 
tal de fer el seguiment de les necessitats i el funciona-
ment del CAP.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2014

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

Proposta de resolució sobre l’Informe de la 
Comissió per a la Reforma de les Adminis-
tracions Públiques del Govern de l’Estat
Tram. 250-00890/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52798 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

Des de l’inici de la Legislatura, el Govern de la Nació 
ha adoptat un ambiciós programa de reformes. Un dels 
eixos principals és la disciplina pressupostària i la sos-
tenibilitat de la despesa pública. Les mesures adopta-
des tenien un doble objectiu: d’una banda, aconseguir 
els objectius de reducció de dèficit públic en totes les 
administracions públiques, i de l’altra, aconseguir, de 
manera estructural, transformar la gestió dels recursos 
públics, de manera que els estalvis siguin sostinguts 
en el temps i es millori l’eficiència en l’actuació admi-
nistrativa de forma permanent. Per aconseguir aques-
tes finalitats, es va aprovar la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, que constitueix el marc normatiu fonamen-
tal de desenvolupament de l’article 135 de la Constitu-
ció Espanyola.

En aquests dos anys, totes les administracions públi-
ques han contribuït de manera rellevant a la conse-
cució dels objectius d’estabilitat pressupostària i han 
afrontat reformes per afavorir l’eficiència administra-
tiva. Tot això ha permès una important reducció de 
despesa que s’ha dut a terme en totes les àrees admi-
nistratives. Només cal citar que, en relació amb les so-
cietats públiques i altres ens instrumentals, en virtut 
de l’Acord de Consell de Ministres de 16 de març de 
2012, es van adoptar decisions de supressió, integra-
ció, transformació i alienació de més de 80 societats 
estatals, mentre que les Comunitats Autònomes han 
assumit de la mateixa manera la supressió de fins a 751 
ens instrumentals.

En aquest sentit, la Conferència de Presidents de les 
Comunitats Autònomes celebrada el 2 d’octubre de 
2012, va acordar la creació d’un grup de treball que 
elaborés un programa de racionalització administrati-
va, per tal d’eliminar traves burocràtiques, simplificar 
normativa i procediments i evitar duplicitats. Tanma-
teix, es preveia la creació en el si del Consell de Polí-
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tica Fiscal i Financera d’un altre grup de treball per 
acordar un codi de bones pràctiques per racionalitzar 
la despesa i incrementar l’estalvi.

En atenció a aquest consens, mitjançant Acord de 
Consell de Ministres de 26 d’octubre de 2012, es va 
crear la Comissió per a la Reforma de les Administra-
cions Públiques (en endavant, CORA) per dur a terme 
un estudi integral que, a més, dotés dos grups de tre-
ball de propostes concretes.

La Comissió va concloure el seu informe el 21 de 
juny de 2013, data en què el Consell de Ministres va 
prendre coneixement del mateix, realitzant un com-
plet diagnòstic de l’arquitectura administrativa espa-
nyola i plantejant una sèrie de propostes amb un do-
ble objectiu: 

– Reduir i eliminar duplicitats i estructures supèrflues 
o prescindibles i augmentar l’eficàcia en la gestió de 
mitjans i serveis públics. Així s’aconseguiran impor-
tants estalvis, que podran dirigir-se a finançar la in-
versió pública i els serveis essencials per als ciutadans.

– Posar l’Administració al servei dels ciutadans i de 
les empreses, simplificant procediments, eliminant 
tràmits i generalitzant la utilització de mitjans i canals 
electrònics.

Tots dos objectius troben resposta en les 217 propostes 
de la CORA, de les quals 11 tenen un caràcter general 
o horitzontal, 118 s’enquadren en l’àmbit d’eliminació 
de duplicitats (102 Estat-Comunitats Autònomes. I 16 
dins de l’Administració General de l’Estat), 42 en sim-
plificació, 38 en gestió de serveis i mitjans comuns i 8 
en l’Administració Institucional. Totes elles vinculen 
de forma efectiva a l’Administració General de l’Es-
tat, mentre que en el cas particular de les propostes 
dirigides a suprimir solapaments i reduir complexitats 
administratives, s’aspira a la col·laboració amb les ad-
ministracions autonòmiques i a estendre els seus bene-
ficis a tots dos nivells administratius.

Aquestes mesures responen, en qualsevol cas, a la vo-
luntat de l’Estat i Comunitats Autònomes –constatada 
en els acords assolits fins al moment i acreditada per 
les iniciatives de racionalització adoptades des dels 
dos nivells administratius– d’avançar en el control de 
la despesa, l’eficiència administrativa i la millora de la 
qualitat dels serveis públics. I prenen la seva raó de ser 
en el mandat dels ciutadans, que esperen de l’Admi-
nistració una resposta àgil, eficient i satisfactòria a les 
seves demandes, sense assumir un sobredimensiona-
ment o sobrecost de l’estructura administrativa.

Atenent aquesta voluntat conjunta i responent a l’en-
càrrec dels ciutadans, des de la lleialtat institucional 
que presideix el nostre Estat autonòmic i la responsa-
bilitat política que demana el context actual, el Govern 
de la Generalitat ha d’emprendre mesures per continu-
ar aprofundint en la eficiència, simplificació i raciona-
lització administrativa.

Proposta de resolució

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

1. Aprofitar els avantatges, sinergies i estalvis que su-
posa la gestió de mitjans i serveis comuns, estudiant 
la possible aplicació i adhesió a les fórmules d’adqui-
sició, contractació i gestió dels mateixos que es propo-
sen en l’informe CORA.

2. Optimitzar el funcionament de les administracions i 
l’atenció als ciutadans, mitjançant l’intercanvi d’infor-
mació i l’agilització de la gestió, que permeti la crea-
ció de bases de dades comunes i registres integrats que 
es proposen en l’informe CORA.

3. Millorar la prestació de serveis públics, de mane-
ra que es garanteixi una igual o millor qualitat a un 
menor cost, avançant en les mesures de reforma que 
s’han adoptat, aprofitant les possibilitats que ofereix la 
col·laboració entre administracions i posant en marxa 
les propostes en aquest sentit recollides en l’Informe 
CORA.

4. Avançar en l’eficiència administrativa, de manera 
que es garanteixi la coherència en el desenvolupament 
de les funcions administratives i la prestació de ser-
veis, evitant la superposició d’estructures i procedi-
ments i reforçant els mecanismes de cooperació entre 
administracions que es proposen en l’informe CORA.

5. Prioritzar l’austeritat, aplicant, en l’exercici de les 
seves facultats d’autoorganització, les fórmules que 
els permetin reduir la mida o el cost dels seus aparells 
administratius mitjançant el redimensionament, su-
pressió o la racionalització d’organismes que es propo-
sen en l’informe de la CORA, o mitjançant l’adopció 
de mesures alternatives que aconsegueixin un efecte 
equivalent.

6. Avançar en l’agilitat de la prestació de serveis a 
ciutadans i empreses, assumint les iniciatives de sim-
plificació administrativa que es proposen en l’informe 
CORA, en particular les relatives al desenvolupament 
de l’Administració Electrònica, la millora de l’atenció 
al ciutadà i el foment de la activitat econòmica.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca 
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 
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Proposta de resolució sobre les obres de 
connexió amb tren i metro de l’aeroport de 
Barcelona - el Prat
Tram. 250-00891/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52986 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

«Durant l’any 2013 l’Aeroport del Prat va ser utilitzat 
per més de trenta milions de passatgers, a més dels 
milers de treballadors i treballadores que s’han de des-
plaçar cada dia.

L’anomenat Pla Barcelona ja preveia, fins i tot abans 
de la posada en marxa de la nova terminal o T-1, la 
necessitat de l’arribada d’infraestructures de transport 
públic. És per això que, d’una banda, es va projectar 
l’arribada del metro (línia 9) tant a les terminals com 
a la zona de càrrega aèria i al polígon de serveis Mas 
Blau i, d’una altra, l’arribada de la xarxa ferroviària a 
la nova terminal.

La realitat als inicis del 2014 és ben agredolça. D’una 
banda l’Aeroport del Prat està creixent, després d’una 
certa davallada, a un ritme superior a la resta d’aero-
ports de la xarxa d’AENA, el que significa un augment 
de passatgers i de llocs de treball. Però, per altra banda, 
les connexions de transport no estan en funcionament: 
la línia 9, encara que pràcticament acabada des de fa un 
any (falta una inversió de 250 milions d’euros per tot el 
tram sud, Terminal 1 - Zona Universitària), segons la 
Generalitat no té previst d’entrar en funcionament fins, 
com a mínim, l’any 2016 i la penetració ferroviària no 
està ni tan sols iniciada encara que el projecte d’obres 
està adjudicat des de fa més de tres anys.

Malauradament aquest retard té tres conseqüències 
nefastes: 

a) El dèficit de transport públic a l’Aeroport que impli-
ca que un bon nombre de viatgers i treballadors s’ha-
gin de desplaçar en vehicle privat, el que comporta un 
major cost econòmic.

b) Un augment important en l’emissió de gasos d’efec-
te hivernacle a l’Àrea Metropolitana, zona amb un 
grau de vulnerabilitat elevada.

c) La pèrdua d’oportunitats i competitivitat del conjunt 
de la plataforma logística i econòmica que represen-
ta aquest territori central de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona.

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: 

1. Sol·licitar al Govern de l’Estat que programi i iniciï 
les obres de connexió ferroviària amb l’Aeroport del 
Prat amb la màxima celeritat.

2. A programar i iniciar les obres de connexió de la 
línia 9 amb l’Aeroport del Prat amb la màxima ce-
leritat.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2014

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

Proposta de resolució sobre el compliment 
de l’informe de l’Autoritat Catalana per a la 
Prevenció de la Tortura corresponent al 2013
Tram. 250-00892/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 52997 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlamento

Albert Rivera Díaz, presidente, Carmen de Rivera i 
Pla, diputada del Grupo Parlamentario de Ciutadans, 
de acuerdo con lo que establecen los artículos 145 y 
146 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente propuesta de resolución para que sea sustanci-
ada en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Exposición de motivos

A principios de enero de 2014 el Síndic de Greuges y 
la Autoridad Catalana para la Prevención de la Tortura 
presentaron el Informe anual de la Autoridad Catalau-
na para la Prevención de la Tortura correspondiente al 
año 2013. Este informe denuncia dilaciones injustifi-
cadas en la custodia policial de los detenidos en Ca-
taluña, ya que la permanencia en comisaría es injus-
tificadamente larga y la asistencia letrada no se hace 
efectiva de manera inmediata, e incluye algunas reco-
mendaciones al respecto, entre las cuales

– La necesidad de revisar y armonizar los protocolos 
de actuación de las policías locales para evitar la dis-

http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3579/Informe ACPT 2013 definitiu.pdf
http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3579/Informe ACPT 2013 definitiu.pdf
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paridad actual de criterios en la custodia de los dete-
nidos.

– La necesidad de aumentar la coordinación entre las 
policías locales y los Mossos d’Esquadra y de cerrar 
las zonas de custodia de la policía municipal que estén 
en estado deficiente.

– La necesidad de que los órganos judiciales y polici-
ales establezcan una doble conducción diaria para evi-
tar pernoctaciones innecesarias de los detenidos en las 
comisarías.

– La necesidad de que exista más transparencia del 
Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona 
Franca.

– La necesidad de comunicar de manera inmediata las 
detenciones al Colegio de Abogados o bien al letrado 
que la persona detenida designe.

En este sentido, la Autoridad Catalana para la Preven-
ción de la Tortura señala que el tiempo que transcurre 
desde la detención hasta que se garantiza la asistencia 
letrada al detenido es injustificadamente largo, y que 
existe una falta sistemática de observancia de los artí-
culos 520.4 y 795 de la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Asimismo, el Ilustre Colegio de Abogados de Bar-
celona ha detectado un aumento en los últimos años 
del tiempo que un detenido pasa en los calabozos de 
la policía a la espera de ser conducido ante el juez de 
guardia, por lo que ha pedido aumentar los traslados 
diarios al juzgado.

Finalmente, el Colegio de Abogados ha denunciado 
también que la limitación a una única conducción es 
preocupante en algunos partidos judiciales, donde la 
falta de conducción en algunos días festivos comporta 
necesariamente que en aquellas diligencias policiales 
producidas una vez cerrada la conducción del día se 
prolongue más tiempo de forma innecesaria. De igual 
manera, el informe también establece que los órganos 
judiciales y policiales deberían establecer un sistema 
de doble conducción diaria que permita que los dete-
nidos que ingresen durante la mañana pasen a disposi-
ción judicial por la tarde si las diligencias de investiga-
ción policial han finalizado.

Por todos estos motivos, el Grupo Parlamentario de 
Ciutadans presenta la siguiente

Propuesta de resolución

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

1. Implementar de forma inmediata todas las reco-
mendaciones recogidas en el Informe anual de la Aue-
toridad Catalana para la Prevención de la Tortura cord-
respondiente al año 2013.

2. Adoptar todas las medidas necesarias para reducir 
el periodo en que un detenido está a la espera de com-
parecer judicialmente y establecer un sistema de doble 

conducción diaria entre los centros de detención de las 
comisarías y los juzgados, que permita que los deteni-
dos que ingresen durante la mañana pasen a disposi-
ción judicial por la tarde si las diligencias de investiga-
ción policial han finalizado.

3. Tomar todas las medidas necesarias para dar cum-
plimiento a lo que se establece en la Ley de Enjuici-
amiento Criminal y en la doctrina jurisprudencial y 
constitucional, que establece que el tiempo de deten-
ción por la presunta comisión de delitos ha de tener la 
duración mínima imprescindible.

Palacio del Parlamento, 20 de enero de 2014

Albert Rivera Díaz Carmen de Rivera i Pla
Presidente del GP de C’s Diputada del GP de C’s 

Proposta de resolució sobre l’Escola Marta 
Mata del Vendrell
Tram. 250-00893/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 53038 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

Els terrenys on estaven situats els mòduls del Col·legi 
Marta Mata del Vendrell (Baix Penedès) situats a la 
confluència dels carrers Alt Empordà, Selva Conflent i 
Alt Penedès, s’han convertit en un abocador de brossa 
i un perill per els nens del barri. Segons fons de la re-
gidoria d’Urbanisme del Vendrell, no es pot fer res fins 
que no es treguin les restes de formigó que hi ha a la 
zona, la qual cosa és responsabilitat de la Generalitat

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: 

Procedir de forma immediata a la neteja dels terrenys 
on estaven situats els mòduls del Col·legi Marta Ma-
ta del Vendrell (Baix Penedès) situats a la confluència 

http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3579/Informe ACPT 2013 definitiu.pdf
http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3579/Informe ACPT 2013 definitiu.pdf
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dels carrers Alt Empordà, Selva Conflent i Alt Pene-
dès.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2014

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

Proposta de resolució sobre la Unitat de 
Mitjans Aeris del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00894/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 53044 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de 

Exposició de motius

La Unitat de Mitjans Aeris del Cos dels Mossos d’Es-
quadra és una unitat molt especialitzada i necessària 
pel desenvolupament d’una tasca policial professional 
i eficaç.

Aquest alt grau d’especialització requereix pels agents 
que en formen part d’una formació continua i específi-
ca per assolir els treballs que se’ls encomana.

Els representants dels treballadors han explicat que els 
membres que conformen aquesta unitat no reben for-
mació i, en ocasions, la formació que han sol·licitat els 
hi ha estat denegada.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern: 

1. Avaluar la formació que han rebut en els darrers tres 
anys els membres de la Unitat de Mitjans Aeris del 
Cos de Mossos d’Esquadra.

2. En funció d’aquesta avaluació, establir un pla for-
matiu pels agents de la Unitat de Mitjans Aeris que 
garanteixi que rebran una formació específica per les 
funcions que tenen encomanades i continua.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre les modificaci-
ons legals per a la classificació dels agents i 
caporals de les policies locals en el grup C1
Tram. 250-00895/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 53045 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Pere Calbó i 
Roca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, 
en el seu article 24, estableix que els cossos de policia 
local s’estructuren en escala bàsica, que compren les 
categories de caporal i agent. A la referida escala bàsi-
ca li correspon el Grup D.

La Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’em-
pleat públic que subdividir el Grup C en dos subgrups, 
C1 i C2, segons la titulació exigida per l’ingrés (al pri-
mer es requereix títol de batxiller o tècnic i al segon 
títol de graduat en educació secundària obligatòria. 
Alhora, els grups de classificació existents a l’entrada 
en vigor de la llei s’havien d’integrar en els grups de 
classificació professional de funcionaris d’acord amb 
les equivalències següents: el Grup D corresponia el 
subgrup C2; i el Grup C, al subgrup C1. Per això, els 
agents i caporals de les policies locals els hi correspon 
el subgrup C2.

Quan es va aprovar la Llei 10/1994, d’11 de juliol de la 
policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, l’article 
20 preveia que a l’escala bàsica, que comprenia la ca-
tegoria de Mosso i Caporal, li corresponia la titulació 
del Grup D.

L’article 36 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de me-
sures fiscals i administratives va afegir una disposi-
ció addicional sisena a l’esmentada Llei 10/1994, d’11 
de juliol, on es definia que els funcionaris del Cos de 
Mossos d’Esquadra de les categories de mosso o mos-
sa i caporal o caporala de l’escala bàsica es classifi-
quen a efectes administratius de caràcter econòmic, 
en el Grup C. Cal recordar que d’acord amb la Llei 
7/2007, de 12 d’abril, els funcionaris del Grup C quan 
va entrar en vigor la Llei s’equiparaven a la subcate-
goria C1.

La modificació legal que va comportar que els mossos 
o caporals passessin d’un grup D a un grup C1 no te-
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nia una finalitat econòmica. La mateixa modificació 
contemplava que l’aplicació d’aquesta mesura compor-
ta que la diferència retributiva del sou base resultant 
de la classificació en el Grup C (anteriorment, ara C1) 
es deduïa del complement específic de la corresponent 
relació de llocs de treball.

Les persones aspirants a la categoria de mosso o mos-
sa, durant la realització del curs selectiu a l’Escola de 
Policia, perceben les retribucions bàsiques correspo-
nents al grup D (actualment, C2).

Tanmateix, l’article 5 del Reial Decret Llei 12/1995, 
de 28 de desembre, sobre mesures urgents en matèria 
pressupostària, tributaria i financera reclassificaven 
als membres del Cos Nacional de Policia i de la Guàr-
dia Civil de l’escala bàsica del grup D al grup C. La 
mateixa norma especificava clarament que la mesura 
no podia comportar un increment de la despesa públi-
ca ni modificació del còmput anual de les retribucions. 
En aquest sentit, l’increment que suposava passar del 
grup D al C (avui C1) es compensava reduint en la ma-
teixa proporció les retribucions complementàries.

En la negociació amb els treballadors, alguns ajunta-
ments de Catalunya van subscriure en els acords amb 
la Policia Local que els agents de l’escala bàsica pas-
sessin al grup C1, amb les dificultats jurídiques evi-
dents del que estableix l’actual marc normatiu vigent 
a Catalunya.

Actualment, en poques Comunitats Autònomes es 
mantenen als agents de l’escala bàsica de les policies 
locals amb la categoria C2

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

Proposta de resolució

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

1. Dur a terme les modificacions legals que siguin ne-
cessàries per tal que els agents i caporals de l’escala 
bàsica de les policies locals de Catalunya es classifi-
quin, a efectes administratius de caràcter econòmic, 
en el Grup C1, mitjançant, entre d’altres, la modifica-
ció de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies 
locals.

2. Que l’aplicació d’aquesta mesura comporti que la 
diferència retributiva del sou base resultants de la clas-
sificació en el Grup C1 es dedueixi del complement 
específic de la corresponent relació de llocs de treball.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre l’adequació del 
lloc de treball de les agents dels Mossos 
d’Esquadra que estiguin embarassades
Tram. 250-00896/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 53300 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

Quan una agent del Cos dels Mossos d’Esquadra es 
troba en estat gestacional cal adequar el seu lloc de 
treball al seu nou estat per tal de garantir la salut i la 
seguretat de l’agent i del fetus.

Els serveis que han de prestar els agents dels Mossos 
d’Esquadra comporten una especial exigència, incom-
patible molts d’ells amb un estat d’embaràs pel greu 
risc que la seva prestació esdevindria per l’agent i el 
fetus.

Habitualment, quan una agent està embarassada i esta 
destinada a una ABP se li eximeix del servei de patru-
lla i de custòdia de detinguts, però se li assigna el ser-
vei de porta o d’atenció al ciutadà (OAC).

Cal tenir present que aquestes serveis, malgrat no te-
nen el mateix risc que els serveis que se’ls eximeix, no 
esta exempts de riscos en tant que hi ha un contacte 
directe amb ciutadans. Per això, seria imprescindible 
avaluar aquests riscos d’acord amb l’article 26 de la 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Ris-
cos Laborals.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

1. Avaluar els riscos que poden repercutir negativa-
ment en la salut de l’agent o del fetus dels serveis que 
s’assigna a les agents que estan embarassades, entre 
aquests, el servei de porta i d’atenció ciutadana que 
es desenvolupen en les comissaries, amb diàleg amb 
els representants dels agents dels Mossos d’Esquadra. 
D’acord amb aquesta avaluació determinar els serveis 
que prestaran les agents que es troben embarassades, 
garantint la salut de l’agent i del fetus.
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2. Que l’adequació del lloc de treball és faci de for-
ma immediata a la comunicació de l’agent que es troba 
embarassada. Tanmateix, avaluar en quins casos s’exi-
mirà a les agents embarassades de l’ús de la unifor-
mitat.

3. Valorar la viabilitat jurídica i econòmica que, a par-
tir de la 28 setmana de gestació, l’agent pugui rebre un 
subsidi per part de la mútua de treball o la Seguretat 
Social que compensi a la treballadora de la seva absèn-
cia laboral fins a completar el cicle gestacional.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre els uniformes 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00897/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 53301 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

En el darrers anys, els representants dels agents dels 
Mossos d’Esquadra ha denunciat de forma reiterada 
que per determinades funcions o serveis que presten 
els agents determinades peces de la seva uniformitat 
no són les adients.

Els serveis que presten els agents dels Mossos d’Es-
quadra són molt diversos i això requereix una major 
diversitat de les peces de la uniformitat del cos per 
adequar-se als serveis que efectivament es presten.

Alguns exemples d’aquestes deficiències. La uniformi-
tat no és la necessària per prestar el servei en indrets 
de baixes temperatures. Els darrers exemples explici-
tats pels representants dels treballadors són les botes 
de la Unitat Canina o la jaqueta inoperativa de les AR-
RO.

A aquestes deficiències, cal afegir el fet el retard en la 
reposició de les peces utilitzades que agreugen la situ-
ació en que han de prestar el servei els agents.

El Govern porta ja algun any estudiant, segons les se-
ves manifestacions, la millora de la uniformitat del 

Cos de Mossos d’Esquadra. Però, fins ara, no ha facili-
tat a aquest Parlament cap conclusió al respecte.

Han estat diversos els pronunciaments del Parlament 
de Catalunya al respecte. El darrer és la Resolució 
466/X del Parlament, a proposta del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, on es insta al Go-
vern a garantir que els anys 2013 i 2014 els agents que 
desenvolupin les tasques policials a tot el territori dis-
posin de les peces d’uniformitat específiques i neces-
sàries per a exercir llurs funcions.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern: 

1. A presentar, en el termini de dos mesos, amb di-
àleg amb els representants dels agents, una diagnosi 
d’aquelles peces de la uniformitat del Cos de Mossos 
d’Esquadra que requereixen que siguin especifiques 
pels serveis que han de prestar els agents.

2. Tanmateix, a presentar, en el mateix termini, un ca-
lendari per la implantació efectiva d’aquestes peces es-
pecífiques en el Cos dels Mossos d’Esquadra.

3. Lliurar als grups parlamentaris tota aquella docu-
mentació i informes que disposi el Departament d’In-
terior on s’avaluï la uniformitat del Cos dels Mossos 
d’Esquadra dels darrers quatre anys.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del 
telèfon 012
Tram. 250-00898/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 53324 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

L’article 211-4 de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del 
Codi de consum de Catalunya obliga als empresaris a: 
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a) Atendre, facilitar i subministrar la informació que els 
sigui sol·licitada per les persones consumidores de forma 
personal i, si escau, presencial, pels mitjans adequats.

b) Atendre i informar, en qualsevol cas, les persones 
consumidores, de forma immediata i adequada i, si 
escau, presencialment, de qualsevol incidència, esde-
veniment o circumstància que afecti el funcionament 
normal de les relacions de consum, d’altra banda, mi-
nimitzar i pal·liar els possibles danys i perjudicis que 
se’n derivin, i evitar les esperes excessives i injustifi-
cades. A aquests efectes, si l’empresari o empresària 
disposa d’un telèfon o telèfons d’atenció a la cliente-
la, en cap cas no poden ésser de tarifació addicional, 
i n’ha d’informar i facilitar-ne el número o números a 
les persones consumidores.

c) Posar a disposició de les persones consumidores, si-
gui quin en sigui el lloc de residència, en qualsevol 
relació de consum, informació que ha d’incloure, en 
qualsevol cas, l’adreça postal, el número de telèfon 
d’atenció i el número de fax o l’adreça de correu elec-
trònic on les persones consumidores o bé poden sol-
licitar qualsevol mena d’assessorament o informació 
sobre el bé o servei adquirit o contractat, o bé poden 
formular les queixes o reclamacions sobre qualsevol 
assumpte que afecti el funcionament normal de les re-
lacions de consum.

Tanmateix, l’article 221-2 obliga a l’empresari a exhi-
bir de manera clara i inequívoca el telèfon, l’adreça de 
correu electrònic i, en tot cas, una adreça física on la 
persona consumidora pugui presentar reclamacions i 
pugui fer efectiu el dret de desistiment, d’acord amb el 
que estableix aquesta llei.

En el cas de màquines automàtiques, l’article 224-2, 
obliga a exposar un telèfon gratuït d’atenció a les per-
sones consumidores.

El 012 és el telèfon d’informació de la Generalitat de 
Catalunya que ofereix els serveis de: 

– Atenció i informació general dels serveis i actuaci-
ons de la Generalitat de Catalunya.

– Atenció, informació i gestió especialitzada per a 
campanyes i serveis específics.

– Suport a la realització dels tràmits telemàtics de la 
Generalitat de Catalunya.

En definitiva, a través d’aquest telèfon 012 es facilita 
informació i es gestiona els serveis de la Generalitat 
de Catalunya.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que el telèfon d’informació de la Generali-
tat de Catalunya 012 sigui gratuït pels ciutadans quan 

sol·licitin informació o facin gestions sobre serveis de 
la Generalitat.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre la facilitació de 
les dades de contacte de les associacions de 
consumidors i usuaris per part del telèfon 012
Tram. 250-00899/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 53325 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

Les associacions de consumidors i usuaris són enti-
tats que tenen per finalitat representar i defensar els 
drets i els interessos dels consumidors, tant de forma 
col·lectiva com en el seu assessorament quan es pretén 
garantir els drets individuals d’aquests.

Tanmateix, aquestes associacions tenen un paper fo-
namental en una doble vessant. Per una banda, en la 
funció d’informació als ciutadans per l’exercici dels 
seus drets com a consumidors. I, per l’altre, un paper 
de col·laboració amb les administracions, especial-
ment les que actuen com autoritats en matèria de con-
sum, per assolir aquestes finalitats.

És per tot això que quan un ciutadà entén que s’ha lesi-
onat els seus drets com a consumidors puguin accedir 
de forma fàcil tant a les autoritats en matèria de con-
sum com a les associacions de consumidors i usuaris 
que els permet obtenir una informació ràpida que en 
moltes ocasions és imprescindible pel rescabalament 
dels seus drets.

Associacions de consumidors han manifestat la seva 
sorpresa pel fet que el servei d’atenció telefònica de la 
Generalitat de Catalunya 012 no facilita dades de con-
tacte de les associacions de consumidors i usuaris als 
ciutadans que així ho demanden.

Entenem que facilitant aquesta informació es contri-
bueix a garantir els drets dels consumidors i el resca-
balament d’aquests quan han estat lesionats.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que el servei d’atenció telefònica 012 faciliti 
les dades de contacte de les associacions de consumi-
dors i usuaris del seu àmbit a aquells ciutadans que 
així ho sol·licitin.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre la informació als 
ciutadans del cost d’utilització del telèfon 012
Tram. 250-00900/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 53326 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

Quan un ciutadà accedeix al web de la Generalitat de 
Catalunya, en l’apartat del telèfon 012, i vol saber el cost 
del servei, es derivat al BOE de data 10 de desembre de 
2012. I s’afegeix que es consulti a l’operadora del ciutadà.

És evident que aquesta remissió suposa un exemple 
clar de manca de transparència perquè no es comunica 
de forma entenedora una cosa tan bàsica com el cost 
que té pel ciutadà el servei.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a donar a conèixer al ciutadans de forma clara i 
entenedora el cost que té la utilització del servei tele-
fònic 012 de la Generalitat de Catalunya en el seu web 
i en la resta de canals de comunicació que s’utilitzin.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre els habitatges 
que són propietat de les entitats financeres
Tram. 250-00901/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 53389 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

La llei 18/2007, de 28 de desembre, del Dret a l’Habi-
tatge, estableix en el seu preàmbul la possibilitat d’ins-
trumentar mecanismes en els supòsits en què s’ha de 
considerar incompleta la funció social de la propietat, 
que requereixen una reacció pública per a resoldre les 
situacions irregulars que es produeixen, la gravetat de 
les quals es mostra en termes d’afectació de drets fo-
namentals i del context social i urbà.

Es regula la reacció pública davant situacions d’in-
compliment de la funció social de l’habitatge amb 
diversos instruments, donant sempre prioritat a les 
actuacions preventives, de foment i d’assistència, se-
guint amb les mesures clàssiques de l’acció adminis-
trativa sancionadora. La Llei opta també per intro-
duir l’acció pública en matèria d’habitatge, per a fer 
un pas transcendent en la defensa dels interessos col-
lectius i també dels drets individuals associats a l’ha-
bitatge.

Així, aquesta Llei, estableix com a actuacions per 
a evitar la desocupació permanent dels habitatges, 
«L’Administració pot adoptar mesures altres que les 
que estableixen els apartats de l’1 al 4, entre les quals 
les de caràcter fiscal, amb els mateixos objectius d’in-
centivar l’ocupació dels habitatges i penalitzar-ne la 
desocupació injustificada.» (Art. 42.5).

En l’actualitat, la situació respecte de l’habitatge ha su-
perat, amb escreix, les pitjors previsions que la ma-
teixa llei apuntava. És per això que avui és més ne-
cessària que mai l’actuació pública, com a reacció a 
l’incompliment social de l’habitatge.

I aquesta reacció es fa més necessària davant dels ope-
radors del sector immobiliari que acumulen majors 
quantitats d’habitatge, en especial les entitats finance-
res.

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

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

1. Adoptar les mesures necessàries per que es deter-
minin els habitatges que en l’actualitat són propietat 
d’entitats financeres.

2. Contactar de manera immediata amb les entitats 
financeres a fi de manifestar-los la necessitat que, de 
manera voluntària, posin els seus habitatges en el mer-
cat de lloguer a preus assequibles i, en el cas que no si-
gui així, obri expedient sancionador a aquelles entitats 
que incompleixen de manera més flagrant la finalitat 
social de l’habitatge, atenent a la possibilitat que es re-
flexa a la Llei de l’Habitatge.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2014

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

Proposta de resolució sobre el deute pen-
dent del projecte d’intervenció integral del 
barri de la Maurina, de Terrassa
Tram. 250-00902/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 53390 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

Mitjançant la resolució PTO/433/2008, de 20 de fe-
brer, es va obrir la convocatòria per a l’any 2008 per 
a l’atorgament dels ajuts previstos en la Llei 2/2004, 
de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i vi-
les que requereixen una atenció especial, i el Decret 
369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desplega l’es-
mentada Llei.

En data 8 de juliol de 2008, el Govern va acordar ator-
gar al barri de La Maurina de Terrassa una subvenció 
de més de 8 M€, del total de 16 milions que, al llarg de 
quatre anys, entre 2008 i 2012, s’havien de destinar al 
barri per millorar espai públic, equipaments socials i 
per dinamitzar-lo comercialment i econòmica.

L’Ajuntament de Terrassa ha executat, a l’empara d’a-
quest Pla de Barris, més d’un 70% de les obres previs-
tes. Tanmateix, però, el deute pendent de la Generali-
tat amb l’Ajuntament ascendeix a més de 3,6M€. La 
decisió de la Generalitat d’aturar el Pla de Barris no 
només ha comportat que moltes zones del país amb 
necessitats especials hagin perdut la oportunitat d’im-
pulsar polítiques de regeneració urbana i cohesió so-
cial, sinó que ha deixat endeutats molts Ajuntaments 
als que devia haver abonat els ajuts concedits i no ho 
ha fet.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a elaborar de forma urgent, d’acord amb l’Ajun-
tament de Terrassa, un pla per fer efectiu el pagament 
del deute pendent que té contret, en concepte del pro-
jecte d’intervenció integral al barri de La Maurina del 
municipi de Terrassa, per un import de 3.690.434,74 
euros.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014

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

Proposta de resolució sobre el sanejament 
i l’adequació del Bloc dels Mestres, de Sa-
badell
Tram. 250-00903/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 53391 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El Bloc dels Mestres situat al carrer Sallarès i Pla, 
Grup Sant Pau núm. 26 de Sabadell, propietat de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, pateix des de fa 
anys la deixadesa de l’Agència. Es tracta d’un bloc de 
pisos, annex a una escola, que inicialment s’havia de 
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destinar com a residència els mestres d’aquesta, però 
que actualment es troba gairebé buit.

L’edifici, construït a principis dels anys seixanta, fa 
anys que es troba en un important estat de degradació, 
tal com la mateixa Agència reconeixia l’any 2008 pel 
que fa a la seva façana, de la qual es produeixen conti-
nus despreniments que afecten l’escola annexa. A més, 
l’edifici pateix també problemes d’insalubritat derivats 
de l’establiment de nius de coloms.

El 2008 l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ja va re-
conèixer la necessitat d’adoptar mesures de manteni-
ment de la façana per tal de resoldre els problemes que 
pateix la finca, i va iniciar gestions junt amb l’Ajunta-
ment de Sabadell per reconvertir l’edifici en un pro-
jecte d’habitatges dotacionals. Tanmateix, des de lla-
vors no s’ha materialitzat cap mesura, el que fa que els 
pisos continuïn buits en la seva majoria i que s’hagin 
incrementat els problemes de seguretat i d’insalubritat 
per les persones de l’entorn, la qual cosa genera grans 
molèsties al veïnat de la zona.

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. Resoldre els problemes d’insalubritat derivats de 
l’establiment d’un niu de coloms al Bloc dels Mestres 
situat al carrer Sellarès i Pla, Grup Sant Pau núm. 26 
de Sabadell, propietat de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya.

2. Adequar els pisos del Bloc dels Mestres situat al 
carrer Sellarès i Pla, Grup Sant Pau núm. 26 de Sa-
badell, per tal de posar-los a disposició de la Borsa de 
lloguer social de la Generalitat o bé cedir-los a la de 
l’Ajuntament de Sabadell.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014

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

Proposta de resolució sobre la distribució 
del Fons de cooperació local
Tram. 250-00904/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 53392 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

La Generalitat de Catalunya ha decidit unilateralment, 
sense el debat necessari amb les entitats municipalis-
tes i ajuntaments afectats, modificar els criteris de re-
partiment del Fons de Cooperació Local de tal manera 
que de forma totalment inesperada ha exclòs un total 
de 107 municipis, els de més població, els quals no re-
bran les quanties que respectivament havien compta-
bilitzat com a ingressos al pressupost de 2013.

Cal destacar que va ser en data 27 de desembre de 
2013 que es va publicar al Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya la Resolució de la Vicepresidenta del 
Govern i Consellera de Governació i Relacions Insti-
tucionals, GRI/2715/2013, de 19 de desembre, de dis-
tribució als municipis de Catalunya de la participació 
en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons 
de Cooperació Local de Catalunya, any 2013. I la ma-
joria de municipis afectats no van rebre cap tipus d’in-
formació sobre el canvi discrecional de criteris.

Aquesta mesura, que genera problemes de tresoreria a 
la majoria d’Ajuntaments, es suma a la ja delicada situ-
ació econòmica que afronten molts d’aquests Ajunta-
ments amb el quals la Generalitat té un deute pendent 
de liquidació que els escanya financerament.

Moltes veus autoritzades afirmen que la resolució es-
mentada infringeix el principi de reserva de Llei es-
tablert per l’article 219.1 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, que disposa que la Generalitat ha d’establir 
un fons de cooperació local destinat als governs locals, 
i això fa previsible una acumulació de recursos davant 
els òrgans judicials.

El fons de caràcter incondicionat s’ha de dotar a partir 
de tots els ingressos tributaris de la Generalitat i s’ha 
de regular per mitjà d’una llei del Parlament. La distri-
bució del fons s’ha de portar a terme tenint en compte 
la capacitat fiscal i les necessitats de despesa dels go-
verns locals. Segons els articles 197 i 198 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, correspon a 
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la Generalitat la creació d’aquest Fons i també la seva 
distribució mitjançant «la Llei anual de Pressupost ... 
d’acord amb els criteris que legalment s’estableixin». 
Així mateix, «en tot cas, els criteris de distribució han 
de tenir en compte les especificitats de l’organització 
territorial de Catalunya i les modificacions sobre el rè-
gim de les competències locals que resulten de la le-
gislació de règim local i de les lleis sectorials».

En aquest sentit, els criteris de distribució d’aquest 
fons de cooperació local s’han establert per mitjà de 
les diferents lleis de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya. En concret, l’última Llei de pressupostos 
aprovada, la Llei 1/2012, de 22 de febrer, estableix al 
seu article 51 la dotació pressupostària del Fons i els 
criteris de distribució; criteris que s’ajusten a les deter-
minacions de l’article 219.4 de l’Estatut d’Autonomia.

Aquest article estableix que la participació de lliure 
disposició del municipis, amb excepció del de Barce-
lona, es distribuirà d’acord amb els criteris següents: 

1. Atenent a la població com a indicador de despesa.

2. Atenent a la major despesa associada a la plurinu-
clearitat.

3. Atenent a la major despesa associada a la capitalitat 
comarcal.

4. Atenent a la despesa per la gestió del territori.

Per a l’exercici pressupostari 2013 han estat prorrogats 
els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
a l’exercici 2012, mitjançant Decret 170/2012, de 27 
de desembre, modificat pel Decret 164/2013, de 14 de 
maig, que estableix els criteris d’aplicació de la pròrro-
ga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
al 2012 mentre no siguin vigents els del 2013. Final-
ment, mitjançant l’Acord del Govern GOV/119/2013, 
de 27 d’agost, es modifica el límit del crèdit prorrogat 
establert en el Decret 170/2012, de 27 de desembre.

Els esmentats Decrets i l’Acord del Govern de la Ge-
neralitat no han modificat el contingut de l’article 51 
de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, pel que fa als criteris 
de distribució del Fons de cooperació i, sobre la base 
de la pròrroga dels crèdits previstos a la partida cor-
responent al Fons de Cooperació, es fixa un límit de 
depesa del 91,4%.

La Resolució de la Vicepresidenta del Govern i con-
sellera de Governació i Relacions Institucionals, 
GRI/2715/2013, de 19 de desembre, de distribució als 
municipis de Catalunya de la participació en els in-
gressos de la Generalitat integrada en el Fons de Coo-
peració Local de Catalunya altera els criteris, distribu-
int el Fons en funció de la diferència entre els imports 
dels lliuraments a compte de la participació en els in-
gressos de l’Estat dels exercicis 2012 i 2013.

Els imports de les esmentades bestretes dels exerci-
cis 2012 i 2013, tal com el seu nom indica, no pre-
determinen en cap sentit les quantitats que finalment 

rebrà cada entitat local pel concepte de participació en 
els ingressos de l’Estat, ja que es troba subjecte a la 
determinació de la liquidació definitiva, que pot ser, 
lògicament, substancialment diferent a la quantia dels 
lliuraments a compte. Això ha quedat absolutament 
acreditat en els exercicis 2008 i 2009, amb substanci-
als devolucions per part dels ens locals.

Concretament, a l’exercici 2013, s’ha produït un in-
crement molt important en les quanties de les bes-
tretes (al voltant d’un 16% de mitjana) com a con-
seqüència d’una estimació molt optimista de la 
recaptació de l’Estat corresponent a l’esmentat exer-
cici. A la vista de les dades disponibles de la recapta-
ció real dels ingressos de l’Estat a novembre 2013, es 
constata que és substancialment inferior a la previsió 
realitzada.

Per aquest motiu, és altament probable que l’import de 
la liquidació definitiva de l’exercici 2013 sigui negati-
va, incidint especialment en els Ajuntaments que han 
rebut bestretes superiors que es veuran doblement per-
judicats: hauran de tornar aquest increment transito-
ri de finançament i, alhora, no tindran cap ingrés pel 
Fons de Cooperació Local de Catalunya.

En definitiva, la resolució atorga caràcter definitiu a 
una distribució basada en criteris provisionals i consti-
tueix un atemptat als principis d’objectivitat i equitat.

La Resolució de la Vicepresidenta del Govern i con-
sellera de Governació i Relacions Institucionals, 
GRI/2715/2013 pot vulnerar la normativa sobre com-
promisos de despesa amb càrrec a pressupostos futurs, 
regulada per l’article 21 de la llei 1/2012, de 22 de fe-
brer, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2012, prorrogada per a l’any 2013, que textual-
ment diu: 

«Compromisos de despeses amb càrrec a pressupos-
tos futurs.

1. Els compromisos de despesa pluriennal que s’adqui-
reixin d’acord amb el que disposa el text refós de la 
Llei de finances publiques de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, s’han 
d’ajustar als criteris, els procediments i els límits esta-
blerts pel Govern.»

L’article 36 del Decret legislatiu 3/2002, disposa: 

«L’autorització de despeses amb un abast plurianual se 
subordinarà als crèdits que per a cada exercici consig-
ni el pressupost de la Generalitat.

2. Aquestes despeses es poden efectuar si tenen per 
objecte finançar alguna de les atencions següents: 

b) Transferències corrents derivades de normes de 
rang de llei o de convenis o de contractes programa 
que emparin actuacions d’abast plurianual.»

Certament, la participació en els ingressos de la Ge-
neralitat integrada en el Fons de Cooperació Local de 
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Catalunya any 2013 no es pot entendre sota cap con-
cepte com una transferència corrent que derivi d’actu-
acions d’abast pluriennal, al ser per la seva naturale-
sa una transferència corrent incondicionada que s’ha 
d’imputar comptablement al Pressupost 2013, segons 
l’article 38.1 del Reial Decret legislatiu 3/2002, de 24 
de desembre que textualment disposa: 

«1. A càrrec dels crèdits consignats al pressupost tan 
sols es poden contreure obligacions derivades de des-
peses que s’efectuïn durant l’any natural de l’exercici 
pressupostari.» 

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Deixar sense efectes la distribució efectuada per 
la Resolució de la Vicepresidenta del Govern i con-
sellera de Governació i Relacions Institucionals, 
GRI/2715/2013, de 19 de desembre, de distribució als 
municipis de Catalunya de la participació en els in-
gressos de la Generalitat integrada en el Fons de Co-
operació Local de Catalunya, any 2013, per causa de 
nul·litat de ple dret.

2. Dur a terme una nova distribució del Fons de Co-
operació Local, d’acord amb els criteris continguts a 
l’article 51 de la llei 1/2012, de 22 de febrer, de Pressu-
postos de la Generalitat.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2014

Maurici Lucena i Betriu Núria Parlon Gil
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la composi-
ció de la Junta Rectora del Parc Natural del 
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
Tram. 250-00905/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 53430 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

En data 28 de maig de 2010 es va aprovar la creació el 
Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. 
En el document de creació s’establia un període de dos 
anys per la creació del Pla Especial i d’un any per la 
creació del Pla Rector d’ús i gestió, en base a l’Informe 
que hauria de presentar la Junta rectora, representati-
va d’administracions i entitats socials dels àmbits im-
plicats. Passat el termini que estipulava la normativa 
aprovada sense que s’haguessin nomenat els organis-
mes rectors, aquest grup parlamentari ha anat dema-
nant repetides vegades que es fes efectiva la creació de 
la Junta rectora.

Finalment, el passat dia 14 gener el govern va apro-
var la creació de la Junta rectora del Parc Natural del 
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, integrada per 
vuit ajuntaments (Torroella de Montgrí, Pals, Bellcai-
re d’Empordà, l’Escala, Palau-Sator, Ullà, Fontanilles 
i Gualta), vint entitats i organitzacions dels sectors so-
cials implicats (agrari, pesquer, rural, cultural, recre-
atiu, científic i ambiental) i dotze representants de la 
Generalitat i altres administracions públiques.

Entenem que, per les funcions que ha de desenvolupar 
aquest organisme, el nombre de participants a la junta 
el farà poc operatiu. Al mateix temps constatem que hi 
ha una falta d’equilibri entre els sectors econòmics que 
tenen relació amb el parc i els sectors culturals o me-
diambientals, que pot dificultar la riquesa, la varietat o 
fins i tot l’equanimitat en les deliberacions o decisions 
que pogués prendre aquesta Junta.

En aquest sentit, ens volem fer ressò d’algunes al-
legacions presentades per entitats ambientalistes com 
l’Associació de Naturalistes de Girona (ANG), la Insti-
tució Alt empordanesa d’Estudi i Defensa de la Natura 
(Iaeden) i l’Associació del Fòrum l’Escala-Empúries, 
que coincideixen amb nosaltres en la creença que l’ac-
tual composició de la Junta Rectora s’hauria de basar 
en dos principis: 

– Una representativitat justa i equitativa de tota la di-
versitat territorial i social que s’inclou al Parc Natural

– El respecte a la normativa vigent, Llei 15/2010, del 
28 de maig, de declaració del Parc Natural del Mont-
grí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reserves na-
turals parcials i d’una reserva natural integral, pro-
mulgada pels representats de la ciutadania escollits en 
un procés democràtic 

Creiem, doncs, que una Junta Rectora amb un total 
de 40 membres difícilment serà efectiva i operativa i 
considerem necessari en aquest aspecte una revisió de 
la seva composició per tal de simplificar-la i per tal 
d’aconseguir alhora un equilibri de representació dels 
àmbits implicats.

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern: 

1. Revisar la composició de la Junta per fer-la més 
operativa reduint-ne la seva extensió i tenint en comp-
te una representativitat més equilibrada i proporcional 
entre tots els àmbits implicats.

2. Adoptar com a base per a una nova composició de 
la Junta que atengui els criteris anteriors, la següent 
representació: 

– Un representant del Departament de Governació.

– Un representant del Departament de Cultura.

– Un representant del Departament de Territori i Sos-
tenibilitat

– Tres representants del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

– Un representant del Departament de Comerç, Con-
sum i Turisme

– Un representant del Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

– Tres representants dels ajuntaments que tenen part 
del seu terme municipal inclòs al Parc Natural, desig-
nats pel Consell Comarcal del Baix Empordà.

– Dos representants de les entitats i organitzacions 
professionals agràries amb incidència a la zona.

– Un representant dels propietaris dels terrenys inclo-
sos al Parc Natural.

– Dos representants de les associacions catalanes que, 
d’acord amb els seus estatuts, tinguin com a finalitat la 
protecció de la natura i estiguin vinculades a la zona.

– Un representant de les empreses del sector turístic

– Un representant del Consell Universitari de Catalu-
nya.

– Quatre tècnics designats a proposta de l’Institut 
d’Estudis Catalans, que s’hagin destacat en la defensa 
i l’estudi de la zona.

– El director del Parc Natural, que actuarà com a se-
cretari de la Junta

Palau del Parlament, 24 de gener de 2014

Dolors Camats i Luis Marc Vidal i Pou
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

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

Propostes de compareixença d’organitzacions 
i grups socials presentades pels grups parla-
mentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la CJDH, 27.11.13

Grup Parlamentari d’iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i alternativa

Proposta de compareixença de Matilde Aragó, magis-
trada (tram. 352-00366/10)

Proposta de compareixença president del Consell 
dels Col·legis d’Advocats de Catalunya (tram. 352-
00367/10)

Proposta de compareixença del president del Consell 
dels Col·legis de Procuradors (tram. 352-00368/10)

Proposta de compareixença del president del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya (tram. 352-
00369/10)

Proposta de compareixença del fiscal superior de Ca-
talunya (tram. 352-00370/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates (tram. 
352-00371/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Prò-
pia (tram. 352-00372/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Plataforma Justícia per a Tothom (tram. 352-00373/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
sectorial dels treballadors de l’Administració de justí-
cia de Comissions Obreres (tram. 352-00374/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
sectorial dels treballadors de l’Administració de jus-
tícia de la Unió General de Treballadors (tram. 352-
00375/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
sectorial dels treballadors de l’Administració de justí-
cia de la Central Sindical Independent i de Funciona-
ris (tram. 352-00376/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi de Secretaris Judicials (tram. 352-00377/10)
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Proposta de compareixença d’una representació de 
Jutges per a la Democràcia (tram. 352-00378/10)

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Progressista de Fiscals (tram. 352-
00379/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Observatori de la Llengua Catalana (tram. 352-
00380/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Sindicat de Secretaris Judicials (tram. 352-00381/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Plataforma per la Llengua (tram. 352-00382/10)

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Plataforma per la Llengua (tram. 352-00385/10)

Proposta de compareixença d’una representació l’As-
sociació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia 
(tram. 352-00386/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya (tram. 
352-00387/10)

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Observatori Català de la Justícia (tram. 352-
00388/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’associació de Jutges per la Democràcia a Catalunya 
(tram. 352-00389/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Professional de la Magistratura (tram. 
352-00390/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Jutges i Magistrats Francisco de Vito-
ria (tram. 352-00391/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió Progressista de Fiscals (tram. 352-00392/10)

Proposta de compareixença del president del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya (tram. 352-
00393/10)

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Proposta de compareixença de Miguel Ángel Gimeno 
Jubero, president del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (tram. 352-00397/10)

Proposta de compareixença de Lluís Jou i Mirabent, 
notari i ex-director general de Política Lingüística 
(tram. 352-00398/10)

Proposta de compareixença d’Agustí Carles, president 
de l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua 
Pròpia (tram. 352-00399/10)

Proposta de compareixença d’Ester Franquesa i Bo-
net, directora general de Política Lingüística (tram. 
352-00400/10)

Proposta de compareixença d’Antoni Milian, catedrà-
tic de dret administratiu de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (tram. 352-00401/10)

Grup Parlamentari Socialista

Proposta de compareixença de Paquita Sanvicén Tor-
né, directora del Centre de Normalització Lingüística 
de Lleida (tram. 352-00408/10)

Proposta de compareixença d’Isidor Garcia Sánchez, 
ex-director general de Recursos de l’Administració de 
Justícia (tram. 352-00409/10)

Proposta de compareixença del president del Consell 
dels Col·legis d’Advocats de Catalunya (tram. 352-
00410/10)

Proposta de compareixença del president del Consell 
dels Col·legis de Procuradors (tram. 352-00411/10)

Proposta de compareixença del president del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya (tram. 352-
00412/10)

Proposta de compareixença del fiscal superior de Ca-
talunya (tram. 352-00413/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates (tram. 
352-00414/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Prò-
pia (tram. 352-00415/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Plataforma Justícia per a Tothom (tram. 352-00416/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
sectorial dels treballadors de l’Administració de justí-
cia de Comissions Obreres (tram. 352-00417/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
sectorial dels treballadors de l’Administració de jus-
tícia de la Unió General de Treballadors (tram. 352-
00418/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
sectorial dels treballadors de l’Administració de justí-
cia de la Central Sindical Independent i de Funciona-
ris (tram. 352-00419/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi de Secretaris Judicials (tram. 352-00420/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Jutges per a la Democràcia (tram. 352-00421/10)

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Progressista de Fiscals (tram. 352-
00422/10)
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Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Observatori de la Llengua Catalana (tram. 352-
00423/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Sindicat de Secretaris Judicials (tram. 352-00424/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Plataforma per la Llengua (tram. 352-00425/10)

Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya

Proposta de compareixença de Sonia Gutiérrez 
Muñoz, magistrada titular del Jutjat Penal número 16 
de Barcelona (tram. 352-00426/10)

Proposta de compareixença de Pablo Nuevo López, 
doctor en dret i professor de la Universitat Abat Oliba 
CEU (tram. 352-00427/10)

Acord de la Comissió sobre les compareixen-
ces proposades
Comissió de Justícia i Drets Humans, 

12.12.2013, DSPC-C 298

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades 

Compareixença de Matilde Aragó, magistrada (tram. 
353-00296/10)

Compareixença del president del Consell dels Col·legis 
d’Advocats de Catalunya (tram. 353-00297/10)

Compareixença del president del Consell dels Col·legis 
de Procuradors (tram. 353-00298/10)

Compareixença del president del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (tram. 353-00299/10)

Compareixença del fiscal superior de Catalunya (tram. 
353-00300/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Juristes Demòcrates (tram. 353-00301/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació de 
Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia (tram. 353-
00302/10)

Compareixença d’una representació de la Plataforma 
Justícia per a Tothom (tram. 353-00303/10)

Compareixença d’una representació de la sectorial 
dels treballadors de l’Administració de justícia de Co-
missions Obreres (tram. 353-00304/10)

Compareixença d’una representació de la sectorial 
dels treballadors de l’Administració de justícia de la 
Unió General de Treballadors (tram. 353-00305/10)

Compareixença d’una representació de la sectorial 
dels treballadors de l’Administració de justícia de la 

Central Sindical Independent i de Funcionaris (tram. 
353-00306/10)

Compareixença d’una representació del Col·legi de Se-
cretaris Judicials (tram. 353-00307/10)

Compareixença d’una representació de Jutges per a la 
Democràcia (tram. 353-00308/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Progressista de Fiscals (tram. 353-00309/10)

Compareixença d’una representació de l’Observatori 
de la Llengua Catalana (tram. 353-00310/10)

Compareixença d’una representació del Sindicat de 
Secretaris Judicials (tram. 353-00311/10)

Compareixença d’una representació de la Plataforma 
per la Llengua (tram. 353-00312/10)

Compareixença d’una representació de l’Observatori 
Català de la Justícia (tram. 353-00313/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Professional de la Magistratura (tram. 353-00314/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació de 
Jutges i Magistrats Francisco de Vitoria (tram. 353-
00315/10)

Compareixença de Lluís Jou i Mirabent, notari i ex-
director general de Política Lingüística (tram. 353-
00316/10)

Compareixença d’Ester Franquesa i Bonet, directora 
general de Política Lingüística (tram. 353-00317/10)

Compareixença d’Antoni Milian, catedràtic de dret 
administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na (tram. 353-00318/10)

Compareixença de Paquita Sanvicén Torné, directo-
ra del Centre de Normalització Lingüística de Lleida 
(tram. 353-00319/10)

Compareixença d’Isidor Garcia Sánchez, ex-director 
general de Recursos de l’Administració de Justícia 
(tram. 353-00320/10)

Propostes de compareixença d’organitzacions i 
grups socials rebutjades

Proposta de compareixença de Sonia Gutiérrez 
Muñoz, magistrada titular del Jutjat Penal número 16 
de Barcelona (tram. 352-00426/10)

Proposta de compareixença de Pablo Nuevo López, 
doctor en dret i professor de la Universitat Abat Oliba 
CEU (tram. 352-00427/10)
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3.10.75. PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ DAVANT 
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procediment per a la interposició d’un recurs 
d’inconstitucionalitat contra la Llei de l’Estat 
27/2013, del 27 de desembre, de racionalit-
zació i sostenibilitat de l’Administració local
Tram. 212-00004/10

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties 
Estatutàries

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 53103).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.01.2014.

N. de la R.: La sol·licitud es reprodueix en la secció 4.67.

Procediment per a la interposició d’un re-
curs d’inconstitucionalitat contra la Llei or-
gànica 8/2013, del 9 de desembre, per a la 
millora de la qualitat educativa
Tram. 212-00005/10

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties 
Estatutàries

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 53176).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.01.2014.

N. de la R.: La sol·licitud es reprodueix en la secció 4.67.

Procediment per a la interposició d’un re-
curs d’inconstitucionalitat contra la Llei de 
l’Estat 23/2013, del 23 de desembre, regu-
ladora del factor de sostenibilitat i l’índex de 
revaloració del sistema de pensions de la 
Seguretat Social
Tram. 212-00006/10

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties 
Estatutàries

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 53337).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.01.2014.

N. de la R.: La sol·licitud es reprodueix en la secció 4.67.

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Situació de compatibilitat o d’incompatibili-
tat d’un diputat
Tram. 234-00019/10

Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Di-
putats

Al Ple del Parlament

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió 
tinguda el 28 de gener de 2014, ha acordat d’establir el 
dictamen següent: 

Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya en 
matèria d’incompatibilitats dels diputats del Parlament 
de Catalunya, i d’examinar les dades declarades pel 
diputat Òscar Ordeig i Molist relatives a les activitats 
professionals, laborals o empresarials que exerceix i 
als càrrecs públics que ocupa, d’acord amb l’article 
16.1.b del Reglament i la legislació aplicable, la Co-
missió, en compliment del que disposa l’article 11.2 
del Reglament, proposa al Ple la situació de compa-
tibilitat del diputat Òscar Ordeig i Molist (tram. 234-
00019/10).

Palau del Parlament, 28 de gener de 2014

El secretari La presidenta de la Comissió
Benet Maimí i Pou Carmen de Rivera i Pla

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió d’Interior
Tram. 410-00005/10

Substitució de diputats
Reg. 53273; 53275 / Coneixement: 

Mesa del Parlament, 28.01.2014

Reg. 53273

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix el Re-
glament del Parlament, comunica els següents canvis 
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d’adscripcions de diputats a les comissions parlamen-
tàries: 

Comissió

Comissió d’Interior

Alta

Ferran Pedret i Santos

Baixa

Xavier Sabaté i Ibarz

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Reg. 53275 

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix el Re-
glament del Parlament, comunica els següents canvis 
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamen-
tàries: 

Comissió

Comissió d’Interior

Alta

Òscar Ordeig i Molist

Baixa

Eva Granados Galiano

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Composició de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Na-
tural
Tram. 410-00006/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 53269 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 40 
del Reglament del Parlament, comunica que el diputat 
Òscar Ordeig i Molist ha estat designat membre de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Composició de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat
Tram. 410-00008/10

Substitució de diputats
Reg. 53268 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix el Re-
glament del Parlament, comunica els següents canvis 
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamen-
tàries: 

Comissió

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Alta

Òscar Ordeig i Molist 

Baixa

Núria Segú Ferré

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Composició de la Comissió de Cultura i 
Llengua
Tram. 410-00010/10

Substitució de diputats
Reg. 53276 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix el Re-
glament del Parlament, comunica els següents canvis 
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamen-
tàries: 

Comissió

Comissió de Cultura i Llengua
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Alta

Xavier Sabaté i Ibarz

Baixa

Ferran Pedret i Santos

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Composició de la Comissió de Salut
Tram. 410-00011/10

Substitució de diputats
Reg. 53271; 53321 / Coneixement: 

Mesa del Parlament, 28.01.2014

Reg. 53271

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix el Re-
glament del Parlament, comunica els següents canvis 
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamen-
tàries: 

Comissió

Comissió de Salut

Alta

Núria Segú Ferré

Baixa

Joan Ignasi Elena Garcia

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Reg. 53321 

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 Salut

Alta

Meritxell Borràs i Solé

Baixa

Annabel Marcos i Vilar

Palau del Parlament, 23 de gener de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

4.45.10. COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES 
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Composició de la Comissió de Peticions
Tram. 412-00002/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 53265 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 40 
del Reglament del Parlament, comunica que el diputat 
Òscar Ordeig i Molist ha estat designat membre de la 
Comissió de Peticions.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

4.45.25. GRUPS PARLAMENTARIS

Composició del Grup Parlamentari Socialista
Tram. 399-00001/10

Substitució de representants
Reg. 53264 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari, d’acord amb el que estableix l’article 21 del 
Reglament del Parlament, comunica els següents can-
vis en els òrgans de representació del dit grup parla-
mentari: 

Portaveu adjunta primera: Montserrat Capdevila Tatché

Portaveu adjunta segona: Núria Parlon Gil
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Portaveu adjunt tercer: Celestino Corbacho Chaves

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Composició del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans
Tram. 399-00002/10

Substitució de representants
Reg. 53216 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, President del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
21 del Reglament del Parlament, comunica que, havent 
presentat la seva renúncia al càrrec l’actual Portaveu, a 
partir del dia d’avui els òrgans de representació del dit 
grup parlamentari passen a ser els següents: 

President: Albert Rivera Díaz

Portaveu: Carina Mejías Sánchez

Portaveu adjunt: Inés Arrimadas Garcia

Coordinador: José Manuel Villegas Pérez

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

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. 53281 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 62 del 
Reglament del Parlament, comunica que el representant 
del Grup Parlamentari Socialista a l’Intergrup per la Pau 
i la Llibertat al Sàhara és el diputat Ferran Pedret i San-
tos, en substitució de la diputada Núria Ventura Brusca.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
257/X, sobre la utilització d’espais esportius 
d’entitats públiques o de finançament pú-
blic pels infants i adolescents dels centres 
oberts
Tram. 290-00220/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 52805 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00220/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 257/X, 
sobre la utilització d’espais esportius d’entitats públi-
ques o de finançament públic pels infants i adolescents 
dels centres oberts.

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 257/X, sobre la uti-
lització d’espais esportius d’entitats públiques o de fi-
nançament públic pels infants i adolescents dels cen-
tres oberts (núm. tram. 290-00220/10), us informo que 
des de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència es va contactar amb les principals en-
titats municipalistes proposant elaborar conjuntament 
un protocol per a potenciar l’ús d’espais esportius pú-
blics per part dels infants i adolescents participants als 
centres oberts.

Actualment disposem ja dels noms de les persones de-
signades per a aquestes entitats i està prevista la pri-
mera reunió de treball durant el mes de febrer.

Barcelona, 20 de gener de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família
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Control del compliment de la Resolució 258/X, 
sobre la garantia de participació del Consell 
Assessor de Polítiques Socials i Familiars i de 
codecisió dels ens locals titulars de part del 
sistema de serveis socials en la redacció de la 
nova Cartera de serveis socials
Tram. 290-00221/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 53219 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00221/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 258/X, 
sobre la garantia de participació del Consell Assessor 
de Polítiques Socials i Familiars i de codecisió dels 
ens locals titulars de part del sistema de serveis socials 
en la redacció de la nova Cartera de serveis socials.

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 258/X, sobre la 
garantia de participació del Consell Assessor de Po-
lítiques Socials i Familiars i de codecisió dels ens lo-
cals titulars de part del sistema de serveis socials en la 
redacció de la nova Cartera de serveis socials (núm. 
tram. 290-00221/10), us informo que per a l’any 2014 
s’ha proposat, en el sí de la llei de pressupostos, la 
pròrroga de la Cartera de serveis socials. En el procés 
d’elaboració de la nova Cartera de serveis socials es 
comptarà amb la participació de tots els organismes i 
ens implicats que preveu la Llei de serveis socials de 
Catalunya.

Barcelona, 21 de gener de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Resolució 
262/X, per la qual s’aprova l’Informe de fis-
calització 4/2013, sobre l’Agència Catalana 
de la Joventut, corresponent al 2010
Tram. 290-00224/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 52804 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00224/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 262/X, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 4/2013, 

sobre l’Agència Catalana de la Joventut, corresponent 
al 2010.

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 262/X, per la 
qual s’aprova l’Informe de fiscalització 4/2013, so-
bre l’Agència Catalana de la Joventut, corresponent 
al 2010 (núm. tram. 290-00224/10), us informo que la 
Direcció General de Joventut treballa en l’elaboració 
del contracte programa que ha signar amb l’Agència 
Catalana de la Joventut (ACJ) i en la preparació de les 
fitxes pertinents. Aquest contracte programa, tal i com 
assenyala el termini d’aquesta resolució, ja estarà en-
llestit per al 4 d’abril de 2014.

Pel que fa a la regularització dels contractes de serveis 
i els convenis establerts per l’ACJ d’acord amb els pro-
cessos de la contractació administrativa, us informo 
que s’està treballant per tal que aquest any 2014 els 
contractes d’activitats escolars s’ajustin a la contracta-
ció administrativa i, consegüentment, l’ACJ compleixi 
els procediments de contractació administrativa que li 
són aplicables.

Barcelona, 16 de gener de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Resolució 
275/X, sobre l’acabament de les obres de la 
carretera C-51 entre Valls i el Vendrell i sobre 
els pagaments pendents als afectats pel tra-
çat de la carretera
Tram. 290-00237/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 53003 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00237/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 275/X, 
sobre l’acabament de les obres de la carretera C-51 en-
tre Valls i el Vendrell i sobre els pagaments pendents 
als afectats pel traçat de la carretera.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment al punt b de la Resolució 275/X, so-
bre l’acabament de les obres de la carretera C-51 en-
tre Valls i el Vendrell i sobre els pagaments pendents 
als afectats pel traçat de la carretera (núm. tram. 290-
00237/10), us informo del següent:

Els pagaments pendents de les expropiacions als afec-
tats pel traçat de la C-51 entre Valls i el Vendrell va 
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ser un compromís adquirit per aquest Departament. 
En aquest sentit s’ha previst al pressupost del Departa-
ment per al 2014 i tan bon punt s’aprovi es donarà trà-
mit als expedients expropiatoris.

Barcelona, 21 de gener de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
309/X, sobre el servei d’assistència jurídica 
gratuïta i el servei d’orientació jurídica peni-
tenciària
Tram. 290-00265/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 52815 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 28.01.2014

A la Comissió de Justícia i Drets Humans

Núm. resolució: 290-00265/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 309/X, 
sobre el servei d’assistència jurídica gratuïta i el servei 
d’orientació jurídica penitenciària 

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 309/X, del Parlament 
de Catalunya, sobre el servei d’assistència jurídica 
gratuïta i el servei d’orientació jurídica penitenciària 
(núm. tram. 290-00265/10), us trameto, en document 
adjunt, l’informe elaborat pel Secretari General.

Barcelona, 17 de gener de 2014

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 
312/X, sobre l’elaboració d’un pla de serveis 
i atenció sanitària per al Ripollès
Tram. 290-00268/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 53332 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 30 dies el termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb nú-
mero de tramitació 290-00268/10, sobre 312/X, sobre 
l’elaboració d’un pla de serveis i atenció sanitària per 
al Ripollès, el control de compliment de la qual cor-
respon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 22 de gener de 2014

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
53332).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 24.01.2014 al 13.02.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 14.02.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.01.2014.

Control del compliment de la Resolució 
313/X, sobre el model sanitari de la regió sa-
nitària de Girona
Tram. 290-00269/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 53333 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,
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Sol·licito: 

L’ampliació en 30 dies el termini per a la presentació de 
l’informe de compliment de la resolució amb número 
de tramitació 290-00269/10, sobre 313/X, sobre el mo-
del sanitari de la regió sanitària de Girona, el control de 
compliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 22 de gener de 2014

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
53333).
Pròrroga apartats c i e: d’acord amb els articles 94 i 
140.3 del Reglament, s’acorda de concedir una pròrro-
ga de 15 dies hàbils del termini que disposa el Govern 
per a retre comptes davant la Comissió corresponent, 
el qual finirà el 05.02.2014, a les 9:30 h.
Pròrroga apartats a i b: d’acord amb els articles 94 i 
140.3 del Reglament, s’acorda de concedir una pròrro-
ga de 15 dies hàbils del termini que disposa el Govern 
per a retre comptes davant la Comissió corresponent, 
el qual finirà el 14.02.2014, a les 9:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.01.2014.

Control del compliment de la Resolució 
315/X, sobre el manteniment de les ambu-
làncies, els vehicles i el personal de Sistema 
d’Emergències Mèdiques, SA
Tram. 290-00271/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 53334 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 30 dies el termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb núme-
ro de tramitació 290-00271/10, sobre 315/X,  sobre el 
manteniment de les ambulàncies, els vehicles i el per-
sonal de Sistema d’Emergències Mèdiques, el control 
de compliment de la qual correspon a la Comissió de 
Salut.

Barcelona, 22 de gener de 2014

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
53334).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 24.01.2014 al 13.02.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 14.02.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.01.2014.

Control del compliment de la Resolució 
317/X, sobre la reobertura del servei d’aten-
ció continuada del CAP Gavà 1
Tram. 290-00273/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 53335 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 30 dies el termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb nú-
mero de tramitació 290-00273/10, sobre 317/X, sobre 
la reobertura del servei d’atenció continuada del CAP 
Gavà 1, el control de compliment de la qual correspon 
a la Comissió de Salut.

Barcelona, 22 de gener de 2014

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
53335).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 24.01.2014 al 13.02.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 14.02.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.01.2014.
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Control del compliment de la Resolució 
318/X, sobre l’atenció primària a Gavà
Tram. 290-00274/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 53336 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 30 dies el termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb nú-
mero de tramitació 290-00274/10, sobre 318/X, sobre 
l’atenció primària a Gavà, el control de compliment de 
la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 22 de gener de 2014

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
53336).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 24.01.2014 al 13.02.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 14.02.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.01.2014.

Control del compliment de la Resolució 
333/X, sobre la convocatòria d’ajuts en l’àm-
bit agrari
Tram. 290-00288/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 53431 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00288/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 333/X, 
sobre la convocatòria d’ajuts en l’àmbit agrari.

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 333/X, sobre la 
convocatòria d’ajuts en l’àmbit agrari (núm. tram. 290-
00288/10), us informo del següent:

L’any 2013 es van convocar línies d’ajut per al foment 
de l’ús de les assegurances agràries i ajuts destinats a 
la cooperació per al desenvolupament de nous produc-
tes, processos i tecnologies en el sector agrícola, ali-
mentari i en el sector forestal (mesura 124 PDR) amb 
les mateixes aportacions pressupostàries que a l’any 
2012. Es van convocar també ajuts per a les activitats 
de promoció dels programes de qualitat dels aliments 
(mesura 133 PDR) i ajuts destinats a la promoció i cer-
tificació dels productes amb distintiu d’origen i qua-
litat dels aliments i l’artesania alimentària a Catalu-
nya. Pel que fa a la priorització de les agrupacions de 
productors i/o cooperatives agràries, es van convocar 
ajuts per al foment de la concentració, la intercoopera-
ció i la modernització de les cooperatives i altres enti-
tats associatives agràries.

Barcelona, 20 de gener de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

Control del compliment de la Resolució 
408/X, sobre la constitució d’un nou grup de 
treball sobre la gestió del sistema d’autopis-
tes i dels peatges com a elements regula-
dors de la mobilitat
Tram. 290-00361/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 53427 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00361/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 408/X, 
sobre la constitució d’un nou grup de treball sobre la 
gestió del sistema d’autopistes i dels peatges com a ele-
ments reguladors de la mobilitat.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment al punt b de la Resolució 408/X, 
sobre la constitució d’un nou grup de treball sobre la 
gestió del sistema d’autopistes i dels peatges com a 
elements reguladors de la mobilitat (núm. tram. 290-
00361/10), us informo del següent:

S’ha convocat per al proper 27 de gener la reunió cons-
titutiva del Grup de Treball sobre la gestió del sistema 
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d’autopistes i dels peatges com a elements reguladors 
de la mobilitat.

Barcelona, 23 de gener de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 42/X, 
sobre la situació de la infància
Tram. 390-00042/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 53319 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. moció: 390-00042/10

Sobre: Control compliment de la Moció 42/X, sobre la 
situació de la infància

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment al punt q) de la Moció 42/X, sobre la situ-
ació de la infància (núm. de tram. 390-00042/10), us 
informo que el passat dia 16 de juliol es van aprovar 
a Govern els convenis amb les principals entitats de 
lleure amb una aportació d’1,7M€ per a la concessió 
de beques per a places de colònies, casals i activitats 
de lleure per a infants i adolescents de famílies en situ-
acions de risc social per a assegurar la cobertura de les 
necessitats alimentàries.

D’altra banda, el Govern va posar a disposició dels 
ens locals 827 places becades en el marc del programa 
L’estiu és teu perquè els infants i adolescents en situ-
ació d’especial vulnerabilitat gaudissin d’activitats de 
lleure en la xarxa d’albergs de Catalunya, a més de ga-
rantir la correcta atenció de totes les seves necessitats 
bàsiques durant tot el període.

Igualment, es va prioritzar el finançament d’activitats 
de lleure a entitats en el marc del conveni entre la Ge-
neralitat de Catalunya i la Federació Catalana de Cai-
xes d’Estalvis en matèria d’obra social. Aquesta acció 
es va acordar amb les entitats implicades com a nove-
tat pel 2013.

En relació amb impulsar el centres oberts com a punts 
de distribució d’alimentació per als infants i llurs fa-
mílies en el si de la Taula de Distribució d’Aliments, 
el passat mes de juliol la Direcció General d’Atenció a 
la Infància i l’Adolescència va informar a tots els ser-

veis de centres oberts previstos a la cartera de serveis 
socials vigent, de les condicions per ser autoritzats pel 
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca com a 
serveis receptors de fruites i hortalisses procedents de 
retirada, atès que els centres oberts poden oferir bere-
nar com una activitat més del servei, amb la qual cosa 
poden ajudar a l’adequada adquisició d’hàbits alimen-
taris i compensar possibles deficiències.

Pel que fa a la prova pilot del programa Jugar i Llegir, 
us informo que durant el passat mes de juliol, i per ga-
rantir que els infants usuaris del programa poguessin 
esmorzar o berenar en període de no escolarització, 
es van iniciar uns tallers d’alimentació saludable que 
tenen com a objectiu introduir als infants nocions bà-
siques d’alimentació, hàbits d’higiene i proporcionar el 
berenar o l’esmorzar als nens i nenes inscrits. Aquest 
taller es va dur a terme en 22 equipaments cívics i es 
van atendre 722 infants.

Sobre l’increment de suport als ens locals per a ajuts 
d’urgència social, el Govern, en la seva sessió de 16 de 
juliol, va aprovar transferències de crèdit provinents 
del fons de contingència al departament de Benestar 
Social i Família per a garantir l’alimentació a la infàn-
cia i l’adolescència en concepte d’ajuts d’urgència so-
cial a ens locals, i s’ha atorgat a tots aquells municipis 
que ho han sol·licitat.

Pel que fa a les polítiques d’habitatge protegits, per a 
persones en situació de vulnerabilitat, el Departament 
de Territori i Sostenibilitat destina 200 M€ en quatre 
anys als programes socials d’habitatge

El Departament de Territori i Sostenibilitat ja ha anun-
ciat la posada en marxa a finals de febrer d’enguany 
d’una nova línia d’ajuts destinada específicament a 
persones en situació d’atur de llarga durada i amb in-
gressos molt baixos per evitar desnonaments i adre-
çada a solucionar situacions urgents de famílies que 
no poden esperar a les convocatòries ordinàries. El col-
lectiu d’aturats de llarga durada, especialment vulne-
rable, podrà optar a ajuts d’entre 100 i 200€ mensuals 
durant un any, bé per pagar el lloguer, bé per pagar la 
hipoteca. Aquesta prestació té una dotació pressupos-
tària de 7M€ i es preveu que se’n beneficiïn unes 4.000 
famílies.

El Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, va canalitzar al llarg de 
2013 ajuts per a un total de 24.167 llars. D’aquestes, 
18.919 van rebre algun tipus de prestació per al paga-
ment habitual del lloguer, mentre que 2.703 van resul-
tar beneficiàries d’alguna de les línies d’ajut urgents, 
bé sigui per afrontar deutes en el pagament del lloguer 
o de la hipoteca o per trobar una altra llar en cas d’ha-
ver patit un desnonament. Igualment, 1.687 famílies 
residents en el parc públic de la Generalitat van rebre 
ajuts implícits per continuar-hi vivint.

Aquest Govern ha posat en funcionament per primer 
cop, una línia d’ajuts per a famílies que han patit la 
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pèrdua del seu primer habitatge per impossibilitat de 
pagar-lo, aquest programa de nova implantació s’afe-
geix a la prestació urgent a fons perdut, de caràcter 
preventiu, i que pretén precisament evitar que es doni 
aquesta situació

S’ha creat la Taula de desnonaments i s’ha signat un 
acord amb entitats financeres per tal d’ampliar la dis-
posició d’habitatges en lloguer social, especialment en 
aquells municipis amb demanda acreditada, per poder 
posar a disposició d’aquelles famílies amb pocs recur-
sos i amb greus dificultats d’accés a l’habitatge els pi-
sos buits que actualment estan en mans de les entitats 
financeres o societats que han rebut ajuts públics.

En aquest marc, destacar l’acord amb Catalunya Cai-
xa el passat 8 d’octubre per destinar part del seu estoc 
d’habitatges buits, inicialment uns 400, a lloguer soci-
al assequible en els 70 municipis que tenim identificats 
amb acreditada demanda d’habitatge. Des del Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat es continua treba-
llant per aconseguir nous acords amb altres entitats fi-
nanceres i amb la SAREB.

En el marc del nou model de prevenció la figura de 
l’educador està circumscrita als Centres Oberts amb 
l’objectiu d’atendre la infància i l’adolescència en si-
tuació de risc de desprotecció infantil que assisteix al 
centre i pot col·laborar amb els plans de desenvolupa-
ment comunitari que s’estigui duent a terme, sempre 
però des de la perspectiva d’atendre la infància i l’ado-
lescència en risc de desprotecció.

Pel que fa a l’equiparació de les famílies nombroses 
i les famílies monoparentals us fem saber que estan 
equiparades en ajuts i prestacions, pel que fa a avan-
tatges com transport, descomptes en comerços, puntu-
ació per matriculació a llars d’infants i escoles, etc., i 
són tractades d’igual manera.

L’única diferència es dóna en la matrícula università-
ria i transports estatals, que no depèn del Govern de la 
Generalitat.

Per això, i per contrarestar aquesta situació, el Govern 
de la Generalitat equipara les famílies monoparentals 
a les famílies nombroses en les Beques Equitat, a dife-
rència del que fa el govern estatal.

Aquestes beques assignen a les famílies monoparen-
tals unes deduccions similars a les famílies nombro-
ses, a més d’aplicar-se automàticament un tram de ren-
da inferior al que li correspondria, fet que comporta 
una deducció superior en el preu de la matrícula uni-
versitària.

El Govern de l’Estat, en un dels apartats de la mesura 
Foment de l’emprenedoria i l’autocupació de les me-
sures de xoc o d’alt impacte de l’Estratègia d’empre-
nedoria i ocupació jove 2013/2016, recull el Foment 
de l’Economia Social i l’emprenedoria col·lectiva com 
a mesura per afavorir i incentivar la incorporació de 
joves desocupats menors de 30 anys a les empreses 

d’Economia Social. D’aquesta manera s’incentivarà la 
incorporació d’aquestes persones a les cooperatives i a 
les societats laborals en qualitat de socis treballadors, 
i de desocupats en risc d’exclusió social a les empreses 
d’inserció a través d’una bonificació en la quota em-
presarial a la Seguretat Social de 800€ anuals durant 
un total de 3 anys.

Pel que fa a impulsar un pla de reentrada al sistema 
d’ensenyament reglat per als adolescents i joves que 
l’han abandonat prematurament i a potenciar progra-
mes de transició en l’àmbit escola treball us fem avi-
nent que l’oferta pública de programes de qualificació 
professional inicial (PQPI) organitzats pel Departa-
ment d’Ensenyament (una part en col·laboració amb 
les administracions locals i amb empreses), ha anat 
creixent progressivament els últims anys.

Així del curs 2011-2012, l’oferta de grups de PQPI 
operats pel Departament d’Ensenyament va ser de 
208; el curs 2012-2013, de 244 i el curs 2013-2014, de 
269.

El pes en el conjunt de l’oferta dels programes operats 
pel Departament també ha incrementat progressiva-
ment. Han passat de constituir el 43 % dels programes 
realitzats l’any 2011-2012, al 54 % l’any 2013-2014. 
Per tant, l’oferta pública és majoritària.

En l’organització de part d’aquesta oferta, el Depar-
tament d’Ensenyament col·labora amb 74 administra-
cions locals i amb 38 empreses que participen en la 
formació teòrico-pràctica. El curs 2013-2014, s’inicia 
col·laboració amb 2 nous ajuntaments i s’incorporen 
convenis amb 5 empreses.

L’atenció bucodental està garantida en tot moment per 
als infants en situació de vulnerabilitat i per a la pobla-
ció en general.

El Pacte per a la infància a Catalunya, signat el passat 
mes de juliol per entitats i grups parlamentaris, incor-
pora la creació d’un índex de desenvolupament infantil 
i la introducció d’una avaluació d’impacte d’infància 
previ a les propostes de disposicions. Per a l’elaboració 
de l’índex de desenvolupament infantil s’està elaborant 
un pla de treball amb UNICEF basat en un sistema 
d’indicadors en infància i adolescència a partir de les 
dades aportades pels Departaments.

El Pacte per a la infància a Catalunya preveu també, 
garantir la inversió pública en infància, per assegurar 
un pressupost suficient per a prestacions familiars per 
fills menors d’edat, ajuts a menjadors escolars i serveis 
i programes per cuidar i educar la primera infància. 
Tot i això, cal tenir present que les disponibilitats eco-
nòmiques del sector públic català no es corresponen 
amb el seu PIB a causa de la transferència de recursos 
a la resta de l’Estat.

En relació amb agilitar el pagament dels deutes amb 
els consells comarcals per a garantir el servei de men-
jador escolar cal dir que el Departament d’Ensenya-
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ment i el Departament d’Economia i Coneixement, 
des del gener de 2012, van establir un sistema de ges-
tió dels pagaments als Consells Comarcals mensual.

Aquest sistema de gestió dels pagaments ha estat pos-
sible perquè aquesta actuació, en el context actual, és 
prioritària. I permet als Consells Comarcals realitzar 
una millor planificació i gestió dels pagaments a les 
empreses que presten els serveis de transport i menja-
dor escolars, i prioritzar aquests pagaments en funció 
de la seva urgència.

Barcelona, 22 de gener de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Moció 66/X del 
Parlament de Catalunya, sobre les polítiques 
per a garantir el dret a l’habitatge i el reallot-
jament de famílies desnonades
Tram. 390-00066/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 53004 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

Núm. moció: 390-00066/10

Sobre: Control compliment de la Moció 66/X del Par-
lament de Catalunya, sobre les polítiques per a garan-
tir el dret a l’habitatge i el reallotjament de famílies 
desnonades

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment al punt i de la Moció 66/X del Parlament 
de Catalunya, sobre les polítiques per a garantir el dret 
a l’habitatge i el reallotjament de famílies desnonades 
(núm. de tram. 390-00066/10), us informo del següent:

Tal i com queda reflectit en el Projecte de llei de Pres-
supostos de la Generalitat per al 2014, els programes 
socials d’habitatge són una prioritat del Govern per tal 
d’evitar l’exclusió social per motius residencials.

L’augment de la despesa social prevista en el Projecte 
de llei del pressupost del 2014 reforça tant les parti-
des essencials de l’estat del benestar com el suport als 
afectats per desnonaments.

En aquest sentit, s’han augmentat les dotacions pressu-
postàries per a polítiques socials d’habitatge, de 51 M€ 
del 2013 als 58,5 previstos per aquest 2014.

Les prestacions econòmiques d’especial urgència, 
l’Avalloguer i la Xarxa d’habitatges de mediació social 

estan cobertes amb aquest augment pressupostari pre-
vist en el Projecte de llei, que previsiblement s’aprova-
rà aquesta setmanat.

Barcelona, 21 de gener de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre les informaci-
ons relatives al Centre de Seguretat de la In-
formació de Catalunya i el Centre de Teleco-
municacions i Tecnologies de la Informació
Tram. 354-00219/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 16, 
tinguda el 24.01.2014, DSPC-C 304.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre les informaci-
ons aparegudes en mitjans de comunicació 
amb relació a l’encàrrec d’un estudi al Cen-
tre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació i al Centre de Seguretat de la In-
formació de Catalunya sobre els costos de 
la creació i el manteniment d’una agència 
nacional de seguretat
Tram. 354-00220/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 16, 
tinguda el 24.01.2014, DSPC-C 304.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre les activitats 
del Centre de Seguretat de la Informació de 
Catalunya i sobre la destitució del seu pre-
sident i director general de Telecomunicaci-
ons i Societat de la Informació
Tram. 354-00224/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 16, 
tinguda el 24.01.2014, DSPC-C 304.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre el Centre de Seguretat de la Informació 
de Catalunya i el Centre de Telecomunicaci-
ons i Tecnologies de la Informació
Tram. 354-00225/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
13, tinguda el 30.01.2014, DSPC-C 315.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre els canvis organitzatius que ha compor-
tat el tancament de sales de comandament 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 354-00232/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jaume Bosch i Mestres, 
juntament amb una altra diputada del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa (reg. 53575).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
29.01.2014.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació sobre el Centre de Seguretat de la 
Informació de Catalunya
Tram. 355-00091/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 16 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 24.01.2014, 
DSPC-C 304.

Sessió informativa de la Comissió d’Estudi 
de la Seguretat Viària amb el conseller d’In-
terior sobre els aspectes relatius a la segu-
retat viària de l’Enquesta de seguretat públi-
ca de Catalunya corresponent al 2013
Tram. 355-00094/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament d’Interior (reg. 50602).
Comissió competent: Comissió d’Estudi de la Segu-
retat Viària.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 19.12.2013.

Sessió informativa de la Comissió d’Estudi 
de la Seguretat Viària amb el conseller d’In-
terior sobre el Pla estratègic de seguretat vi-
ària 2014-2020
Tram. 355-00095/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament d’Interior (reg. 52627).
Comissió competent: Comissió d’Estudi de la Segu-
retat Viària.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 21.01.2014.
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Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació sobre les informacions relatives 
al Centre de Seguretat de la Informació de 
Catalunya i el Centre de Telecomunicacions 
i Tecnologies de la Informació
Tram. 355-00097/10

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 16, 
tinguda el 24.01.2014, DSPC-C 304.

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 16 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 24.01.2014, 
DSPC-C 304.

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació sobre les informacions aparegu-
des en mitjans de comunicació amb relació 
a l’encàrrec d’un estudi al Centre de Teleco-
municacions i Tecnologies de la Informació 
i al Centre de Seguretat de la Informació de 
Catalunya sobre els costos de la creació i el 
manteniment d’una agència nacional de se-
guretat
Tram. 355-00098/10

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 16, 
tinguda el 24.01.2014, DSPC-C 304.

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 16 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 24.01.2014, 
DSPC-C 304.

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació sobre les activitats del Centre de 
Seguretat de la Informació de Catalunya i 
sobre la destitució del seu president i direc-
tor general de Telecomunicacions i Societat 
de la Informació
Tram. 355-00099/10

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 16, 
tinguda el 24.01.2014, DSPC-C 304.

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 16 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 24.01.2014, 
DSPC-C 304.

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre el balanç i 
els resultats de l’atenció sanitària del 2013
Tram. 355-00100/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament de Salut (reg. 53452).
Comissió competent: Comissió de Salut.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 28.01.2014.
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4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de Pablo Izquierdo Blanco, 
magistrat del Jutjat de Primera Instància nú-
mero 1 de Mataró, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 
20 de juliol, del Codi de consum de Catalu-
nya, 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. 353-00145/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 29.01.2014, 
DSPC-C 311.

Compareixença d’una representació del De-
ganat de Registradors de la Propietat, Mer-
cantils i Béns Mobles de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 22/2010, del 20 de juliol, 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. 353-00150/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 29.01.2014, 
DSPC-C 311.

Compareixença d’una representació de Fa-
cua - Associació de Consumidors en Acció 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de 
juliol, 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. 353-00156/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 29.01.2014, 
DSPC-C 311.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Intercomarcal de Consumidors i 
Usuaris de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, 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. 353-00158/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 29.01.2014, 
DSPC-C 311.

Compareixença d’una representació de la 
Unió de Consumidors de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 22/2010, del 20 de juliol, 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. 353-00159/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 29.01.2014, 
DSPC-C 311.
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Compareixença d’Alfons Conesa Badiella, 
director de l’Agència Catalana de Consum, 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, 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. 353-00162/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 29.01.2014, 
DSPC-C 311.

Compareixença de Domènec Martínez Gar-
cia, director de l’Àrea de Serveis a les Per-
sones, Cohesió i Benestar Social de l’Ajun-
tament de Terrassa (Vallès Occidental), amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 22/2010, del 20 de juliol, 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. 353-00163/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 29.01.2014, 
DSPC-C 311.

Compareixença de Martí Batllori, jurista del 
grup promotor de la iniciativa legislativa po-
pular de la dació en pagament, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, 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. 353-00164/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 29.01.2014, 
DSPC-C 311.

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 20 de juliol, 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. 353-00167/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 29.01.2014, 
DSPC-C 311.

Compareixença d’una representació de la 
Unió Sindical Obrera de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 22/2010, del 20 de juliol, 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. 353-00168/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 29.01.2014, 
DSPC-C 311.

Compareixença d’una representació de la 
Direcció General de Política Financera, As-
segurances i Tresor amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 
20 de juliol, del Codi de consum de Catalu-
nya, 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. 353-00170/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 29.01.2014, 
DSPC-C 311.
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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 20 de juliol, 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. 353-00171/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 29.01.2014, 
DSPC-C 311.

Compareixença d’Eugeni Rodríguez Jimé-
nez, portaveu del Front d’Alliberament Gai 
de Catalunya i de l’Observatori contra l’Ho-
mofòbia, amb relació a la Proposició de llei 
de drets de les persones gais, lesbianes, bi-
sexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00221/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 29.01.2014, 
DSPC-C 313.

Compareixença de Joaquim Roqueta Ma-
nén, secretari general de la Coordinadora 
LGTB i president de Gais Positius, amb re-
lació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i trans-
sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00223/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 29.01.2014, 
DSPC-C 313.

Compareixença d’Emilio Ruiz Pérez, pre-
sident del Casal Lambda, amb relació a la 
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. 353-00224/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 29.01.2014, 
DSPC-C 313.

Compareixença de Joana López Roldán, de 
l’Associació de Transsexuals de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de drets 
de les persones gais, lesbianes, bisexuals i 
transsexuals i per l’eradicació de l’homofò-
bia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00225/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 29.01.2014, 
DSPC-C 313.

Compareixença d’Elena Longares, coordi-
nadora de Lesbianes a Catalunya, amb re-
lació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i trans-
sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 353-00226/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 29.01.2014, 
DSPC-C 313.
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Compareixença de Jaume Pros Perelló, se-
cretari general de Comissions Obreres de 
Tarragona, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de 
febrer, sobre centres recreatius turístics, i 
d’establiment de normes en matèria de tri-
butació, comerç i joc
Tram. 353-00276/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 16 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
28.01.2014, DSPC-C 306.

Compareixença de Francesc López, secre-
tari general de la secció sindical d’UGT a 
Port Aventura, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de 
febrer, sobre centres recreatius turístics, i 
d’establiment de normes en matèria de tri-
butació, comerç i joc
Tram. 353-00277/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 16 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
28.01.2014, DSPC-C 306.

Compareixença de Jordi Salvador Duch, se-
cretari general de la Unió General de Treba-
lladors de Tarragona, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 
16 de febrer, sobre centres recreatius turís-
tics, i d’establiment de normes en matèria de 
tributació, comerç i joc
Tram. 353-00278/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 16 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
28.01.2014, DSPC-C 306.

Compareixença de Joaquim Sendra, presi-
dent de la Pimec de Tarragona, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres re-
creatius turístics, i d’establiment de normes 
en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00279/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 16 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
28.01.2014, DSPC-C 306.

Compareixença d’una representació de la 
Federació Empresarial d’Hostaleria i Turis-
me de Tarragona amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 
de febrer, sobre centres recreatius turístics, 
i d’establiment de normes en matèria de tri-
butació, comerç i joc
Tram. 353-00281/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 16 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
28.01.2014, DSPC-C 306.

Compareixença d’Albert Abelló Hierro, presi-
dent de la Cambra de Comerç de Tarragona, 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 353-00283/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 16 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
28.01.2014, DSPC-C 306.
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Compareixença d’una representació de la 
Cambra de Comerç de Reus amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres re-
creatius turístics, i d’establiment de normes 
en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00284/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 16 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
28.01.2014, DSPC-C 306.

Compareixença de Josep Llop Tous, presi-
dent del Col·legi d’Arquitectes de Tarragona, 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 353-00286/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 16 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
28.01.2014, DSPC-C 306.

Compareixença de Joan Borràs Tous, pre-
sident del Col·legi d’Enginyers de Camins, 
Canals i Ports de Tarragona, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres re-
creatius turístics, i d’establiment de normes 
en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00288/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 16 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
28.01.2014, DSPC-C 306.

Compareixença de Lluís Maestre, president 
del Col·legi d’Enginyers Industrials de Tarra-
gona, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, 
sobre centres recreatius turístics, i d’esta-
bliment de normes en matèria de tributació, 
comerç i joc
Tram. 353-00289/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 16 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
28.01.2014, DSPC-C 306.

Compareixença de Joan Pedrerol, presi-
dent de l’Associació Empresarial Química 
de Tarragona, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de 
febrer, sobre centres recreatius turístics, i 
d’establiment de normes en matèria de tri-
butació, comerç i joc
Tram. 353-00290/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 16 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
28.01.2014, DSPC-C 306.

Compareixença de Robert Casadevall, pro-
fessor de la Facultat de Turisme i Geografia 
de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres re-
creatius turístics, i d’establiment de normes 
en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00291/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 16 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
28.01.2014, DSPC-C 306.
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Compareixença de Salvador Anton Clavé, 
degà de la Facultat de Turisme i Geografia 
de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres re-
creatius turístics, i d’establiment de normes 
en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00292/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 16 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
28.01.2014, DSPC-C 306.

Compareixença de Xavier Adserà, conse-
ller delegat del grup empresarial Veremonte, 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 353-00293/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 16 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
28.01.2014, DSPC-C 306.

Compareixença de Julio Segura Sánchez, 
expresident de la Comissió Nacional del 
Mercat de Valors, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre les Possibles Responsabili-
tats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 
Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00220/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 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 27.01.2014, DSPC-C 305.

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS 
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garan-
ties Estatutàries

Presentació
Reg. 53103

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats, que constitueixen una dese-
na part dels membres d’aquesta cambra, d’acord amb 
el que estableixen els articles 30, 16.2.a i 23.f de la 
Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties 
Estatutàries, sol·liciten un dictamen previ a la inter-
posició de recurs d’inconstitucionalitat davant el Tri-
bunal Constitucional amb relació a la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local (BOE núm. 312 de 30 de de-
sembre de 2013), i de manera especial dels preceptes 
següents: 

a) Article tercer, que modifica l’Article 7 de la Llei de 
Bases de Règim Local (LLBRL), en relació a l’apar-
tat quart de l’Article 7 en el seu incís «A estos efectos, 
serán necesarios y vinculantes los informes previos de 
la Administración competente por razón de materia, 
en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y 
de la Administración que tenga atribuida la tutela fi-
nanciera sobre la sostenibilidad financiera de las nu-
evas competencias», per possible vulneració dels arti-
cles137 de la Constitució i dels articles 84.1 i 86.3 de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

b) Article vuitè, que modifica l’Article 25.1de la LL-
BRL i l’Article 11, que suprimeix l’Article 28 LLBRL, 
per possible vulneració dels principis rectors de la 
política social regulats al Capítol III del Títol I de la 
Constitució i dels principis rectors de la política sobre 
l’Estat del Benestar propugnats al Capítol V del Títol I 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

c) Article vuitè, que modifica l’Article 25.2 de la LL-
BRL, per possible vulneració de l’article 84.2, en les 
seves lletres c), g) i m) de l’Estatut d’Autonomia de Ca-
talunya.

d) Article novè, que modifica l’Article 26 de la LL-
BRL, per possible vulneració dels articles 84.1, 86.3 i 
87.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, així com 
l’Article 137 de la Constitució.

e) Article desè, que modifica l’Article 27 de la LL-
BRL, per possible vulneració de l’Article 4.2 de la 
Carta Europea de Autonomia Local.

f) Article vint-i-tresè, que modifica l’Article 86 de la 
LLBRL, per possible vulneració de l’Article 128.2 de 
la Constitució.
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g) Disposició addicional cinquena, per possible vulne-
ració de l’Article 89 de l’Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya i per anar en contra del Principi de diferenciació.

h) Disposició addicional quinzena, Disposició Tran-
sitòria primera i segona, per possible vulneració del 
principi de jerarquia normativa, Article 9 de la Consti-
tució, de la lletra m) i g) de l’Article 84.2 i els articles 
131 i 166 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

i) Disposició transitòria tercera, per possible vulnera-
ció de l’Article 43 de la Constitució i els articles 86.3 i 
162 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,

basant-se en la justificació següent: 

Fonaments jurídics

Consideracions prèvies al conjunt general del text de 
la llei.

La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalitza-
ció i sostenibilitat de l’Administració Local es presen-
ta com un text de reforma per adaptar alguns aspectes 
de l’organització i funcionament de l’Administració 
local amb l’objectiu de millorar el control econòmic-
financer. Tal i com queda palès en el propi preàmbul 
de la norma s’intenta donar solució a les disfunciona-
litats del model competencial que té l’administració 
local per donar compliment als principis d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, principis que 
consagra la modificació que es va introduir en l’article 
135 de la Constitució.

Ara bé, «reformar» significa donar solució als proble-
mes i la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de raciona-
lització i sostenibilitat de l’Administració Local, en el 
conjunt del text, llevat algunes excepcions no sembla 
que es pugui considerar un instrument que vagi en-
caminat a solucionar algunes de les precarietats que 
ve patint el món local, en general perquè, entre altres 
qüestions, no s’han realitzat els estudis suficients per 
poder avalar jurídica i científicament les afirmacions 
polítiques que es fan en el propi preàmbul de la llei. Hi 
ha un dèficit d’estudis que serveixin de base per sus-
tentar aquesta reforma.

Fins fa uns anys, el balanç respecte l’àmbit municipal i 
local era negatiu, especialment respecte el què fa a les 
competències.

Aquesta negativitat es dona des d’una triple òptica: 
quantitativa, qualitativa i financera.

A nivell quantitatiu, cali repensar les competènci-
es locals en especial les municipals i reflexionar so-
bre l’encert de la distribució existent de competènci-
es en els diferents nivells territorials de govern. En el 
cas concret dels municipis, coexistien dues tendènci-
es, una la que deia que moltes vegades els municipis 
no tenien les suficients competències que necessitaven 
i es senyalava com culpable el legislador sectorial ja 
que la llei sectorial, en moltes ocasions no establia cap 

competència al municipi o bé, les remissions que fe-
ien aquestes lleis tornava a ser a la llei de bases, gene-
rant així un cercle viciós en el que no es deixava clar 
quines eren les competències de les quals disposaven 
aquests ens.

L’altre tesis confrontada era la que defensava disminu-
ir les competències dels municipis perquè advocaven 
que, per la pròpia naturalesa d’aquestes competènci-
es els municipis feien una mala gestió, ja que la bona 
gestió requeria el principi de la distància, per exemple, 
moltes de les competències que es donen en l’àmbit 
d’urbanisme.

Pel que fa a l’àmbit qualitatiu, el que es proposava era 
una millora de la qualitat de les competències atribuï-
des. Els principals dèficits que s’han trobat els analis-
tes en aquest aspecte són: 

1. La tècnica del legislador sectorial de substituir 
l’atribució de les competències pròpies per competèn-
cies delegades perquè només les competències pròpies 
satisfan les exigències de l’autonomia local.

2. Substitució de l’atribució de competències per la 
previsió de mecanismes de participació en l’exerci-
ci d’una competència aliena. És a dir, no et donen la 
competència però et permeten participar sense caràc-
ter vinculant en l’exercici de la competència que li do-
nen a un altre.

3. Atribuir competències pròpies però amb un mer 
contingut de gestió sense atribuir al municipi potestats 
públiques superiors del tipus: regulació, ordenació o 
planificació, és a dir, sense que pugui posar en marxa 
polítiques pròpies.

4. Atribuir competències pròpies però paral·lelament 
atribuir excessius mecanismes d’intervenció a altres 
subjectes: coordinació i control.

Finalment, a nivell financer s’afirmava la necessitat de 
millorar el finançament de les competències locals per 
fer realitat el principi de l’autosuficiència financera.

Aquesta era la situació en que es trobava el món lo-
cal abans que explotés la crisi financera i conseqüent-
ment, es posa en marxa les voluntats de reformar l’ad-
ministració local.

L’ARSAL, com s’ha conegut comunament a aquesta 
llei, es fonamenta en la crisis financera però no do-
na solució a cap dels problemes que acabem d’expo-
sar. La crisis econòmica és la finalitat de la Reforma 
que propugna la Llei 27/2013, és a dir, adaptar la Llei 
de Bases de Règim Local a les exigències derivades 
de la nova legislació d’estabilitat pressupostària i esta-
bilitat financera. Això explica que l’únic criteri rector 
de la reforma sigui el criteri de l’eficiència econòmica, 
sense que aquest hagi estat sospesat o compensat amb 
altres criteris igual de constitucionals i d’importants, 
com són: el de la legitimació democràtica o el d’au-
tonomia local. Aquests darrers criteris, en canvi, no 
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s’han tingut en compte en la reforma sostinguda en la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre. Això justifica el per 
què el legislador no va voler fer una nova llei de bases 
de manera integral, sinó que simplement es facin pun-
tuals reformes a la ja existent.

Els diputats sotasignats mantenen la tesis que aquesta 
llei vulnera les regles de distribució de competències 
entre l’Estat i les CCAA, ja que aquesta reforma té un 
marcat caràcter recentralitzador perquè s’incrementen 
les matèries que tenen caràcter bàsic, amb un objec-
tiu clarament uniformitzador a tot el territori i suposa 
la reintroducció de controls d’oportunitat, controls que 
fins ara el Tribunal Constitucional havia deixat assen-
tat que el respecte a l’autonomia local exigia que els 
controls fossin de legalitat.

a) Article tercer, que modifica l’article 7 de la LLBRL

L’apartat quart de l’article 7, en el seu incís «A estos 
efectos, serán necesarios y vinculantes los informes 
previos de la Administración competente por razón de 
materia, en el que se señale la inexistencia de duplici-
dades, y de la Administración que tenga atribuida la 
tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de 
las nuevas competencias.» és susceptible d’inconsti-
tucionalitat i antiestatutarietat per possible vulneració 
dels articles137 de la CE i dels articles 84.1 i 86.3 de 
l’EAC.

Val a dir que aquest incís no estava en anteriors es-
borranys de la llei, sinó que apareix en el projecte de-
finitiu que va ser subjecte de tramitació parlamentà-
ria. L’apartat quart d’aquest article determina que les 
Entitats Locals poden exercir competències diferents 
de les pròpies i les delegades, sempre que no es posi 
en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la Hi-
senda municipal i no s’incorri en un supòsit d’execució 
simultània del mateix servei públic amb una altre Ad-
ministració Pública. Fins aquí res a dir, el problema 
està amb l’addició d’aquet últim incís que exposem en 
aquest punt, perquè aquest últim paràgraf implica que 
encara que l’Ajuntament tingui capacitat econòmica 
per desenvolupar competències no previstes en la Llei, 
si la Comunitat Autònoma no emet informe previ so-
bre si es donen o no duplicitats en la matèria i l’Admi-
nistració, que tingui atribuïda la tutela financera no es 
pronuncia sobre la sostenibilitat financera d’aquestes 
noves competències, el municipi no podrà exercir-les.

Al nostre entendre aquest darrer paràgraf de l’apartat 
quart de l’article 7 de la LLBRL, vulneraria els arti-
cles137 de la CE i dels articles 84.1 i 86.3 de l’EAC.

b) Article vuitè, que modifica l’article 25.1 de la LL-
BRL i l’article 11, que suprimeix l’article 28 LLBRL

En aquest punt val la pena fer una prèvia, fins la llei 
27/2013 de 27 de desembre hi havia dues clàusules ge-
nerals de competència: 

– Clàusula general de competència general o universal 
(Art. 25.1 LLBRL).

– Clàusula general de competència complementària 
(Art. 28 LLBRL), és a dir, el precepte que habilita 
als municipis a realitzar qualsevol actuació que sigui 
complementària de l’actuació realitzada per una altre 
administració pública, que té atribuïda la competència 
pròpia, és a dir, el municipi pot complementar el què 
fa una altre administració.

En la llei objecte de sol·licitud, es modifica l’article 
25.1 i es suprimeix el 28 de la Llei de Bases de Rè-
gim Local amb l’objectiu d’evitar duplicitats, però des 
del punt de vista dels diputats sotasignats el cost que 
això pot comportar pels municipis pot ésser molt dur 
perquè: 

1. Es reduirà dràsticament la seva capacitat d’actuació 
i això pot comportar una possible vulneració dels Ar-
ticles 86.3 EAC i 140 CE.

2. Suposa perdre articles que fins ara donaven cober-
tura jurídica a les competències impròpies.

3. Suposa un sacrifici a l’Estat social, perquè les clàu-
sules generals de competència municipals són una ma-
nifestació de l’Estat del benestar, de l’Estat social, que 
és aquell que garantitza als seus ciutadans l’exercici 
real dels drets socials, prestant-los protecció en deter-
minats àmbits com l’habitatge, l’ensenyament o la sa-
nitat.

– Arribats a aquest punt, caldria preguntar-se si un 
municipi té una solvència econòmica suficient i con-
trastada, i vol complementar l’actuació d’altres admi-
nistracions per incrementar el nivell de vida dels seus 
ciutadans, per què no se li ha de poder permetre?

Aquesta reducció de competències que suposa impe-
dir exercir-les a aquells municipis que la seva capacitat 
econòmica així els hi permetés suposa una vulneració 
dels principis rectors de la política social regulats al 
Capítol III del Títol I de la Constitució i dels principis 
rectors de la política sobre l’Estat del Benestar pro-
pugnats al Capítol V del Títol I de l’Estatut d’Autono-
mia de Catalunya.

c) Article vuitè, que modifica l’article 25.2 de la LL-
BRL

Aquest segon apartat, al parer dels sol·licitants, té dues 
modificacions, una positiva i l’altre negativa.

Respecte la positiva, està bé que s’expliciti en la llei 
que el legislador sectorial és qui haurà d’atribuir com-
petència sobre les matèries enumerades en aquest 
apartat segon de l’article 25 i que les mateixes tenen la 
condició de competències pròpies.

Per contra, la negativa és que es redueix el llistat de 
matèries en què es garanteix que el municipi té com-
petències pròpies. Surten del llistat, que tenia l’anteri-
or LLBRL, matèries molt significatives: sanitat, edu-
cació i en gran mesura serveis socials. Així doncs, 
desapareixen com a competències pròpies la parti-
cipació en la gestió de l’atenció primària de la salut 
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(lletra i) de l’anterior LLBRL), supressió de la defensa 
d’usuaris i consumidors, participar en la programació 
de l’escolaritat obligatòria (ara només en participaran 
de la vigilància), cooperar en l’obtenció de solars ne-
cessaris per a la construcció de nous centres docents 
(fins ara participaven també en la creació, construcció 
i sosteniment d’aquests centres) i una supressió que al 
nostre entendre és preocupant, com és la participació 
en la vigilància en el compliment de l’escolaritat obli-
gatòria i intervenir en els òrgans de gestió dels centres 
docents públics.

Aquesta supressió contradiu amb molts aspectes 
l’apartat segon de l’article 84 de l’EAC, especialment 
quan s’estableix que els governs locals de Catalunya 
tenen en tot cas competències pròpies en l’ordenació i 
la prestació de serveis bàsics a la comunitat, en la pla-
nificació, l’ordenació i la gestió de l’educació infantil, 
així com la regulació i la prestació dels serveis d’aten-
ció a les persones, i dels serveis socials públics d’assis-
tència primària (lletres c), g) i m) de l’Art. 84.2 EAC). 
A més, cal afegir que la contraposició que es dedueix 
de la lectura de l’article 84 de l’Estatut i la modificació 
que s’ha establert en l’article 25.2 implica l’incompli-
ment d’una llei de bases versus una llei orgànica, com 
és el nostre Estatut d’autonomia i conseqüentment, su-
posa una vulneració del principi de jerarquia normati-
va de l’article 9.3 de la Constitució.

d) Article novè, que modifica l’article 26 de la LLBRL

L’article 26 estableix els serveis municipals obligato-
ris. Una novetat important respecte l’anterior llei de 
bases és que desapareix la referència que aquest tipus 
de serveis poden ser prestats pel propi municipi o bé, 
de manera associada. Els diputats sotasignats conside-
ren que la dissipació d’aquesta referència suposa debi-
litar les fórmules associatives municipals i enclou una 
vulneració a l’Article 87.2 de l’EAC que determina 
el dret que tenen els municipis a associar-se amb al-
tres i a cooperar entre ells i amb altres ens públics per 
a exercir llurs competències, i per a complir tasques 
d’interès comú.

El segon aspecte novador d’aquesta reforma és l’apar-
tat segon de l’Article 26, el qual es senyala que en els 
municipis amb una població inferior a 20.000 habi-
tants, pràcticament la majoria, es trasllada la titularitat 
de la competència dels serveis municipals obligatoris 
a la diputació provincial. El municipi perd la titulari-
tat de la competència per falta de capacitat de gestió 
i es trasllada a la diputació. Això, no només suposa 
una pèrdua pel municipi sinó també suposa qüestionar 
la naturalesa de les diputacions com a òrgan de go-
vern i administració autònoma de la província i, con-
seqüentment, d’aquesta pròpia entitat local, ja que la 
Doctrina ha recolzat la tesis que la província és una 
entitat instrumental que presta assessorament, coope-
ració i coordinació als municipis. Amb aquest canvi 
de paradigma, la província transmuta d’una entitat ins-
trumental a una entitat prestadora material de serveis 

sense que el legislador s’hagi parat a pensar que potser 
caldria reformular el Títol III de la Llei de Bases de 
Règim Local, especialment pel que fa a la seva legiti-
mació. Perquè fins ara s’ha vingut sustentant que hi ha 
una vinculació entre relació directa amb els ciutadans, 
mitjançant la prestació material de serveis, i legitima-
ció democràtica directa.

Finalment, el caràcter innovador d’aquest apartat se-
gon suposa un desapoderament potencial dels ser-
veis municipals obligatoris i per tant anar en contra 
del Principi d’Autonomia Local de l’article 137 de la 
CE i els articles 84.1 i 86.3 EAC, i les tesis del Tribu-
nal Constitucional, segons la qual el nucli essencial de 
l’autonomia local són aquests serveis municipals obli-
gatoris. El Tribunal Constitucional defineix la garantia 
de l’autonomia local dient que és el què fa reconeixible 
la institució municipal. Un municipi que estigui buit 
de competències és com una closca buida, és a dir, no 
és municipi.

e) Article desè, que modifica l’article 27 de la LLBRL

El nou article 27 determina que l’Estat i les CCAA 
poden delegar en els municipis l’exercici de les seves 
competències. No obstant, s’estableixen unes condici-
ons duríssimes per tal que aquesta delegació pugui ser 
efectiva, com són: limitació en el temps, no inferior 
a 5 anys, màxim respecte a la legislació d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, control es-
tricte per part de l’Administració delegant i l’exigèn-
cia que la delegació de competència ha d’anar acompa-
nyada d’una memòria econòmica.

En aquest punt cal fer una prèvia ja que el Congrés 
de Poders Locals i Regionals del Consell d’Europa, en 
la seva sessió de 19-21 de març de 2013 es va mos-
trar molt crític respecte aquest punt de la reforma, ja 
que considerava que la política que es pretenia inclou-
re amb la modificació de l’article 27 de la LLBRL (en 
aquells moments encara en projecte) podria provocar 
la reducció de la capacitat de les autoritats locals per 
adaptar-se a les necessitats canviants de la població, 
així com suposar una reducció de l’autonomia local el 
fet que la decisió d’assumir una nova responsabilitat 
per via delegació hagués d’estar subjecte a una super-
visió financera de la que es podria derivar una pro-
hibició pel compliment d’aquestes responsabilitats. En 
el si del Congrés de Poders Locals i Regionals, es va 
expressar una preocupació addicional respecte aquest 
tema i era el relatiu als requisits financers exigits als 
municipis per continuar exercint les responsabilitats 
d’aquest tipus de competències. Segons el Congrés, 
aquests requisits responien més a criteris d’avaluació 
política que no pas tècnica i podrien arribar a crear 
una distinció entre municipis «rics» i «pobres», estant 
els primers més capacitats per assumir noves respon-
sabilitats i els segons limitats a l’estricta observança 
de la llista de responsabilitats que poden exercir per 
dret propi.
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Els parlamentaris sol·licitants del dictamen manifesten 
el seu total suport a la decisió del Congrés de Poders 
Locals i Regionals del Consell d’Europa que considera 
que el resultat de tot l’exposat podria entrar en conflic-
te amb l’Article 4.2 de la Carta Europea de Autonomia 
Local ja que amb la nova redacció de l’article 27 de la 
LLBRL s’està limitant la plena capacitat que tenen les 
autoritats locals per exercir la seva iniciativa en relació 
a qualsevol matèria que no estigui exclosa dins de la 
seva competència assignada a qualsevol autoritat.

f) Article vint-i-tres, que modifica l’article 86 de la LL-
BRL

Amb aquesta modificació es reconeix la possibilitat de 
la iniciativa econòmica a tots els ens locals, no només 
als municipis i es sotmeten a avaluació. Un fet sorpre-
nen és que en la reforma aprovada s’estableix que en 
l’expedient acreditatiu de la conveniència i oportunitat 
de la iniciativa pública econòmica que exerceixi una 
entitat local, haurà de justificar-se que dita iniciativa 
no genera un risc per a la sostenibilitat financera del 
conjunt de la Hisenda municipal i s’exigeix que l’expe-
dient acreditatiu ha de contenir un anàlisis de mercat 
relatiu a l’oferta i la demanda existents, a la rendibili-
tat i als efectes de l’activitat local sobre la concurrèn-
cia empresarial, és a dir, l’exigència d’aquest informe 
de mercat suposa haver de justificar la necessitat de la 
intervenció local, en termes de mercat i de no afecta-
ció de la competència. Aquest caràcter subsidiari que 
el legislador estatal sembla ser que vol imposar a la 
iniciativa pública econòmica en matèria local podria 
estar vulnerant l’article 128.2 de la Constitució que re-
coneix la iniciativa pública en l’activitat econòmica, 
sense establir aquest caràcter subsidiari.

g) Disposició addicional cinquena

– Tot i que la disposició addicional cinquena reconeix 
el règim especial de la ciutat de Barcelona, això no im-
pedeix al legislador estatal deixar molt clar que també 
li serà d’aplicació les disposicions de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre i la seva estricta subjecció als prin-
cipis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat finan-
cera. El problema és, què passa si algun dels supòsits 
contemplats en les disposicions del règim especial 
barceloní entra en contradicció amb alguna de les dis-
posicions de la llei objecte de dictamen o amb els prin-
cipis d’estabilitat pressupostària i financera?

Val a dir, que l’existència d’un règim especial sobre la 
ciutat de Barcelona es remunta als anys 60, aprovat a 
l’empara de les previsions introduïdes l’any 1957 a la 
Llei de Règim Local de 1955. Les posteriors reformes 
que s’han produït de les bases de règim local han op-
tat per mantenir la vigència d’aquest règim. L’EAC de 
2006 aplega tota aquesta tradició històrica quan en el 
article 89 recull el règim especial del que disposa el 
municipi de Barcelona.

El fet que el legislador estatal estableixi que totes les 
disposicions de la Llei 27/2013, de 27 de desembre li 

seran d’aplicació al municipi de Barcelona significa 
tornar a les tradicionals tesis de configuració del règim 
local espanyol dibuixat sobre la uniformitat.

El règim especial suposa una apel·lació a la garantia 
institucional consolidada que el municipi de Barcelo-
na disposi del mateix sense perjudici de les variacions 
del context i el contingut, de manera que la institució 
de l’especialitat de Barcelona quedi protegida dins del 
règim general.

No obstant, el legislador estatal emmarca en un sentit 
de pluralitat l’aplicació de les disposicions de la Llei 
27/2013 al municipi de Barcelona, és a dir, en tota la 
seva integritat sense especificar que aquesta aplicació 
es farà sens perjudici de l’organització municipal, les 
competències i el règim financer especial establerts 
a la Llei 1/2006, de 13 de març, per la que es regu-
la el Règim Especial del Municipi de Barcelona, així 
com a la Llei 22/1998, de 30 de desembre, per la qual 
s’aprova la Carta Municipal de Barcelona (d’ara en en-
davant, CMB).

Aquest fet pot comportar certs desajustos a l’hora 
d’aplicar l’àmbit normatiu que afecta aquest municipi 
ja que, encara que només sigui a tall d’exemple, tro-
bem certes contradiccions entre l’aplicació de deter-
minacions de la llei objecte de sol·licitud i el règim es-
pecial barceloní, com són: 

– L’article 16 que modifica l’article 57 de la LLBRL 
que estableix la subsidiarietat de la constitució del 
consorci respecte la celebració d’un conveni. De con-
formitat amb allò disposat a l’Article 60 de la CMB, la 
cooperació té caràcter voluntari i podria, en exercici 
de l’autonomia emparada a l’article 58.1 CMB articu-
lar-se indistintament a través d’un o altre mitjà.

– L’article 21 que suprimeix l’apartat tercer i es modi-
fica l’apartat segon de l’article 85 de la LLBRL deter-
mina la limitació de la possibilitat d’escollir entre les 
diverses formes de gestió directa dels serveis, per su-
posar una restricció indeguda a la lliure determinació 
per l’Ajuntament de Barcelona de la forma de gestió 
que estimi més pertinent, tal com preveuen els articles 
45 i següents de la CMB.

– La Llei 27/2013, de 27 de desembre, prohibeix, en 
tot cas, la creació d’entitats instrumentals de segon ni-
vell, és a dir, unitats controlades per altres, que, a la 
seva vegada, ho estan per les Entitats Locals. Aquesta 
prohibició obliga a la dissolució d’aquelles ja existents. 
Aquesta prohibició resulta contrària a la previsió es-
tablerta a l’Article 45.1.c) de la CMB, conforme a la 
qual les societats mercantils amb capital íntegrament 
o majoritàriament municipal podran ser constituïdes 
per l’Ajuntament, pels organismes autònoms, per enti-
tats de dret públic o per altres societats amb participa-
ció municipal exclusiva o majoritària.

Cal reconèixer que la redacció final de la llei ha millo-
rat respecte anteriors esborranys o versions de la ma-
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teixa, havent eliminat expressions com «... en el que no 
s’oposi a la mateixa» o havent desaparegut tota menció 
a la Llei especial del municipi en la disposició deroga-
tòria única.

No obstant, i després dels exemples mencionats els fir-
mants consideren que la redacció final d’aquesta dis-
posició: 

1. No preserva suficient l’organització municipal, les 
competències i el règim financer establerts a la Llei 
1/2006 de 13 de març, per la que es regula el Règim 
Especial del Municipi de Barcelona, així com a la Llei 
22/1998, de 30 de desembre de la Carta Municipal de 
Barcelona, enfront l’organització, competències i rè-
gim financer que preveu la Llei 27/2013, de 27 de de-
sembre per les entitats locals.

2. En la redacció final de la disposició addicional cin-
quena no queda clar que es preservi el Principi de dife-
renciació respecte aquelles disposicions de la Llei que 
puguin entrar en contradicció amb el règim especial i 
per tant, la protecció jurídica del mateix s’estima in-
suficient.

Per tot això, es considera que la redacció actual de la 
disposició addicional cinquena pot ésser antiestatutà-
ria per vulnerar l’article 89 de l’EAC.

h) Disposició addicional quinzena, disposició transitò-
ria primera i disposició transitòria segona

La voluntat de la nova llei és que els municipis no tin-
guin competències sobre les matèries de sanitat, edu-
cació i serveis socials. La Llei ordena la transferència 
d’aquestes competències municipals a la comunitat au-
tònoma, és a dir, llei estatal estableix que una compe-
tència que és autonòmica passa del municipi a la co-
munitat autònoma, el legislador estatal disposa d’una 
competència que no és seva (vulneració del principi de 
jerarquia normativa de l’article 9 CE). No obstant, so-
bre aquestes matèries la Comunitat Autònoma pot de-
legar la competència al municipi, és a dir, es produeix 
«un efecte ascensor» puja i baixa, és a dir, el municipi 
transfereix la competència a la Comunitats Autònoma 
i la Comunitat Autònoma pot delegar la competència 
al municipi. Però, en aquest traspàs el municipi ha per-
dut, i ha perdut per dues raons: 

1. Perquè la competència ja no és pròpia sinó delegada 
ja que estarà subjecte a les instruccions de la comuni-
tat autònoma i no podrà aplicar polítiques pròpies. Ai-
xò suposa una vulneració de l’article 84 d’EAC.

2. Perquè el que rebrà el municipi no és el mateix que 
va donar. Quan la competència puja a la comunitat au-
tònoma, la comunitat autònoma ha d’aprovar plans de 
redimensionament, és a dir, haurà de pensar què fa 
amb aquella competència i en un context de crisi com 
l’actual, el que segurament pot passar és que la compe-
tència arribi al municipi molt més debilitada que com 
la venia exercint fins ara.

En quan a la Disposició Transitòria primera s’estableix 
que les CCAA assumiran la titularitat de les compe-
tències que es preveuen com a pròpies del Municipi, 
relatives a la participació en la gestió de l’atenció pri-
mària de la salut, aquesta disposició creiem que és cla-
rament inconstitucional i antiestatutària per dos mo-
tius: 

1. És antiestatutària perquè vulnera la lletra m) de 
l’apartat segon de l’article 84 de l’EAC que preveu 
com a competència pròpia dels governs locals de Ca-
talunya la regulació i la prestació dels serveis socials 
públics d’assistència primària.

2. Vulnera un precepte d’una llei orgànica com és el 
nostre Estatut d’Autonomia infringint el principi cons-
titucional de jerarquia normativa regulat en l’article 
9.3 de la Constitució.

En relació a la Disposició Transitòria segona, els dipu-
tats sotasignats d’aquesta petició consideren que s’in-
corre en una falta de antiestatutarietat perquè l’article 
166 de l’EAC estableix que la Generalitat de Catalu-
nya té competència exclusiva en la regulació i l’orde-
nació de l’activitat de serveis socials, les prestacions 
tècniques i les prestacions econòmiques amb finalitat 
assistencial o complementàries d’altres sistemes de 
previsió pública, la regulació i l’ordenació de les enti-
tats, els serveis i els establiments públics i privats que 
presten serveis socials a Catalunya, així com la regu-
lació i l’aprovació dels plans i els programes específics 
dirigits a persones i col·lectius en situació de pobresa o 
de necessitat social.

L’exclusivitat d’aquestes competències ha vingut ava-
lada pel Tribunal Constitucional en la seva sentència 
31/2010, de 28 de juny (Fonament Jurídic 104).

Així doncs, l’exclusivitat d’aquestes competències fan 
que la potestat d’introduir algun canvi normatiu res-
pecte la titularitat competencial de les mateixes cor-
respongui, en tot cas, al legislador autonòmic, però, en 
cap cas, al legislador estatal. És a dir, el legislador es-
tatal s’està apoderant d’unes competències que no li 
pertoquen.

Així mateix, quan en la pròpia norma es diu «...que es 
preveia com a pròpies del Municipi» es torna a come-
tre el mateix error ja que el legislador estatal pren com 
a seva una competència que no li és pròpia, com és el 
fet d’atorgar o treure la titularitat d’una competència 
que el legislador orgànic va atribuir, en el seu dia als 
municipis (Article 84.2.m de l’EAC).

Els mateixos arguments, recolzats en la fonamentació 
jurídica dels articles 131 i 84.2.g de l’EAC, es poden 
al·legar en relació a la Disposició Addicional quinzena.

i) Disposició transitòria tercera

La Disposició transitòria tercera regula els serveis 
d’inspecció sanitària establint que les Comunitats Au-
tònomes prestaran els serveis relatius a la inspecció i 
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control sanitari d’escorxadors, d’indústries alimentà-
ries i begudes, que fins el moment venien prestant els 
municipis.

Tot i sabent que aquest òrgan consultiu subjecte el seu 
criteri en base arguments constitucionals i estatutaris, 
no podem estar de dir que la present disposició incorre 
diversos preceptes de la Llei 15/1990, d’ordenació sa-
nitària de Catalunya, de la Llei 18/2009, del 22 d’octu-
bre, de salut pública i el Decret legislatiu 2/2003, del 
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei mu-
nicipal i de règim local de Catalunya, els quals esta-
bleixen que els serveis relatius a la inspecció i con-
trol sanitari d’escorxadors, d’indústries alimentàries 
i begudes tenen caràcter de serveis mínims pels ens 
locals. I hem de recordar que aquestes lleis s’empa-
ren en manaments constitucionals com són l’article 43 
i concordants de la Constitució, i en l’exercici de les 
competències que l’Estatut atribueix a la Generalitat 
en el marc de la protecció de la salut a Catalunya (Art. 
162 EAC), tot això amb el garant de l’autonomia que 
té el municipi per exercir aquestes competències que 
el legislador català els hi ha encomanat per defensar 
els interessos propis de la col·lectivitat que representa 
(Art. 86.3 EAC).

Palau del Parlament, 21 de gener de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Montserrat Cap-
devila Tatché, portaveu adjunta; Jaume Collboni Cua-
drado, portaveu adjunt; Celestino Corbacho i Chaves, 
Daniel Fernández i González, Juli Fernández Iruela, 
Eva Granados Galiano, Miquel Iceta i Llorens, Rocío 
Martínez-Sampere Rodrigo, Núria Parlon Gil, Ferran 
Pedret i Santos, Alícia Romero Llano, Xavier Sabaté 
i Ibarz, Núria Segú Ferré, Jordi Terrades i Santacreu, 
diputats, del GP SOC

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garan-
ties Estatutàries

Presentació
Reg. 53176

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats, que constitueixen una dese-
na part dels membres d’aquesta cambra, d’acord amb 
el que estableixen els articles 16.2.a i 23.f de la Llei 
2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Es-
tatutàries, sol·liciten un dictamen previ a la interposi-
ció de recurs d’inconstitucionalitat davant el Tribunal 
Constitucional amb relació a la Llei orgànica 8/2013, 
de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat edu-
cativa (LOMCE) (BOE núm. 295 de 10 de desembre 
de 2013), i de manera especial dels preceptes següents: 

a) Article únic, en el seu apartat primer, quan addi-
ciona un apartat q) a l’Article 1 de la Llei Orgànica 

2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE); l’Article 
únic, en el seu apartat seixanta, quan modifica l’apar-
tat segon de l’article 84 de la LOE; l’Article únic, en 
el seu apartat seixanta u, quan modifica l’apartat ter-
cer de l’Article 84 de la LOE i l’Article únic en el seu 
apartat setanta, quan modifica l’article 116; així com 
la Disposició transitòria segona de la llei objecte de 
dictamen per una possible vulneració dels Articles 9.2, 
14, 27 de la Constitució i l’Article 131.3.e) de l’EAC.

b) Article únic, en el seu apartat cinquè, que addicio-
na un article 6.bis, Article únic, en el seu apartat vint 
que modifica l’Article 29; Article únic, en el seu apar-
tat vint-i-nou que addiciona un article 36 bis; Article 
únic, en el seu apartat setanta nou, que addiciona un 
article 111 bis a la LOE, en especial en els seus apar-
tats tercer i sis. Així com, la modificació que propo-
sa l’apartat tretzè (modificació de l’Article 21.2); apar-
tat vint (modificació de l’Article 29); apartat quaranta 
vuit (modificació de l’Article 62.1); apartat setanta dos 
(modificació de l’Article 119); apartat setanta tres (mo-
dificació de l’Article 120.3); apartat vuitanta (modifi-
cació de l’Article 127); apartat vuitanta vuit (modifica-
ció de l’Article 143); apartat vuitanta nou (modificació 
de l’Article 144); apartat noranta (modificació de l’Ar-
ticle 147.2); apartat noranta cinc, que addiciona una 
disposició addicional trenta quatrena; apartat noranta 
set, que addiciona una disposició addicional trenta si-
sena; apartat cent set, que modifica la disposició final 
cinquena i l’apartat cent vuit, que modifica la disposi-
ció final setena de la LOE. Així com, les disposicions 
finals segona, tercera i cinquena de la LOMCE, per 
una possible vulneració de l’Article 131 de l’EAC, en 
relació a l’article 149.3 de la Constitució.

c) Article únic, en el seu apartat novè, que modifi-
ca l’article 18.4; l’apartat dotzè, que modifica l’arti-
cle 20.5; l’apartat quinzè, que modifica l’article 24.5; 
l’apartat setzè, que modifica l’article 25.7; l’apartat di-
novè, que modifica l’article 28.9; l’apartat vint-i-cin-
què, que addiciona un article 34.bis, en especial en el 
seu apartat cinquè; l’apartat vint-i-sisè, que addicio-
na un article 34.ter, en especial en el seu apartat cin-
què; l’apartat vint-i-vuitè, que modifica l’article 36, en 
especial en el seu apartat cinquè i l’apartat cent, que 
addiciona una nova disposició addicional trenta nove-
na de la LOE, per possible vulneració de l’article 3, 
148.17.a) i 149.3 de la Constitució, així com l’article 6, 
32, 35 i 143 de l’EAC.

d) Article únic, apartat novè, que modifica l’article 18, 
en relació a la lletra b) del seu apartat tercer; l’apartat 
quinzè, que modifica l’article 24, especialment en la 
seves lletres b) i c) 7è de l’apartat quart d’aquest arti-
cle; l’apartat setzè, que modifica l’article 25, especial-
ment en les seves lletres b) i c) 9è de l’apartat sisè d’a-
quest article; l’apartat vint-i-cinquè, que addiciona un 
nou article 34.bis, especialment pel que es refereix a la 
lletra b) 7è del seu apartat quart i l’apartat vint-i-sisè, 
que addiciona un article 34.ter, especialment en la lle-
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tra j) del seu apartat quart de la LOE, per una possible 
vulneració de l’article 16 de la Constitució,

basant-se en la justificació següent: 

Fonaments jurídics

I. Vulneració del principi d’igualtat

La modificació legislativa aprovada per la Llei orgà-
nica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la 
qualitat educativa (LOMCE) per la qual s’incorpora 
l’apartat q) a l’article 1 a la Llei orgànica 2/2006, de 3 
de maig, d’educació (LOE), al reconèixer el dret dels 
pares, mares i tutors legals a elegir el tipus d’educa-
ció i el centre per als seus fills, suposa la vulneració 
de l’article 14 CE que estableix que els espanyols són 
iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap dis-
criminació, atès que si la demanda és més gran que 
l’oferta haurà d’intervenir la planificació educativa i 
serà el centre el que esculli als alumnes.

La modificació de l’article 84.3, 116 i disposició transi-
tòria segona de la LOE constitueix una discriminació 
a l’admetre alumnes o organitzar l’ensenyament dife-
renciat per sexes, i conseqüentment una possible vul-
neració de l’article 14 CE, així com de l’EAC perquè 
una de les funcions dels poders públics és garantir el 
dret a l’educació per a tothom. Així mateix, ho recull 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006, que am-
plia les competències de la Generalitat en matèria edu-
cativa i determina que totes les persones tenen dret a 
una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions 
d’igualtat, basant-se en principis d’equitat i justícia so-
cial.

Aquesta modificació que ara pretén incorporar el le-
gislador estatal pot suposar trencar amb un dels prin-
cipis ordenadors de la prestació del servei educatiu, 
concretament el principi de coeducació. Tanmateix, 
la doctrina jurisprudencial ha establert la legitimitat 
dels poders públics de denegar subvencions a escoles 
del sistema concertat que segreguen als alumnes, al-
legant que les condicions d’accés al sistema educatiu 
no es poden veure discriminades per raó de naixença, 
raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altre condició o 
circumstància personal o social.

Així mateix, la modificació de l’article 84.2 LOE pos-
sibilita la reserva de fins al 20 per cent de la puntua-
ció assignada a les sol·licituds d’admissió al criteri del 
rendiment acadèmic de l’alumne o alumna, la qual co-
sa vulnera el dret d’accés a l’ensenyament en condici-
ons d’igualtat garantit a l’article 27 CE, l’article 9.2 CE 
del deure dels poders públics de promoure les condi-
cions per tal que la llibertat i la igualtat de l’individu 
i dels grups en els quals s’integra siguin reals i efecti-
ves, així com també la competència de la Generalitat 
regulada a l’article 131.3 e) EAC que estableix l’accés 
a l’educació i l’establiment i la regulació dels criteris 
d’admissió i escolarització de l’alumnat als centres do-
cents com a competència de la Generalitat.

II. Vulneració de competències de la Generalitat

La incorporació dels articles 6 bis, 29 bis, 36 bis i 111 
bis 3 i 6 i la modificació dels articles 21.2, 29, 62.1, 
119, 120.3, 127, 143, 144,147.2, les disposicions addi-
cionals 34ena. i 36ena. i les disposicions finals 5a. i 
7a. de la LOE així com, les disposicions finals 2a., 3a. 
i 5ena. de la LOMCE, suposa la vulneració de l’article 
131 EAC en relació a l’article 149.3.

La incorporació i la modificació d’aquestes disposici-
ons integren la regulació de l’ordenació curricular, els 
criteris d’avaluació, l’avaluació final d’Educació Se-
cundària Obligatòria i l’avaluació final de Batxillerat, 
l’avaluació general del sistema educatiu, participació 
en els consells escolars, competències dels consells es-
colars, beques i ajuts a l’estudi, criteris d’admissió a la 
Universitat, facultats i selecció dels directors dels cen-
tres, disposicions totes elles que vulneren la compe-
tència de la Generalitat prevista a l’article 131.3 EAC, 
és a dir, el legislador estatal s’apodera d’unes compe-
tències que és al legislador català a qui corresponen.

III. Vulneració de les competències de la Generalitat 
en matèria lingüística

En les modificacions previstes en la LOMCE dels arti-
cles 18.4, 20.5, 24.5, 25.7, 28.9, 34 bis.5, 34 ter.5, 36.5 
i disposició addicional 39ena. de la LOE, es vulnera 
l’article 3 CE, l’article 143 EAC que determina que 
correspon a la Generalitat la competència exclusiva en 
matèria de llengua pròpia, que inclou, en tot cas, la de-
terminació de l’abast, els usos i els efectes jurídics de 
la seva oficialitat i també la normalització lingüística 
del català, l’article 32 EAC que estableix el dret a no 
ésser les persones discriminades per raons lingüísti-
ques, l’article 6 EAC sobre la llengua pròpia i les llen-
gües oficials i l’article 35 sobre els drets lingüístics en 
l’àmbit de l’ensenyament, en relació a l’article 148.17a. 
CE i 149.3 CE.

Es preveu la possibilitat d’exempció de realitzar l’ava-
luació de l’àrea Llengua cooficial i Literatura de la Co-
munitat Autònoma corresponent, discriminant així les 
llengües pròpies de les Comunitats Autònomes esta-
blert a l’article 6 EAC.

L’establiment de la Llengua cooficial i literatura com 
assignatura de lliure configuració autonòmica i no 
com a assignatura troncal, relega aquesta llengua a un 
segon pla respecte a la llengua castellana vulnerant ai-
xí l’article 3.2 CE, i els articles 35 i 143 EAC.

IV. Vulneració del dret a la llibertat ideològica, religi-
osa i de culte 

La LOMCE amb la nova redacció dels articles 18.3 b), 
24.4 b), 24.4 c) 7è., 25.6 b), 25.6 c) 9è. i l’addició dels ar-
ticles 34 bis.4 b) 7è i 34 ter.4 j) vulnera l’article 16 CE.

La Constitució espanyola garanteix en el seu article 16 
la llibertat ideològica, religiosa i de culte dels indivi-
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dus i de les comunitats sense cap més limitació que la 
necessària per al manteniment de l’ordre públic.

Segons la Declaració Dignitatis humanae, de 1965, la 
llibertat religiosa és una llibertat fonamental, que con-
sisteix que tots els homes han d’ésser immunes de co-
acció, de part tant dels individus com dels grups so-
cials, i de qualsevol poder humà; i, això, talment que, 
en matèria religiosa, ningú no sigui forçat a obrar con-
tra la seva consciència ni sigui impedit d’obrar segons 
ella: en privat i en públic; tot sol o agrupat amb d’al-
tres; dins els límits deguts.

També a l’Estat espanyol i la seva doctrina constituci-
onal ha entès que la llibertat religiosa es concreta en 
la possibilitat jurídicament garantida d’acomodar el 
subjecte la seva conducta religiosa i la seva forma de 
vida a les seves pròpies conviccions, amb exclusió de 
qualsevol intervenció per part de l’Estat, que assumeix 
la protecció de l’exercici de l’esmentada llibertat en-
front d’altres persones o grups socials. Aquesta no in-
tervenció religiosa cal entendre-la també en el cas de 
l’ensenyament, ja que l’article 2.1 de la Llei Orgànica 
7/1980, de 5 de juliol, de Llibertat Religiosa (LORL) 
estableix que el contingut de la llibertat religiosa tam-
bé comprèn rebre i impartir ensenyament i informació 
religiosa de tota índole, que tota persona pugui elegir 
per si mateixa dins i fora de l’àmbit escolar, l’educació 
religiosa i moral que estigui d’acord amb les seves prò-
pies conviccions.

La laïcitat que reconeix l’apartat tercer de l’article 16 
prohibeix la concurrència de l’Estat, en qualitat de 
subjecte, a actituds de signe religiós, propugnant la 
neutralitat dels poders públics.

L’Estat té l’obligació d’evitar qualsevol conflicte entre 
l’educació pública en matèria religiosa i les creences 
religioses de les famílies, amb la finalitat de respec-
tar la lliure decisió d’aquestes en una delicada qüestió 
com la que es tracta. Amb la decisió del legislador es-
tatal de modificar el compendi d’articles exposats en 
aquest punt, els diputats sotasignats consideren que 
l’Estat erra en aquest deure.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Montserrat Cap-
devila Tatché, portaveu adjunta; Jaume Collboni Cua-
drado, portaveu adjunt; Celestino Corbacho i Chaves, 
Daniel Fernández i González, Juli Fernández Iruela, 
Eva Granados Galiano, Miquel Iceta i Llorens, Rocío 
Martínez-Sampere Rodrigo, Núria Parlon Gil, Ferran 
Pedret i Santos, Alícia Romero Llano, Xavier Sabaté 
i Ibarz, Núria Segú Ferré, Jordi Terrades i Santacreu, 
diputats, del GP SOC

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garan-
ties Estatutàries

Presentació
Reg. 53603

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats, integrants del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 16.1.b i 23.b de la Llei 
2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Es-
tatutàries, demanen dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries sobre l’adequació a l’Estatut i a la Consti-
tució del Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits 
en les entitats de crèdit (tram. 200-00001/10), i d’una 
manera especial dels preceptes següents: 

– Article 3

– Article 4

– Disposició addicional quarta

– Disposició final

Fonaments jurídics

Primer. D’acord amb el marc constitucional vigent, 
«la potestat originària per a establir tributs correspon 
a l’Estat, mitjançant llei» (article 133.1 CE). A més a 
més, «les Comunitats Autònomes i les Corporacions 
locals podran establir i exigir tributs d’acord amb la 
Constitució i les lleis» (article 133.2 CE).

En l’àmbit de Catalunya, «la Generalitat té competèn-
cia per a establir, mitjançant una llei del Parlament, els 
seus tributs propis, sobre els quals té capacitat norma-
tiva» (article 203.5 de l’Estatut).

La competència, però, d’establir tributs propis no és il-
limitada, de manera que ha de respectar els condicio-
nants que deriven, tant de la competència exclusiva de 
l’Estat en matèria d’hisenda general (article 149.1.14 
CE), com del desenvolupament de les previsions cons-
titucionals contingudes en les normes del bloc consti-
tucional, entre altres, en la normativa reguladora del 
finançament de les comunitats autònomes segons la 
qual els tributs que estableixin «no podran recaure so-
bre fets imposables gravats per l’Estat» (article 6.2 de 
la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finan-
çament de les Comunitats Autònomes.

El Tribunal Constitucional ja ha tingut oportunitat de 
pronunciar-se en diverses ocasions sobre la matèria, 
entre altres, en la seva STC 37/1987 en la qual ja feia 
una distinció entre els conceptes de «matèria imposa-
ble» i el «fet imposable», per designar, en el primer 
cas, la competència reguladora en sentit més ampli, 
per diferenciar-la de la potestat de determinar l’activi-
tat concreta que hagi de ser sotmesa a tributació, en el 
segon cas, per afinar l’àmbit competencial i així evitar 
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solapaments o duplicitats entre les diferents adminis-
tracions amb competència tributaria.

Traslladant els principis indicats al cas concret del Pro-
jecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats 
de crèdit resulta que, en el seu article 3, en definir el 
«fet imposable» estableix que «és constituït per la cap-
tació i tinença de fons de tercers, sigui quina sigui llur 
naturalesa jurídica, ... sempre que comportin l’obliga-
ció de restitució», mentre que l’Estat, mitjançant la Llei 
16/2012, de 17 de desembre, sobre mesures tributàries 
adreçades a la consolidació de les finances públiques i 
a l’impuls de l’activitat econòmica, en el seu article 3, 
va determinar que el «fet imposable» de l’impost (en la 
seva part essencial) està constituït pel «manteniment de 
fons de tercers, qualsevulla que sigui la seva naturale-
sa jurídica,... i que comportin l’obligació de restitució».

Sent el fet imposable d’ambdós impostos idèntic, ha 
de prevaldre la norma estatal sobre l’autonòmica en la 
mesura que aquesta incorre en causa d’inconstitucio-
nalitat per contradir la prohibició continguda en la llei 
orgànica (article 6.2 de la LOFCA).

Per abundar en la prevalença de la norma estatal, cal 
tenir en compte que l’impost va ser creat per la Llei 
16/2012, de 17 de desembre, mentre que el Decret 
llei 5/2012, porta data de l’endemà, 18 de desembre, 
circumstància que dissipa qualsevol dubte sobre la 
manca de competència de la Generalitat per crear un 
impost quin «fet imposable» coincideix amb el que, 
prèviament, havia estat regulat per l’Estat.

Segon. L’article 4 del projecte, en regular els supòsits 
de no-subjecció al tribut, diu que «no estan subjectes 
a l’impost...» a) el Banc d’Espanya; b) el Banc Central 
Europeu; c) el Banc Europeu d’Inversions; i d) l’Insti-
tut de Crèdit Oficial.

Evidentment que no ho estan.

Ni la Generalitat de Catalunya ni el Parlament de Ca-
talunya no tenen competències per imposar tributs fó-
ra del seu àmbit territorial (article 9 de l’Estatut) i, per 
tant, les seves normes i disposicions no tenen eficàcia 
extraterritorial (article 14 de l’Estatut).

Coherentment amb els indicats preceptes, la referèn-
cia als organismes citats (Banc d’Espanya, Banc Cen-
tral Europeu, Banc Europeu d’Inversions i Institut de 
Crèdit Oficial) contravé tant la lletra com l’esperit de 
d’allò que està establert en el bloc constitucional.

Tercer. El projecte de llei que es proposa constitueix la 
derivada del Decret llei 5/2012, de 18 de desembre. En 
funció d’aquesta circumstància, la seva Disposició Addi-
cional Quarta estableix que les obligacions establertes en 
aquella norma «són exigibles en els termes establerts per 
aquesta llei a partir de la data que entri en vigor».

D’altra banda, la Disposició Final, relligant aquella 
obligació amb l’entrada en vigor prevista per al projecte 
que és objecte d’aquesta anàlisi, fa referència explícita a 

les obligacions relatives «als exercicis que a la seva en-
trada en vigor ja hagin iniciat llur període impositiu», 
cosa que només es possible interpretar com la convali-
dació d’allò que preveia la Disposició Addicional Sego-
na del Decret llei 5/2012, segons la qual «Sens perju-
dici de la data d’entrada en vigor d’aquest Decret llei, 
l’obligació de subministrament d’informació per part 
dels subjectes passius de les dades previstes al segon 
paràgraf de l’apartat primer de l’article 9 serà efectiva a 
partir del trimestre iniciat el dia 1 d’octubre de 2012.»

Val a dir, però, que tant la retroactivitat establerta en el 
Decret llei 5/2012 com la seva eventual convalidació 
per la via del projecte de llei que ens ocupa, contra-
venen el principi d’irretroactivitat de les normes esta-
blert en l’article 9.3 de la Constitució.

Per tots els motius indicats, sol·licitem que el Consell 
de Garanties Estatutàries es pronunciï sobre l’ajust del 
Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les en-
titats de crèdit (Tram. 200-00001/10) a la Constitució 
i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2014 

Alícia Sánchez-Camacho Pérez, presidenta del GP del 
PPC; Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del 
PPC; Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del GP 
del PPC; Pere Calbó i Roca, María José García Cu-
evas, Eva García Rodríguez, M. Dolors Montserrat 
i Culleré, Dolors López Aguilar, Marisa Xandri Pu-
jol, Alícia Alegret Martí, Rafael Luna Vivas, Rafa-
el López Rueda, Juan Milián Querol, Manuel Reyes 
López, Jordi Roca Mas, José Antonio Coto Roquet, 
Sergio Santamaría Santigosa, Fernando Sánchez Cos-
ta, Sergio García Pérez, diputats del GP del PPC 

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garan-
ties Estatutàries

Presentació
Reg. 53337

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats, que constitueixen una dese-
na part dels membres d’aquesta cambra, d’acord amb 
el que estableixen els articles 16.2.a i 23.f de la Llei 
2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Es-
tatutàries, sol·liciten un dictamen previ a la interposi-
ció de recurs d’inconstitucionalitat davant el Tribunal 
Constitucional amb relació a la Llei 23/2013, de 23 de 
desembre, reguladora del Factor de Sostenibilitat i de 
l’Índex de Revalorització del Sistema de Pensions de 
la Seguretat Social (BOE núm. 309 de 26 de desembre 
de 2013), basant-se en la justificació següent: 

– Els articles 4 i 7 poden incórrer en una possible vul-
neració del principi de seguretat jurídica establert l’ar-
ticle 9.3 CE 
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– El capítol primer, on s’estableix el «factor de sosteni-
bilitat», i especialment el capítol 2 on s’estableix «l’ín-
dex de revalorització» poden incórrer en una possible 
vulneració de l’article 50 CE.

– El capítol primer, on s’estableix el «factor de sos-
tenibilitat», pot incórrer en una possible vulneració 
del principi d’igualtat i no discriminació contemplat 
a l’article 14 CE.

Fonaments jurídics

Primer. Els articles 4 i 7 poden incórrer en una possi-
ble vulneració del principi de seguretat jurídica esta-
blert l’article 9.3 CE que exigeix que les normes siguin 
clares de manera que es garanteixi la seguretat de què 
es coneix o pot conèixer-se el previst com a prohibit, 
ordenat o permès pels poders públics.

Els articles citats preveuen fórmules matemàtiques 
poc clares per la ciutadania que li fan impossible po-
der preveure quin tipus de pensió serà aplicable en ca-
da cas i el propi Consell Econòmic i Social considera 
necessària una major transparència en aquest aspecte 
i clarificar-ne els determinants concrets. Alhora, l’es-
tructura de les lleis s’ha de basar en elements de certe-
sa o que puguin ser determinats en el moment en què 
aquestes s’hauran de fer efectives. És per això que els 
articles 4 i 7 no respecten el límit de la seguretat jurí-
dica que tota norma jurídica ha de complir.

Segon. El capítol primer, on s’estableix el «factor de 
sostenibilitat», i especialment el capítol 2 on s’estableix 
«l’índex de revalorització» poden incórrer en una vul-
neració de l’article 50 CE que obliga als poders públics 
a garantir, «mitjançant pensions adequades i periòdica-
ment actualitzades, la suficiència econòmica dels ciuta-
dans i les ciutadanes durant la tercera edat», atès que 
produeixen una pèrdua de poder adquisitiu evident que 
difícilment es pot recuperar al llarg dels anys.

Tercer. El capítol primer, on s’estableix el «factor de 
sostenibilitat», pot incórrer en una possible vulneració 
del principi d’igualtat i no discriminació contemplat 
a l’article 14 CE, ja que s’aplica exclusivament a les 
pensions de jubilació mentre que no es preveu per a 
les pensions d’incapacitat permanent. Aquest fet po-
dria suposar un tracte diferenciat no justificat, més si 
tenim en compte que justament les pensions de jubila-
ció són les que s’obtenen després d’un major itinerari 
contributiu.

Igualment, el fet que el «factor de sostenibilitat» es ba-
si exclusivament en l’evolució de l’esperança de vida, 
sense tenir en compte altres criteris com el gènere, la 
regió o l’estatus socioeconòmic de les persones gene-
ra problemes d’inconstitucionalitat - tal i com així ho 
estableix reiterada jurisprudència del Tribunal Consti-
tucional, d’entre la qual cal citar la STC 61/2013, de 14 
de març, i en concret el seu fonament de dret quart - en 
la mesura que la discriminació indirecta que provoca 

la llei no està justificada objectivament ni és proporci-
onada a l’objectiu perseguit per la mateixa.

Pel que fa al seu impacte de gènere, tenint en compte 
que les dones són les que tenen una més alta esperança 
de vida i que la longevitat és l’únic criteri del «factor 
de sostenibilitat» podria existir el risc que un desenvo-
lupament posterior vulnerés el dret a la igualtat i a la 
no discriminació per raó de gènere previst a l’article 14 
CE, pel que es podria desenvolupar millor el redactat 
de la llei que exclogués de forma expressa aquest risc.

Palau del Parlament, 8 de gener de 2014

Oriol Junqueras i Vies, president; Marta Rovira i Ver-
gés, portaveu; Pere Aragonès i Garcia, portaveu ad-
junt; Oriol Amorós i March, portaveu adjunt; Josep 
Lluís Salvadó i Tenesa, portaveu adjunt; Anna Simó 
i Castelló, Josep Andreu Domingo, Maria Rosa Amo-
rós i Capdevila, Pere Bosch Cuenca, Gemma Calvet 
i Barot, Josep Cosconera Carabassa, Albert Donés i 
Antequera, Dionís Guiteras i Rubio, Agnès Russiñol 
i Amat, Sergi Sabrià i Benito, Marc Sanglas i Alcan-
tarilla, Jordi Solé i Ferrando, Roger Torrent i Ramió, 
Teresa Vallverdú Albornà, Alba Vergés i Bosch, Mar-
ta Vilalta i Torres, diputats, del GP d’ERC

4.88. CONSELLS ASSESSORS DEL PARLAMENT

4.88.01. CONSELL ASSESSOR DEL PARLAMENT 
SOBRE CIÈNCIA I TECNOLOGIA (CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parla-
ment sobre Ciència i Tecnologia
Tram. 414-00001/10

Substitució de membres
Reg. 53299 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 28.01.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, en compliment d’allò acordat en la ses-
sió de la Mesa del Parlament del dia 12 de febrer de 
2013, i fent ús d’allò que es disposa a l’article 7.2 lletra 
C de les Normes d’Organització del Consell Assessor 
del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT), 
proposa la designació de la diputada Alicia Romero 
Llano com a membre del Consell Assessor del Parla-
ment sobre Ciència i Tecnologia, en substitució de la 
diputada Marina Geli i Fàbrega.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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